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ประเทศสิงคโปร ์
 

สิทธิประโยชน์อันพึงได้รบัระหว่างการท างาน 
 

สิงคโปร์มีกฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน (Employment Act) คุ้มครองลูกจ้างทั้งชาวท้องถิ่นและ
ชาวต่างชาติที่ท างานภายใต้สัญญาจ้าง ยกเว้น คนประจ าเรือ คนท างานบ้าน และ ข้าราชการ 

1. สัญญาจ้าง หมายถึงสัญญาระหว่างลูกจ้างและนายจ้างซึ่งลูกจ้างตกลงจะท างานให้นายจ้างและ
นายจ้างจะให้ค่าจ้างกับลูกจ้างระหว่างท างาน รวมถึงเงื่อนไขการจ้างงานอ่ืนๆ เช่น ลักษณะงาน ค่าจ้าง ชั่วโมง
การท างาน เป็นต้น สัญญาจ้างจะเป็นตัวช่วยในการยุติข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

 กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน (Employment Act) ก าหนดให้นายจ้างทุกรายจะต้องมีเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการจ้างงานดังต่อไปนี้ 

- เงื่อนไขการจ้างงานที่ส าคัญ (Key employment terms (KETs) เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของลูกจ้าง วันเริ่มงาน ระยะเวลาการจ้าง ชั่วโมงการท างาน ค่าจ้าง ระยะเวลาที่จ่ายค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง การหัก
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 

- ใบแจ้งเงินเดือน (Itemised payslips) 
- ประวัติการจ้างงาน (Keeping employment records)  

2. ชั่วโมงการท างาน เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาจ้าง ซึ่งโดยทั่วไปจะก าหนดให้ท างาน 5 วัน                  
วันละ 9 ชั่วโมง หรือ 44 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หากท างานมากกว่า 5 วัน ก็จะท าวันละ 8 ชั่วโมง หรือ 44 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 3. ค่าจ้าง หมายถึง จ านวนเงินที่ลูกจ้างสมควรที่จะได้รับตามอัตราที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้าง สิงคโปร์
ไม่มีกฎหมายแรงงานขั้นต่ า ดังนั้นค่าจ้างจึงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง โดยนายจ้างต้องจ่าย
ค่าจ้างให้ลูกจ้างอย่างน้อยเดือนละครั้ง และไม่เกิน 7 วันหลังจากวันสิ้นสุดของวันจ่ายค่าจ้าง นายจ้างจะลด
ค่าจ้างได้ก็ตอ่เมื่อลูกจ้างยินยอมเท่านั้น  
 4. ค่าล่วงเวลา  หมายถึงค่าจ้างกรณีลูกจ้างท างานเกินเวลาท างานปกติ (ไม่รวมเวลาพัก) โดยอัตราค่า
ล่วงเวลาต้องไม่ต่ ากว่า 1.5 เท่าของค่าจ้าง ค านวณโดยใช้ค่าจ้างปกติต่อชั่วโมงx1.5xจ านวนชั่วโมงการท างาน
ล่วงเวลา และจะต้องจ่ายภายใน 14 วันหลังจากวันสิ้นสุดของวันจ่ายเงินเดือน   
 5.  วันหยุดประจ าสัปดาห์ (Rest day) ลูกจ้างจะได้รับวันหยุดประจ าสัปดาห์ 1 วัน อาจจะเป็น        
วันอาทิตย์หรือวันใดก็ได้ที่นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าทุกๆต้นเดือน หากท างานกะจะได้รับวันหยุ ด
ประจ าสัปดาห์ติดต่อกันได้ถึง 30 ชั่วโมง โดยการจ่ายค่าจ้างกรณีท างานในวันหยุดประจ าสัปดาห์มีดังนี้ 

ก). หากนายจ้างสั่งให้ท างานในวันหยุดประจ าสัปดาห์ 
- ลูกจ้างท างานครึ่งวัน -  ได้รับค่าแรง 1 วันของวันท างานปกติ 
- ลูกจ้างท างานมากกว่าครึ่งวัน -  ได้รับค่าจ้าง 2 วันของวันท างานปกติ 
- ลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันหยุดประจ าสัปดาห์ - ได้รับค่าจ้าง 2 วัน

ของวันท างานปกติรวมค่าล่วงเวลา  
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   ข) ลูกจ้างขอท างานในวันหยุดประจ าสัปดาห์ 
- ลูกจ้างท างานครึ่งวัน -  ได้รับค่าแรง 1/2 วันของวันท างานปกติ 
- ลูกจ้างท างานมากกว่าครึ่งวัน -  ได้รับค่าจ้าง 1 วันของวันท างานปกติ 
- ลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันหยุดประจ าสัปดาห์ - ได้รับค่าจ้าง 1 วัน

ของวันท างานปกติรวมค่าล่วงเวลา 
 6. ลาป่วย (Sick leave) ลูกจ้างที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน 
(Employment Act) ท างานกับบริษัทนายจ้างอย่างน้อย 3 เดือน และแจ้งนายจ้างหรือพยายามที่จะแจ้ง
นายจ้างถึงการลาป่วยภายใน 48 ชั่วโมง จะได้รับสิทธิในการลาป่วย หากเป็นผู้ป่วยนอกจะต้องมีใบรับรอง              
การลาป่วยจากแพทย์ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย Medical Registration Act หรือทันตแพทย์ที่จดทะเบียน
ตามกฎหมาย Dental Registration Act หากเป็นผู้ป่วยใน ( Hospitalisation leave) 

- จะต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ ได้รับการผ่าตัดย่อย 
- ถูกกักบริเวณภายใต้การบังคับของกฎหมาย   
- ได้รับการรับรองจากแพทย์ที่สามารถรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาใน

โรงพยาบาล รวมถึงแพทย์จาก National Specialty Centres and Ambulatory Surgical Centres  
สิทธิในการลาป่วยของลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างระหว่างลาป่วย ขึ้นอยู่กับระยะเวลาท างานกับบริษัท

นายจ้างโดยสรุปได้ดังนี้ 
ระยะเวลาที่ท างาน จ านวนวันลาป่วย ที่มีสิทธิได้รับ

ค่าจ้าง  (ผู้ป่วยนอก) 
จ านวนวันลาป่วยที่มีสิทธิได้รับ

ค่าจ้าง (ผู้ป่วยใน) 
3  เดือน 5 15 
4  เดือน 8 30 
5 เดือน 11 45 

ตั้งแต่ 6  เดือนขึ้นไป 14 60 

 นายจ้างต้องรับผิดชอบค่าปรึกษาแพทย์ (Consultation fee) หากลูกจ้างท างานกับนายจ้างตั้งแต่        
3 เดือนขึ้นไป มีใบรับรับรองการลาป่วยจากแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐหรือแพทย์ของบริษัท  
 7. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (Annual leave) ลูกจ้างจะได้รับสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจ าปี หาก
ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน (Employment Act) และท างานกับบริษัท
นายจ้างอย่างน้อย 3 เดือน โดยสิทธิในการลาพักร้อนขึ้นอยู่กับระยะเวลาการท างาน  

ระยะเวลาท างาน      จ านวนวันลาพักร้อน 
ปีที่  1        7 
ปีที่  2        8 
ปีที่  3       9 

 ปีที่  4       10 
 ปีที่  5       11 
 ปีที่  6       12 

                             ปีที่  7             13 
                             ตั้งแต่ปีที่  8 เป็นต้นไป           14 
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8. วันหยุดราชการ (Public holiday) วันหยุดราชการประจ าปีของประเทศสิงคโปร์มีทั้งหมด 11 
วัน  ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างรวมเบี้ยเลี้ยง (gross rate of pay)  ในวันหยุดราชการหากลูกจ้างไม่ขาดงานก่อน
หรือหลังวันหยุด  หากลูกจ้างท างานในวันหยุดราชการ ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างดังนี้ 

 

วันหยุดราชการตรงกับ สิทธิที่ลูกจ้างได้รับ 
1. วันท างาน (working day) - ค่าจ้างพ้ืนฐาน (basic raye of pay) เพ่ิมอีก 1 วัน 

- ค่าจ้างรวมรวมเบี้ยเลี้ยง (gross rate of pay)   
- ค่าล่วงเวลา (หากท างานเกินเวลาท างานปกติ) 

2. วันพักผ่อนประจ าปี (rest day) - ค่าจ้างจากการท างานในวันหยุดประจ าสัปดาห์ (rest day) 
- ค่าล่วงเวลา (หากท างานเกินเวลาท างานปกติ) 
วันท างานถัดไปจะได้รับค่าจ้างรวมเบี้ยเลี้ยง 

3. วันไม่ท างาน (non-working day)   
เช่น วันเสาร์ กรณีลูกจ้างท างาน 5 วัน  

- ค่าล่วงเวลา (หากท างานเกินเวลาท างานปกติในวันเสาร์) 
- ค่าจ้างรวมรวมเบี้ยเลี้ยง (gross rate of pay) เพ่ิมขึ้น 1 
วัน หรือ มีวันหยุดเพ่ิมให้ 1 วัน  

 

9. ภาษีรายได้ ผู้มีรายได้ในประเทศสิงคโปร์จะต้องยื่นแสดงรายได้ให้สรรพากรสิงคโปร์ อัตราที่ต้อง
เสียภาษีจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ โดยสรุปได้ดังนี้ 

 

ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์  
ตามปีปฏิทิน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) 

อัตราการเสียภาษี 

1. น้อยกว่า 60 วัน ได้รับการยกเว้น แต่ไม่รวมถึง ต าแหน่งผู้อ านวยการ  
ผู้บริหาร  

2. ระหว่าง 61 วัน ถึง 182 วัน 15% ของรายได้ท้ังหมดไม่มีการหักค่าลดหย่อนใดๆ 
3. อย่างน้อย 183 วัน ใน 1 ปี ตามตารางอัตราการเสียภาษี 
4. อย่างน้อย 183 วัน ในระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน ตามตารางอัตราการเสียภาษี 
5. ติดต่อกัน 3 ปี ตามอัตราการเสียภาษี 

 
อัตราการการเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดา (นับตั้งแต่ปีประเมินผลการเสียภาษี 2560) 
 

 รายได้ (เหรียญสิงคโปร์) อัตราการเสียภาษี (ร้อยละ) จ านวนเงิน (เหรียญสิงคโปร์) 
20,000 แรก 
10,000 ถัดไป 

0 
2 

0 
200 

30,000 แรก 
10,000 ถัดไป 

- 
3.5 

200 
350 

40,000 แรก 
40,000 ถัดไป 

- 
7 

550 
2,800 

80,000 แรก 
40,000 ถัดไป 

- 
11.5 

3,350 
4,600 
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 รายได้ (เหรียญสิงคโปร์)  อัตราการเสียภาษี (ร้อยละ)  จ านวนเงิน (เหรียญสิงคโปร์) 
120,000 แรก 
40,000 ถัดไป 

- 
15 

7,950 
6,000 

160,000 แรก 
40,000 ถัดไป 

- 
18 

13,950 
7,200 

200,000 แรก 
40,000 ถัดไป 

- 
19 

21,150 
7,600 

240,000 แรก 
40,000 ถัดไป 

- 
19.5 

28,750 
7,800 

280,000 แรก 
40,000 ถัดไป 

- 
20 

36,550 
8,000 

320,000 แรก 
ส่วนเกิน 320,000 

- 
22 

44,550 

หมายเหตุ : ค่าลดหย่อนบุคคลธรรมดาของปีประเมินผล 2562 ที่ร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 200 เหรียญสิงคโปร์  
 

11. กรณีบาดเจ็บที่เกิดจากการท างาน กระทรวงแรงงานใช้กฎหมายว่าด้วยเงินค่าทดแทนกรณี
บาดเจ็บจากการท างาน (The Work Injury Compensation Act - WICA ) ให้ลูกจ้างเรียกร้องค่าทดแทน
กรณีบาดเจ็บหรือเป็นโรคที่เกิดจากการท างานโดยไม่จ าเป็นต้องฟ้องร้องในศาล ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ถูกที่สุด 
รวดเร็ว และไม่ต้องใช้ทนายความ  ปกติใช้เวลาด าเนินการประมาณ 3-6 เดือน อาจใช้เวลามากขึ้นส าหรับการ
บาดเจ็บบางกรณีที่แพทย์จะต้องใช้เวลาในการประเมินสมรรถภาพของผู้ทุพพลภาพ แต่อย่างไรก็ตามลูกจ้างมี
ทางเลือกท่ีจะเรียกร้องค่าทดแทนโดยใช้ WICA หรือ กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) 

กฎหมายว่าด้วยเงินค่าทดแทนกรณีบาดเจ็บจากการท างาน(The Work Injury Compensation Act 
- WICA ) เป็นกฎหมายที่ก าหนดให้นายจ้างต้องรับผิดชอบค่าทดแทน ค่าจ้างระหว่างลาป่วย ค่ารักษาพยาบาล 
ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจากการท างาน โดยคุ้มครองลูกจ้างทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวท้องถิ่นหรื อชาวต่างชาติที่อยู่
ภายใต้สัญญาจ้างหรือการฝึกงานโดยไม่ค านึงถึงรายได้ ยกเว้น 

- ผู้รับเหมาอิสระ และ ผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว 
- คนท างานบ้าน 
- พนักงานในเครื่องแบบ (ทหารในกองทัพสิงคโปร์  ต ารวจ องค์กรป้องกันฝ่ายพลเรือน    

กรมราชทัณฑ์ และหน่วยปราบปรามยาเสพติดแห่งประเทศสิงคโปร์) 
1)  ลูกจ้างจะเรียกร้องขอค่าทดแทนได้กรณ ี

- ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการท างาน 
- ได้รับบาดเจ็บขณะท างานที่ได้รับมอบหมายในต่างประเทศ 
- เป็นโรคที่เกิดจากการท างาน 
- เจ็บป่วยโดยมีสาเหตุมาจากการสัมผัสหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมสุ่มเสี่ยงจากสารเคมี 

  2) ข้อปฏิบัติเมื่อลูกจ้างได้รับบาดเจ็บจากการท างาน 
  ก. รายงานการเกิดอุบัติเหตุ 

- เข้ารับการรักษากับแพทย์ที่มีใบอนุญาตรักษาพยาบาลในประเทศสิงคโปร์เท่านั้น 
และต้องแจ้งให้นายจ้างทราบโดยเร็ว  
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- นายจ้างจะต้องแจ้งให้กระทรวงแรงงาน (MOM) ทราบหากลูกจ้างเข้ารับการ
รักษาพยาบาลอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือ ได้รับอนุญาตให้ลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป  

- ลูกจ้างน าใบรับรองแพทย์ (MC) ฉบับจริงมายื่นต่อนายจ้าง เพ่ือจะได้รับค่าจ้าง
ระหว่างลาป่วย ลูกจ้างควรเก็บส าเนาใบรับรองแพทย์ (MC) ด้วย 

- นายจ้างควรจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยตรงกับสถานพยาบาล แต่หากลูกจ้างจ่ายไป
ก่อนให้น าใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลฉบับจริงมายื่นต่อนายจ้าง เพ่ือให้นายจ้างช าระเงินคืน ลูกจ้างควรเก็บส าเนา
ไว้ด้วย 

- ตรวจสอบกับนายจ้างว่าได้แจ้งให้กระทรวงแรงงาน (MOM) ทราบเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
แล้วหรือไม ่

- แจ้งกระทรวงแรงงานสิงคโปร์หากนายจ้างไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลคืนและค่าจ้าง
ระหว่างลาป่วย 
  ข. ยื่นแบบฟอร์มขอรับค่าทดแทน 

- เมื่อกระทรวงแรงงานได้รับแจ้งอุบัติเหตุจากการท างาน กระทรวงแรงงานจะส่ง
แบบฟอร์มพร้อมหมายเลขอ้างอิงข้อเรียกร้อง หากลูกจ้างตัดสินใจที่จะเรียกร้องค่าทดแทนภายใต้กฎหมายว่า
ด้วยเงินค่าทดแทนกรณีบาดเจ็บจากการท างาน (The Work Injury Compensation Act - WICA )  แล้วก็ให้
ส่งคืนแบบฟอร์มดังกล่าวภายในเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเกิดอุบัติเหตุ กระทรวงแรงงานจะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับแบบฟอร์มที่ส่งให้คืน หากพ้นระยะเวลา 1 ปีไปแล้วลูกจ้างก็จะไม่สามารถเรียกร้องค่าทดแทนได้  

- ตรวจสอบความคืบหน้าของการเรียกร้องค่าทดแทน 
  ค. พบแพทย์เพ่ือการประเมินผล 

- หลังจากรับการรักษาหลังประสบอุบัติเหตุจากการท างาน แพทย์จะนัดผู้ป่วยให้
กลับไปพบแพทย์เป็นระยะๆ ซึ่งผู้ป่วยจะต้องไปพบแพทย์ทุกครั้งถึงแม้ว่าแพทย์จะไม่อนุญาตให้ลาป่วยและให้
กลับไปท างานตามปกติแล้วก็ตาม เพื่อแพทย์จะได้ดูพัฒนาการว่ากลับมาเป็นปกติหรือไม่และเมื่ออาการทรงตัว
แล้วแพทย์ก็จะยุติการรักษาเพ่ือประเมินผลการสูญเสีย 

- ลูกจ้างที่ ได้รับบาดเจ็บจากการท างานควรได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ที่ โรงพยาบาลเดียวกัน หากเปลี่ยนโรงพยาบาลลูกจ้างต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้วกลับมาเบิกกับ
นายจ้าง แพทย์คนใหม่จะต้องเป็นผู้รับรองว่าเป็นการบาดเจ็บที่เกิดจากการท างาน และเมื่อไม่ได้ไปตามนัดกับ
แพทย์คนเดิม เรื่องค่าทดแทนกรณีอุบัติเหตุจากการท างานก็จะถูกระงับชั่วคราว ท าให้เกิดความล่าช้า ดังนั้นไม่
ควรเปลี่ยนโรงพยาบาลเพราะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไหนก็จะได้รับการรักษาระดับมืออาชีพเหมือนกัน 

- ระหว่างด าเนินการเรื่องค่าทดแทน นายจ้างไม่สามารถส่งลูกจ้างชาวต่างชาติกลับ
ประเทศบ้านเกิดได้ หากกระทรวงแรงงานประสงค์ให้แรงงานนั้นยังคงอยู่ในประเทศสิงคโปร์ 

- โรงพยาบาลจะประเมินอาการและแจ้งผลการประเมิน (% ของการทุพพลภาพ) ให้
กระทรวงแรงงาน (MOM) ทราบ 
  ง. รับหนังสือประเมินผล 

- กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ค านวณจ านวนเงินค่าทดแทน 
- กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ออกหนังสือประเมินผล Notice of Assessment (NOA) 

ให้ลูกจ้าง นายจ้าง และบริษัทประกัน 
- หากไม่มีผู้ใดคัดค้านการประเมินของกระทรวงแรงงาน (MOM) นายจ้างหรือบริษัท

ประกันภัยจะต้องช าระเงินภายใน 21 วันนับจากวันที่ที่ระบุในหนังสือประเมินผล นายจ้างไม่สามารถหักเงินค่า
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รักษาพยาบาลและค่าจ้างระหว่างลาป่วยจากเงินค่าทดแทนได้ (กรณีที่คัดค้านการประเมินผลจะต้องส่ง
แบบฟอร์มการคัดค้านภายใน 14 วัน นับจากวันที่ที่ระบุในหนังสือประเมินผล)  

- เมื่อทุกฝ่ายเห็นด้วยกับหนังสือประเมินผล (Notice of Assessment - NOA) และ
ได้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนให้กับลูกจ้างแล้วก็ถือว่าการเรียกร้องค่าทดแทนได้สิ้นสุดลง ลูกจ้างไม่สามารถ
เรียกร้องโดยใช้กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ได้อีก 
หมายเหตุ หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของกระทรวงแรงงาน นายจ้างอาจถูกฟ้องร้องด าเนินคดี อย่างไรก็
ตามยงัไม่ได้หมายความว่าลูกจ้างจะได้รับเงินค่าทดแทน ลูกจ้างต้องร้องขอให้ศาลสั่งบังคับตามค าสั่งด้วยตนเอง
ที่ฝ่ายบังคับคดี (Bailiff’s section) ในศาลชั้นต้น (State Court) ที่ 1 Havelock Square, Singapore 
059724 
  3) ประเภทสิทธิประโยชน์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยเงินค่าทดแทนกรณีบาดเจ็บจากการท างาน 
(The Work Injury Compensation Act - WICA )   
   ก)  ค่าจ้างระหว่างลาป่วย 
จ านวนวันลาป่วยกรณีผู้ป่วยนอก  
Medical Leave 

จ านวนวันลาป่วยกรณีผู้ป่วยใน 
Hospitalisation Leave 

ค่าจ้างระหว่างลาป่วย 

สูงสุด 14 วัน สูงสุด 60 วัน จ่ายเต็มตามค่าจ้างเฉลี่ยรายเดือน 
วันที่  15 เป็นต้นไป จนถึง 1 ปี 
นับตั้งแต่วันเกิดอุบัติเหตุ 

วันที่ 61 เป็นต้นไป จนถึง 1 ปี โดย
นับตั้งแต่วันเกิดอุบัติเหตุ 

จ่าย 2/3 ของค่าจ้างเฉลี่ยรายเดือน 

   ข) ค่ารักษาพยาบาล นายจ้างต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลในวงเงินสูงสุด 36,000 
เหรียญสิงคโปร์ หรือเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ประสบอุบัติเหตุ 
   ค) เงินค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิต 

- กรณีทุพพลภาพถาวร (Permanent Incapacity – PI) โดยมีวิธีการค านวณ           
จ านวนเงินค่าทดแทนของลูกจ้าง  = รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนของลูกจ้าง x ค่าคูณปัจจัยด้านอายุ x %                  
การทุพพลภาพถาวร  
 

 ข้อก าหนดค่าทดแทน 
ขั้นต่ าสุด  $218,000 X % ทุพพลภาพถาวร  
ขั้นสูงสุด $262,000 X % ทุพพลภาพถาวร  

- การเสียชีวิต (Death) เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการท างานจนท าให้ลูกจ้างเสียชีวิต 
โดยช าระเงินค่าทดแทนนี้ให้แก่สมาชิกในครอบครัวหรือผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้างที่เสียชีวิต โดยมีวิธีการ
ค านวณจ านวนเงินค่าทดแทนของลูกจ้าง  = รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนของลูกจ้าง x ค่าคูณปัจจัยด้านอายุ x % 
การทพุพลภาพถาวร 

 ข้อก าหนดค่าทดแทน 
ขั้นต่ าสุด  $69,000  
ขั้นสูงสุด $204,000  

 
 
 
 



- 8 - 
 

สิทธิประโยชน์อันพึงได้รบัหลังการท างาน 
 

ข้อปฏิบัติของลูกจ้างที่สิ้นสุดสัญญาจ้างและประสงค์ขอเดินทางออกนอกประเทศสิงคโปร์  
  1) ลูกจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้นายจ้างทราบเนื่องจากนายจ้างต้องยื่นแบบรายได้ของ
ลูกจ้างให้สรรพากรสิงคโปร์เพ่ือประเมินภาษีรายได้บุคคลธรรมดา (Tax Clearance) และนายจ้างจะต้องให้
ลูกจ้างจ่ายภาษีรายได้ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ 
  2) นายจ้างยื่นแบบรายได้ให้สรรพากรสิงคโปร์และระงับการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และอ่ืนๆ 
ของลูกจ้างจนกว่าจะได้รับค าสั่งจากสรรพากรสิงคโปร์ (Inland Revenue Authority of Singapore - IRAS) 
  3) สรรพากรสิงคโปร์ (IRAS) จะด าเนินการภายใน 7 วัน หากนายจ้างยื่นแบบรายได้ของ
ลูกจ้างให้สรรพากรสิงคโปร์ผ่านระบบออนไลน์ (e-filed) แต่จะใช้เวลา 21 วันหากเป็นการส่งเอกสารทาง
จดหมายหรือโทรสาร 
  4) ขั้นตอนการประเมินผลการเสียภาษ ี
  5) สรรพากรสิงคโปร์ (IRAS) จะมีค าสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าภาษีรายได้ของลูกจ้าง นายจ้างจะใช้
เงินค่าจ้างงวดสุดท้ายของลูกจ้างจ่ายให้สรรพากรสิงคโปร์ หากมีเงินค่าจ้างเหลือจึงจะจ่ายคืนให้กับลูกจ้าง 
  6) ลูกจ้างจะได้รับใบประเมินผลการเสียภาษี หากเงินที่นายจ้างน ามาช าระค่าภาษีให้ลูกจ้าง
ไม่เพียงพอ ลูกจ้างต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด กรณีที่ลูกจ้างจ่ายค่าภาษีไม่ครบ สรรพากรสิงคโปร์จะแต่งตั้งให้
ธนาคารหรือทนายด าเนินการให้ลูกจ้างจ่ายค่าภาษี หรือลูกจ้างอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอก
ประเทศ หรือการด าเนินการในชั้นศาล  

การบอกเลิกสัญญาจ้าง หากลูกจ้างหรือนายจ้างต้องการยุติความสัมพันธ์ในฐานะลูกจ้างและนายจ้าง
สามารถท าได้โดยการบอกเลิกสัญญาจ้างทั้งการแจ้งล่วงหน้าและไม่แจ้งล่วงหน้า กรณีลูกจ้างขอบอกเลิกสัญญา
จ้างควรปฏิบัติดังนี้ 
  1. ลูกจ้างต้องบอกเลิกสัญญาจ้างโดยแจ้งนายจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่สัญญาจ้างก าหนดหรือข้อตกลงทางวาจา หากไม่มีการตกลงกันไว้ก็ใช้ตารางดังนี้  

ระยะเวลาการท างาน ระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้า 
น้อยกว่า 26 สัปดาห์ 1 วัน 
ตั้งแต่ 26 สัปดาห์ แต่น้อยกว่า 2 ปี 1 สัปดาห์ 
ตั้งแต่ 2 ปี แต่น้อยกว่า 5 ปี 2 สัปดาห์ 
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป 4 สัปดาห์ 

  2. หากลูกจ้างตัดสินใจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ลูกจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างแทน
การบอกกล่าวล่วงหน้า (Salary in lieu of notice)  ยกเว้นกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามก าหนดในสัญญา
จ้าง 
  3. หากนายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างเนื่องจากลูกจ้างมีความผิด (misconduct) นายจ้าง
จะต้องสอบสวนรายละเอียดก่อนที่จะลงโทษลูกจ้าง 
  4. ลูกจ้างที่ถูกบอกเลิกเลิกสัญญาจ้าง (dismissal) อย่างไม่เป็นธรรม สามารถยื่นอุทธรณ์กับ
องค์กรไตรภาคีเพื่อการจัดการข้อพิพาท (Tripartite Alliance for Dispute Management (TADM) 
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การยื่นเรื่องเรียกร้องสิทธิประโยชน์ 
นับตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 ผู้ร้องที่ประสงค์เรียกร้องสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการท างานจะต้องยื่นเรื่อง
โดยตรงกับ  องค์กรไตรภาคีเพ่ือการจัดการข้อพิพาท (Tripartite Alliance for Dispute Management -
TADM) ซึ่งส านักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์จะช่วยยื่นข้อร้องทุกข์กับ TADM เพ่ือไกล่เกลี่ยและหากไม่
ประสบผลส าเร็จก็จะเข้าสู่ขั้นตอน Employment Claims Tribunals (ECT) ท าหน้าที่เปรียบเหมือนศาล
แรงงาน โดยผู้ร้องจะต้องเข้าร่วมการเจรจาด้วย ส านักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์จึงขอแนะน าแรงงานไทย
ทุกท่านทีป่ระสงคจ์ะยื่นข้อร้องทุกข์ให้ด าเนินการยื่นข้อร้องทุกข์ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทย  

 
 
กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ส านักประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



ประเทศมาเลเซีย 

กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สิทธิประโยชน์อนัพึงได้รับระหว่างการท างาน 
๑. สิทธิประโยชน์และมาตรฐานแรงงานตามพระราชบัญญัติการจ้างงาน 2 
๒. สิทธิประโยชน์จากแผนคุ้มครองสขุภาพคนงานต่างชาติในมาเลเซีย 3 
๓. สิทธิประโยชน์จากแผนการคุ้มครองการบาดเจ็บจากการจ้างงาน 3 

สิทธิประโยชน์อนัพึงได้รับหลังการท างาน 
 

๑. สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล   4 
๒. สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพชั่วคราว   4 
๓. สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวร   4 
๔. สิทธิประโยชน์แก่ผู้อยู่ในอุปการะ    4 
๕. เงินสงเคราะหเ์พื่อฌาปนกิจศพ    4 
๖. เงินสงเคราะห์แก่ผู้ดูแลเด็ก    4 
๗. สิทธิประโยชน์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านรา่งกาย  5 
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ประเทศมาเลเซีย 
 

สิทธิประโยชน์อันพึงได้รบัระหว่างการท างาน 

 

๑. สิทธิประโยชน์และมาตรฐานแรงงานตามพระราชบัญญัติการจ้างงาน 

1. ชั่วโมงการท างาน 
ชั่วโมงท างานปกติ  วันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง หรือสัปดาห์ละไม่เกิน 48 ชั่วโมง 

  วันหยุดพักผ่อน   สัปดาห์ละ 1 วัน 
  วันหยุดเทศกาล   อย่างน้อยปีละ 11 วัน ประกอบด้วยวันหยุดบังคับ ๕ วัน ได้แก่ วันชาติ วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชาธิบดี วันเกิดของผู้ปกครองของรัฐ วันแรงงาน และวันมาเลเซีย และวันหยุด
อ่ืนๆซึ่งนายจ้างเป็นผู้เลือกอีก 6 วัน 

2. ระเบียบการลา 
ประเภทของการลา ท างานน้อยกว่า 

2 ปี 
ท างาน 2 ปีขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 5 ปี 

ท างานมากกว่า 
5 ปี ข้ึนไป 

การเข้ารับ                
การรักษาตัว               

ในโรงพยาบาล 
การลาหยุดประจ าปี
โดยได้รับค่าจ้าง 

8 วัน 12 วัน 16 วัน - 

การลาป่วยโดยได้รับ
ค่าจ้าง (ต่อปี) 

14 วัน 18 วัน 22 วัน 60 วัน 

 

3. การท างานล่วงเวลา 
 การท างานล่วงเวลาในวันท างานปกติ  ได้รับ 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง 
 การท างานล่วงเวลาในวันหยุดพักผ่อน 
 

กรณีการท างาน กรณีได้รับค่าจ้างเป็น 
รายวัน/รายช่ัวโมง 

กรณีได้รับค่าจ้างเป็น 
รายเดือน/รายสัปดาห์ 

ไม่ถึงครึ่งของชั่วโมงท างานปกติ ค่าจ้างปกติ 1 วัน ครึ่งหนึ่งของค่าจ้างปกติ 1 วัน 
มากกว่าครึ่งหนึ่งของชั่วโมงท างานปกติ ค่าจ้างปกติ 2 วัน ค่าจ้างปกติ 1 วัน 
มากกว่าชั่วโมงท างานปกติ 2.0 เท่าของอัตราค่าจ้างราย

ชั่วโมง 
2.0 เท่าของอัตราค่าจ้างราย
ชั่วโมง 

 

 การท างานล่วงเวลาในวันหยุดเทศกาล 
 ท างานน้อยกว่าชั่วโมงท างานปกติ  ค่าจ้างปกติ 2 วัน 
 ท างานมากกว่าชั่วโมงท างานปกติ  3.0 เท่าของอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง 
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๒. สิทธิประโยชน์จากแผนคุ้มครองสุขภาพคนงานต่างชาติในมาเลเซีย 

คนต่างชาติทุกคนที่จะเข้ามาท างานในประเทศมาเลเซียจะต้องท าประกันสุขภาพแรงงานต่างชาติ               
ณ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย โดยต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันจ านวน 120 ริงกิต ต่อ
คนต่อปี ซึ่งมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 10,000 ริงกิตต่อปี (ในกรณีที่ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลมีจ านวนสูงกว่า
วงเงินคุ้มครอง 10,000 ริงกิต คนงานต่างชาติหรือนายจ้างที่เก่ียวข้องจะต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 

 

สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ยกเลิกแล้ว) 

    เป็นกฎหมายที่ร่างขึ้นเพ่ือมอบเงินทดแทนให้คนงานต่างชาติที่ มีเอกสารการท างานถูกต้อง              
ในกรณีได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมาเลเซียยกเลิกแผนประกันเงินทดแทนแก่แรงงาน
ต่างชาติ (Foreign Workers’.Compensation.Scheme.:.FWCS) โดยให้นายจ้างท าประกันแรงงานต่างชาติ
ตามแผนการคุ้มครองการบาดเจ็บจากการจ้างงานขององค์การประกันสังคมแทน (กรณีที่การคุ้มครองภายใต้ 
FWCS มีระยะเวลาพ้นปี 2562 แรงงานจะได้รับการคุ้มครองภายใต้ FWCS.จนกว่าประกันจะหมดอายุ) 

 

๓. สิทธิประโยชน์จากแผนคุ้มครองการบาดเจ็บจากการจ้างงาน 

   องค์การประกันสังคมของมาเลเซีย จะให้ความคุ้มครองลูกจ้างจากอุบัติเหตุหรือโรคที่เกิดจาก                   
การท างาน ดังนี้ 

1. อุบัติเหตุจากอุตสาหกรรม 
2. อุบัติเหตุจากการเดินทาง 
 บนเส้นทางระหว่างที่พักอาศัยและสถานที่ท างานของลูกจ้าง 
 การเดินทางท่ีเกิดข้ึนด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน 
 การเดินทางระหว่างสถานที่ท างานกับสถานที่รับประทานอาหารในเวลาพักตามที่ได้รับ

อนุญาต 
***อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการหยุดใดๆ จะไม่ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการจ้างงาน*** 

3. อุบัติเหตุในช่วงฉุกเฉิน ณ บริเวณสถานที่ของนายจ้างในระหว่างการให้ความช่วยเหลือ                      
การช่วยชีวิต หรือปกป้องผู้อื่นจากภัยพิบัติหรืออันตรายในระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉิน 
   4. โรคที่เกิดจากการท างาน เช่น สูญเสียการได้ยินเนื่องจากการรับฟังเสียงดังเกินไปอย่างต่อเนื่อง 
หรือ โรคหอบหืดจากการท างาน เนื่องจากการท างานที่ต้องสูดดมฝุ่นหรือสารเคมีที่เป็นอันตราย 
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สิทธิประโยชน์อันพึงได้รบัหลังการท างาน 

 
1.  สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล 
   

 ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บจากการจ้างงานหรือเป็นโรคที่เกิดจากการท างาน  สามารถได้รับการ
รักษาพยาบาลฟรีที่คลินิกท่ีมีบัญชีรายชื่อกับส านักงานประกันสังคม (SOCSO) หรือที่โรงพยาบาลของรัฐ 

 กรณีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่มีบัญชีรายชื่อกับส านักงานประกันสังคม  นายจ้างหรือ
ลูกจ้างสามารถเรียกร้องขอเงินค่ารักษาคืนได้ ด้วยการยื่นแบบขอรับเงินคืนกับหน่วยงานประกันสังคม  
 

2.  สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพช่ัวคราว 
   

 จ่ายเฉพาะช่วงเวลาที่ลูกจ้างลาพักรักษาตัวโดยมีใบรับรองแพทย์อย่างน้อย 4 วัน (นับรวมวันที่เกิด
อุบัติเหตุ) 
 
3. สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวร 
 

 ขอรับสิทธิภายใน 12 เดือน นับจากวันสุดท้ายของการเป็นทุพพลภาพชั่วคราว อัตรารายวันคือ 
90 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างเฉลี่ยต่อวันของลูกจ้าง โดยขั้นต่ า 30 ริงกิต/วัน และสูงสุด 118.50 ริงกิต/วัน 

 

4.   สิทธิประโยชน์แก่ผู้อยู่ในอุปการะ 
   

 หากลูกจ้างเสียชีวิตสืบเนื่องจากการบาดเจ็บจากการจ้างงาน ผู้ที่ อยู่ในอุปการะมีสิทธิขอรับสิทธิ
ประโยชน์นี้ 
 

5.   เงินสงเคราะห์เพ่ือฌาปนกิจศพ 
 

 หากลูกจ้างเสียชีวิตสืบเนื่องจากการบาดเจ็บจากการจ้างงาน หรือระหว่างได้รับสิทธิประโยชน์                   
ทุพพลภาพถาวร กองทุนจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ หากไม่มีจะจ่ายให้แก่บุคคลที่รับผิดชอบ                   
ค่าใช้ในการฌาปนกิจศพ โดยจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงหรือ 2,000 ริงกิต อย่างใดที่น้อยกว่า 
 

6.   เงินสงเคราะห์แก่ผู้ดูแลเด็ก 
 

 เงินสงเคราะห์นี้จะจ่ายแก่ลูกจ้างที่ทุพพลภาพถาวรโดยสมบูรณ์ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้                 
ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการแพทย์ หรือคณะกรรมการแพทย์พิเศษ หรือคณะกรรมการ
แพทย์ชั้นอุทธรณ์ โดยเงินจ ากัดที่ 500 ริงกิตต่อเดือน 
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7.   สิทธิประโยชน์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย 
   

 กายภาพบ าบัด 
 อาชีวบ าบัด 
 ศัลยกรรมตกแต่ 
 จัดหากายอุปกรณ์เทียม และอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ 
 จัดหาเครื่องมือออร์โธปิดิกส์ เช่น เก้าอ้ีรถเข็น ไม้ค้ า เครื่องช่วยฟัง แว่นตา รองเท้าพิเศษ และอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 6 - 
 

แบบตรวจสอบข้อมูลค าร้องและหลักฐาน ในการยื่นขอรับเงินสิทธิประโยชน์ มาเลเซีย 
 

 
 

ล าดับ ค าร้องและหลกัฐาน 
เอกสารที่แนบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน (Form H) จ านวน คนละ 3 
ชุด (ทายาทลงช่ือในช่อง Applicant ทุกชุด)       

2 บันทึกปากค าที่ยืนยันว่าเป็นทายาทของผู้เสียชีวิตจริง โดยให้
เจ้าหน้าท่ีบันทึกเป็นหลักฐานและให้ทายาทลงนาม 
(Authenticated)       

3 หลักฐานแสดงล าดับการเป็นทายาทโดยให้เจ้าหน้าท่ีระบุว่า
ทายาทของผู้เสียชีวิตมีใครบ้าง (เช่น ภรรยา บตุร บิดา มารดา)       

4 หนังสือมอบอ านาจให้ส านักงานแรงงานมาเลเซียด าเนินการ
เรียกร้องค่าทดแทนให้ (Surat Kuasa)       

5 ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีทายาทเป็นภรรยา)        
6 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน       
7 ส าเนาทะเบียนบ้านและฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ       

 
เอกสารในการขอรับเงินกรณีเสียชีวิต O  ครบ 

  
O  ไม่ครบ 

 กรณีเอกสารไม่ครบ จัดท าเอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี   
    
     
     
     
     
     
     
     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีเสียชีวิต 
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ตารางแสดงสิทธิประโยชน์และเอกสารประกอบในการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์  
 
 

ล าดับ สิทธิประโยชน ์ เอกสาร หลักฐานประกอบ 
๑ สิทธิประโยชน์จากแผนคุ้มครอง

สุขภาพคนงานตา่งชาติ 
เอกสารประจ าตัว ได้แก่ หนังสอืเดินทาง 

๒ สิทธิประโยชน์จากการบาดเจบ็ 
จากการจ้างงาน  

1.  ลูกจ้างแจ้งการเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บให้นายจ้างทราบ
ภายใน 7 วัน 

2.  นายจ้างท าหนงัสือแจ้งเร่ืองอุบัติเหตุให้ส านักงานแรงงานทอ้งที่   
ทราบภายใน 10 วันหลังเกิดเหตุ 

3.  ส านักงานแรงงานท้องทีส่่งแบบฟอร์ให้นายจ้าง และความเห็น
แพทย์ส่งให้ สนร.ภายใน 2 สัปดาห ์

4.  ส านักงานแรงงานท้องที่.วนิจิฉัยโดยตรวจสอบกบัคนงานใช้
เวลาพิจารณาค่าทดแทนประมาณ 1 เดือน 

5.  ส านักงานแรงงานท้องที่แจง้บริษัทประกนัจ่ายคา่ทดแทนผา่น
ทางนายจา้ง 

6.  นายจ้างส่งใบเสร็จรับเงินคนืให้ส านักงานแรงงานท้องที่และ
บริษัทประกนั 

**กรณีที่คนงานกลบัประเทศไทยแล้ว ส านักงานฯ ท้องที่จะส่งเช็ค
ให้คนงานผา่น สนร. มาเลเซีย และส่งใบเสร็จรบัเงินคืน*** 

3. สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต 1.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน (Form H) จ านวน คนละ 3 
ชุด (ทายาทลงชื่อในช่อง Applicant ทุกชุด) 

2.  บันทึกปากค าที่ยนืยันวา่เปน็ทายาทของผู้เสียชีวิตจริง                      
โดยให้เจ้าหน้าทีบ่ันทึกเปน็หลักฐานและให้ทายาทลงนาม 
(Authenticated) 

3.  หลักฐานแสดงล าดบัการเปน็ทายาทโดยให้เจ้าหน้าที่ระบุวา่
ทายาทของผู้เสียชีวิตมีใครบา้ง (เช่น ภรรยา บุตร บดิา มารดา) 

4.  หนังสือมอบอ านาจให้ส านักงานแรงงานมาเลเซียด าเนินการ
เรียกร้องค่าทดแทนให้ (Surat Kuasa) 

5.  ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณทีายาทเป็นภรรยา)  
6.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
7.  ส าเนาทะเบียนบ้านและฉบบัแปลเปน็ภาษาอังกฤษ 

 
 
กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ส านักประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



ประเทศอิสราเอล 
สิทธิประโยชน์อนัพึงได้รับระหว่างการท างาน 
 

๑. สิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติตามกฎหมายแรงงาน (ภาคเกษตร) 
      1.1 ค่าจ้างพื้นฐาน     2 
      1.2 ค่าล่วงเวลา     2 
      1.3 การท างานในวันเสาร์และวันหยุดราชการ   2 
      1.4 รายการการหักเงินจากค่าจ้างแรงงานต่างชาติตามกฎหมาย 2 
2.   สิทธิประโยชน์กรณีบาดเจ็บหรอืเสียชีวิตจากการสงคราม  3 

สิทธิประโยชน์อนัพึงได้รับหลังการท างาน 
 

 1.  เงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง (Severance Pay : เงินปิซูอมิ)   5 

กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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ประเทศอิสราเอล 
 
 

สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับระหว่างการท างาน 

 
๑. สิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติตามกฎหมาย 

 
๑. ค่าจ้างพื้นฐาน 

 ลูกจ้างทุกคนมีสิทธิได้รับค่าจ้างไม่ต ่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต ่า โดยปัจจุบันค่าจ้างขั้นต ่า ก่าหนดไว้ดังนี้ 
 

 การท างานเต็มเวลา 186 ชั่วโมงต่อเดือน   5,300 เชคเกล  
 ค่าจ้างรายวัน      วันละ 212 เชคเกล  
       รายชั วโมง 28.49 เชคเกล 
 

๒.  ค่าล่วงเวลา 
 ลูกจ้างท่างาน 6 วันต่อสัปดาห์ และไม่เกินวันละ 8 ชั วโมง  
 ค่าล่วงเวลาในชั วโมงที  9 เป็นต้นไป  

 
ชั่วโมงท่ี 1 และช่ัวโมงท่ี 2  ได้รับชั วโมงละ 125% ของค่าจ้างปกติ  
ชั่วโมงท่ี 3 เป็นต้นไป           ได้รับชั วโมงละ 150% ของค่าจ้างปกติ 

 
 ลูกจ้างรายเดือนได้รับค่าจ้างภายในวันที  10 ของเดือนถัดไป 

๓. การท างานในวันเสาร์และวันหยุดราชการ 
 ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างชั วโมงละ 175% ของค่าจ้างปกติ 

๔.   รายการการหักเงินจากค่าจ้างแรงงานต่างชาติตามกฎหมาย 

   นายจ้างมีสิทธิหักเงินค่าจ้างได้ตามกฎหมาย เช่น ภาษีรายได้ การประกันสังคมแห่งชาติ ค่าที พักอาศัย       
เงิน เงินค่าจ้างที นายจ้างจ่ายล่งหน้าไปก่อนจะต้องได้รับค่ายินยอมจากลูกจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร (เงินที่หักใน   
แต่ละเดือนรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 25% ของค่าจ้าง) นายจ้างสามารถหักเงินจากค่าจ้างแรงงานต่างชาติได้ใน
รายการดังต่อไปนี้ 

 ภาษีรายได้  
 
  รายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 5,280 เชคเกล   ต้องจ่ายประมาณร้อยละ 10  
  รายได้มากกว่า 5,281 ถึง 9,000 เชคเกล  ต้องจ่ายร้อยละ 14 
 
 

 เงินสมทบการประกันสังคมแห่งชาติ  
 

  ค่าจ้างไม่เกิน 5,171 เชคเกล    หักร้อยละ 0.04  
  ค่าจ้างที่เกินจาก 5,171 เชคเกล   หักร้อยละ 0.87 
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 นายจ้างต้องท าประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชนให้ลูกจ้าง ซึ งเงินประกันนี้นายจ้างมีสิทธิหักจาก
ลูกจ้างส่วนหนึ งได้ดังนี้ 

   
  งานดูแลคนชราหรือพิการ  หักได้ไม่เกินครึ งหนึ งของจ่านวนที จ่ายไป หรือ 124.73  
      เชคเกลต่อเดือน แล้วแต่จ่านวนใดต ่ากว่ากัน 
  งานอ่ืนๆ    เช่น งานเกษตร หักได้ไม่เกิน 1/3 ของเงินที นายจ้าง                 
      จ่ายหรือสูงสุดไม่เกิน 124.73 เชคเกลต่อเดือน 
      แล้วแต่จ่านวนใดต ่ากว่ากัน 
 

 ค่าที่พักและค่าสาธารณูปโภค นายจ้างจะต้องจัดที พักอาศัยที เหมาะสมให้ลูกจ้าง ซึ งสามารถหักเงิน
ค่าที พักและค่าสาธารณูปโภคได้เดือนละ 528 เชคเกล แต่หากที พักเป็นของนายจ้างเอง หักได้เพียงครึ งหนึ งของ
อัตราที กฎหมายอนุญาตให้หักได้ 

***นายจ้างต้องระบุรายละเอียดการหักเงินจากค่าจ้างในใบรับเงินเดือนของลูกจ้างด้วย*** 
 

๒.  สิทธิประโยชน์กรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการสงคราม 

   เนื องจากอิสราเอลเป็นประเทศที มีสถานการณ์สู้รบ กรณีแรงงานไทยในอิสราเอลได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับผู้ก่อการร้ายในเลบานอน หรือกับฝ่ายปาเลสไตน์ จะถือว่าเป็น War 
Victim จะได้รับค่าตอบแทนจาก National Insurance Institute ดังนี้ 
 

๑. กรณีบาดเจ็บหรือพิการ  
  National Insurance Institute จะจ่ายค่าทดแทน ดังนี้ 
 
   0-10%     ไม่ได้รับค่าทดแทน นอกจากค่าจ้างในช่วงที ท่างานไม่ได้เพราะบาดเจ็บ 
   10-19%     ได้รับเงินก้อนครั้งเดียว ไม่เกิน 150,000 เชคเกล โดยหากอายุน้อย 
        จะได้มากกว่าผู้ที อายุมาก  
   เกิน 20% ขึ้นไป  จะได้รับค่าทดแทนเป็นรายเดือนทุกเดือนจนกว่าจะเสียชีวิต โดยค่านวณ 
        ตามเปอร์เซ็นต์สูญเสีย หาก 100% จะได้รับเดือนละประมาณ  
      6,000 เชคเกล  
 
 

๒.  กรณีเสียชีวิต  
  ภรรยาและบุตรของผู้เสียชีวิตทุกคนจะได้รับเงินช่วยเหลือทุกเดือนจนกว่าภรรยาจะแต่งงานใหม่ หรือลูกมี
อายุครบ 18 ปี โดย 
 
    ภรรยา    ได้รับประมาณ 60% ของ 6,000 เชคเกลทุกเดือน 
    บุตร    ได้รับประมาณ 10-20% ของ 6,000 เชคเกลทุกเดือน 
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เอกสารประกอบการขอรับเงินสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากการสงคราม 
 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงินสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากการสงคราม 
1 หนังสือมอบอ่านาจให้ฝ่ายแรงงานฯ ณ กรุงเทลอาวีฟ 
2 หนังสือให้ความยินยอม  

**กรณีมีทายาทโดยธรรมหลายคน ได้แก่ คู่สมรสตามกฎหมาย บุตร บิดา มารดา ให้จัดท่า
หนังสือให้ความยินยอม โดยมีเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ่าเภอ) รับรอง 

3 เอกสารแสดงสิทธ ิ
1.ทายาทโดยธรรมกรอกข้อมูลในเอกสารแสดงสิทธิ  
2.ทนายความประทบัตราและลงนามรับรองเอกสารพร้อมแนบ  
  เอกสารประกอบของทนายความ ดังนี ้
  2.1 หนังสือรับรองใบอนุญาตในการเป็นทนายความ ในฐานะผู้ท่าค่ารบัรองลายมือชื อใน
เอกสารแสดงสิทธ ิ
  2.2 เอกสารจากสภาทนายความ 

4. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนของทายาทโดยธรรมพร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง 
5. ส่าเนาหน้าบัญชีของทายาทโดยธรรมพร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง 
6. ส่าเนาหน้าหนังสือเดินทางของทายาทโดยธรรม และของผู้เสียชีวิตพร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง 
7. เอกสารเกี ยวข้องอื นๆ ที ทางหน่วยงานร้องขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไปดูหน้าท่ี 10 

ไปดูหน้าท่ี 11 
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สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับหลังการท างาน 
 

๑. เงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง (Severance Pay : เงินปิซูอิม) 
 
 เงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง (Severance Pay : เงินปิซูอิม) หมายถึง เงินที นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง            

ที มีสิทธิรับค่าชดเชยรณีถูกเลิกจ้าง 
 ลูกจ้างที่มีสิทธิรับค่าชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง หมายถึง ลูกจ้างที ท่างานติดต่อกันกับนายจ้างรายเดียว 1 ปีขึ้นไป 
 กรณีต่างๆ ที่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย มีดังนี้ 

 
๑) นายจ้างเสียชีวิต 
๒) นายจ้างล้มละลาย ปิดกิจการ หรือบริษัทประสบปัญหาการเงิน ลูกจ้างจึงต้องออกจากงาน 
๓) นายจ้างบอกเลิกการจ้างงาน โดยลูกจ้างไม่มีความผิดใดๆ  
๔) การจ้างงานมีก่าหนดระยะเวลาแน่นอนในสัญญา ส่งผลให้นายจ้างไม่สามารถต่อสัญญาใหม่ได้                      

ถือเป็นการเลิกจ้าง เช่น ลูกจ้างท่างานครบก่าหนดสัญญาจ้างงาน ( 5 ปี 3 เดือน )  
๕) นายจ้างไม่ต่อวีซ่าจ้างงานตามของการจ้างงาน  
๖) ลูกจ้างถูกย้ายไปท่างานอีกแห่ง แต่วีซ่าจ้างงานยังเป็นของนายจ้างเดิมและถูกเลิกจ้าง                                    

หรือออกจากงานด้วยกรณีต่างๆ ดังกล่าว ลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากนายจ้างเดิม  
๗) ลูกจ้างเสียชีวิต (โดยค่าชดเชยจะให้แก่ผู้ที ต้องดูแล คู่สมรส/สาม-ีภรรยาตามกฎหมายหรือเป็นที รับรู้) 

 

        โดยนายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างเท่ากับ ค่าจ้างอัตราปกติ 1 เดือนต่อป ี
     ** กฎหมายแรงงานอิสราเอล (Severance Pay Law, 5723 – 1963  
     ค่าชดเชย severance pay หรือ Piturim ภาษาฮีบรู เรียกว่า ปีซูอิม) ** 
 
 

 รัฐบาลอิสราเอลอนุญาตให้แรงงานต่างชาติซึ่งรวมแรงงานภาคเกษตร พ่อครัว ร้านอาหารสามารถท างาน                  
ในประเทศอิสราเอลมีระยะเวลา 5 ปี และอาจขยายระยะเวลาให้อยู่ต่อได้อีกไม่เกิน 3 เดือนโดยให้วีซ่าต่อปี และนับ
ติดต่อกันตั้งแต่เดินทางไปท างานไม่ว่าจะท างานกับนายจ้างคนเดียวหรือหลายคน ดังนั้น หากลูกจ้างท่างานกับนายจ้าง
ครบสัญญาจ้าง 5 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างปกติปีละ 1 เดือนรวม 5 เดือน หรือเท่ากับ 25,000 
เชคเกล (ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต ่าเดือนละ 5,300 เชคเกล) กรณีเปลี ยนนายจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเมื อท่างานกับ
นายจ้างแต่ละรายครบ 1 ปี  
 

แนวทางการเรียกร้องสิทธิประโยชน์เงินค่าชดเชย 
 

 นายจ้างเป็นผู้มีหน้าที จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที มีสิทธิรับเงินชดเชยตามกฎหมาย แต่นายจ้างมัก
หลีกเลี ยงและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เมื อลูกจ้างท่างานครบสัญญาจ้าง ลูกจ้างท่าความตกลงหรือร้องเรียนเพื อให้
ได้รับค่าชดเชยก่อนเดินทางกลับประเทศไทย โดยด่าเนินการดังนี้ 
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การด าเนินการขอรับเงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง Severance pay (เงินปีซูอิม) 
 

1. ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย 

1.1 นายจ้างกับลูกจ้างเจรจาต่อรองกรณีการจ่ายค่าชดเชยกันเองได้  หากทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้             
และพอใจที รับและจ่ายค่าชดเชยตามจ่านวนที ตกลง นายจ้างจะให้ทนายความบันทึกว่าลูกจ้างตกลงยินยอมและไม่
ประสงค์ร้องเรียกขอรับค่าชดเชยอีกต่อไปและยุติการร้องเรียน 

1.2 ปัจจุบันยังไม่พบว่ามีหน่วยงานรัฐอิสราเอลที่มีหน้าที่รับค าร้องเพื่อด าเนินการตามกฎหมายค่าชดเชย
กับนายจ้าง หากลูกจ้างร้องเรียนมายังฝ่ายแรงงานฯ ในเบื้องต้น ฝ่ายแรงงานฯ จะแจ้งข้อกฎหมายให้นายจ้าง
ทราบพร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือหากลูกจ้างประสงค์เจรจาต่อรองกับนายจ้าง หากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตก
ลงกันได้หรือนายจ้างปฏิเสธไม่จ่ายค่าชดเชย ฝ่ายแรงงานฯ จะให้ความช่วยเหลือแนะน่าให้ลูกจ้างหารือกับ
ทนายความซึ งจะมีหนังสือถึงนายจ้าง และนายจ้างอาจยินยอมเจรจาอีกครั้งโดยอาจตกลงกันได้ 

1.3 แต่สุดท้ายหากตกลงไม่ได้ ลูกจ้างต้องแต่งตั้งทนายความและมอบอ่านาจให้ทนายเป็นตัวแทนฟ้องศาล 
พร้อมยื นหลักฐานต่างๆ เช่น ส่าเนาหนังสือเดินทาง สัญญาจ้างงาน ใบลงเวลา ใบรับเงินเดือน วีซ่าการท่างานกับ
นายจ้างซึ งจะระบุในหนังสือเดินทาง เป็นต้น ทนายความ จะฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยและสิทธิประโยชน์ต่างๆ                    
เช่น ค่าจ้าง ค่าล่วงหน้า เงินสวัสดิการต่างๆ ย้อนหลังขึ้นอยู่กับหลักฐานที ลูกจ้างมีอยู่และอายุความของแต่ละเรื อง              
โดยลูกจ้างต้องจ่ายค่าส่งหมายและค่าธรรมเนียมให้แก่ศาลประมาณ  400  เชคเกล หรือประมาณ 3,600 เช
คเกล  

 ทั้งนี้ ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ลูกจ้างต้องไปแสดงตนต่อศาลในฐานะโจทย์ผู้ฟ้องอย่างน้อย 1 ครั้ง 
พร้อมแจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารในประเทศไทย ส่าหรับให้ทนายความโอนเงินให้เมื อคดีสิ้นสุด ซึ งการฟ้องศาล
อาจต้องใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 3 ปี ขึ้นอยู่กับแต่ละคดี ประเด็นที ฟ้องและหลักฐานที อาจต้องเรียก
เพิ มเติม และเมื อคดีสิ้นสุดโดยศาลมีค่าพิพากษาแล้ว ทนายความจะหักค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าบริการในอัตรา
ร้อยละ 20 ถึง 40 ของยอดเงินที ได้รับ ส่าหรับค่าใช้จ่ายระหว่างด่าเนินการฟ้องซึ งอาจใช้ระยะเวลาประมาณ 1 
เดือน ลูกจ้างต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง อาทิ ค่าที พัก ค่าอาหาร ค่ารถ เป็นต้น 

๑.4   ในขั้นตอนการฟ้องร้องในชั้นศาล ทั้งสองฝ่ายอาจตกลงจ่านวนค่าชดเชยได้เช่นกัน 
1.5   อายุความการฟ้องร้องเรียกค่าชดเชย มีจ่านวน 7 ปี นับตั้งแต่วันที เลิกจ้าง หรือวันที ครบก่าหนดตาม

สัญญาจ้าง 
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ขั้นตอนการด าเนินการขอรับเงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง Severance pay (เงินปีซูอิม) 
“ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย” 
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๒. หลังจากกลับประเทศไทย 
 
กรณีแรงงานไทยกลับประเทศไทยแล้ว และยังไม่ได้รับเรียกร้องหรือยื นฟ้องเรียกค่าชดเชยไว้ สามารถ

ด่าเนินการได้ดังนี้ 
2.1 แรงงานไทยสามารถร้องเรียนมายังส านักงานแรงงานจังหวัด หรือส านักประสานความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ ให้ช่วยประสานกับฝ่ายแรงงาน ณ กรุงเทลอาวีฟ เพื อด่าเนินการขอติดตามเงินชดเชยฯ โดยต้อง
ให้ขอ้มูลพร้อมหลักฐานต่างๆ ดังนี้ 
 

1) ส่าเนาหนังสือเดินทาง (หน้าที มีรูปถ่ายและตราประทับทุกหน้า) 
2) ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน 
3) ส่าเนาทะเบียนบ้าน 
4) ส่าเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ 
5) ส่าเนาสัญญาจ้างงาน (ระบุชื อ-สกุล ที อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของนายจ้าง) 
6) ใบอนุญาตท่างาน (วีซ่าการอนุญาตท่างาน) 
7) ใบลงเวลาท่างานหรือใบรับเงินเดือน (ถ้าม)ี 

 
2.2 ฝ่ายแรงงานฯ จะด าเนินการติดต่อนายจ้าง เพื อแจ้งการร้องเรียนของแรงงานไทยและแจ้งข้อ

กฎหมายให้นายจ้างปฏิบัติ แต่ฝ่ายแรงงานฯ ไม่มีอ่านาจบังคับให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายได้  
2.3 กรณีนายจ้างปฏิเสธการจ่ายค่าชดเชย แรงงานไทยจะต้องแต่งตั้งและมอบอ่านาจทนายความ

อิสราเอลที ประเทศไทยเป็นผู้กระท่าการแทนแรงงานไทย โดยทนายความก็จะต่อรองจ่านวนค่าชดเชยกับนายจ้าง
ก่อน หากตกลงได้ทนายความจะรับค่าชดเชยแทนแรงงานไทยและหักค่าบริการของทนายและให้ส่วนที เหลือแ ก่
แรงงานไทยต่อไป  

2.4 กรณีที่ตกลงกันไม่ได้และต้องฟ้องร้องต่อศาล แรงงานไทยต้องเดินทางมาอิสราเอลเพื อลงนามในค่า
เบิกความต่อหน้าทนายความและผู้พิพากษา ซึ งกระบวนการฟ้องร้องในศาลจะเป็นไปเช่นเดียวกับข้อ 3 และ 4                       
ของการด่าเนินการขอรับเงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง Severance pay (เงินปีซูอิม) “ก่อนเดินทางกลับประเทศ
ไทย”  

2.5 อายุความการฟ้องร้องเรียกค่าชดเชย มีจ่านวน 7 ปี นับตั้งแต่วันที เลิกจ้าง หรือวันที ครบก่าหนด
ตามสัญญาจ้าง 
 
 ลิงค์ คู่มือแรงงานไทย  

 เล่มที  1   https://drive.google.com/file/d/15IxtDxCcIMRiw4n_vIXYsa32zR5A7xOP/view 
 เล่มที  2   https://drive.google.com/file/d/1rziT427gAU9Vs1IaTTBNstxNKI40zdXS/view 
 เล่มที  3   https://drive.google.com/file/d/12g4nb-j8Qcf0jIcT5OlqNVFC4wi3UaTh/view 

 
 

กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ส่านักประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

https://drive.google.com/file/d/15IxtDxCcIMRiw4n_vIXYsa32zR5A7xOP/view
https://drive.google.com/file/d/1rziT427gAU9Vs1IaTTBNstxNKI40zdXS/view
https://drive.google.com/file/d/12g4nb-j8Qcf0jIcT5OlqNVFC4wi3UaTh/view


การยื่นค าร้องขอรับเงินชดเชยกรณีออกจากงาน(เงินปิซูอิม) ประเทศอิสราเอล 

        ท างานกับนายจ้างคนเดิมมากกว่า 1 ปี หรือครบสัญญาจ้าง 5 ปี 
         ออกจากงาน เนื่องจากครบสัญญาจา้งหรือนายจา้งให้ออก  
         โดยไม่มีความผิดหรือนายจ้างเสียชีวิต ล้มละลายหรือบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 
         สามารถยื่นค ารอ้งไดภ้ายใน 7 ปี นับจากวันที่เลิกจ้างหรือครบสัญญาจา้งงาน 
           *อัตราเงินชดเชย = ค่าเงินอัตราปกติ 1 เดือน/ปี (ท างานครบ 5 ปี จะได้รับเงินปิซูอิม = เงินเดือน 5 เดือน) 

        ส าเนาหนังสือเดินทาง (หน้าท่ีมีรูปถ่ายและตราประทับทุกหน้า) 
        ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
        ส าเนาทะเบียนบ้าน 
        ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ 
        ส าเนาสัญญาจ้างงาน (ระบุช่ือสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของนายจ้าง) 
        ใบอนุญาตท างาน 
        ใบลงเวลาท างานหรือใบรับเงินเดือน (ถ้ามี) 
          *ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาเหมือนกับลายมือช่ือบนหนังสือเดินทาง ทุกฉบับ 

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์ 0 - 2232 – 1240   

 

คนงานยื่นค าร้อง 

สนร. 
รับเรื่องและเจรจาต่อนายจ้าง 

นายจ้าง 

จัดหาทนายเจรจา* 

ทนายย่ืนฟ้องต่อศาล** 

ศาลออกค าสั่งให้จ่ายเงิน คนงานรับเงนิ 

นายจ้าง 

ภายในประเทศอิสราเอล 

*ทนายจะต้องเป็นทนายชาวอิสราเอลเท่านั้น 
**การฟ้องศาล คนงานจะต้องไปรายงานตัวต่อศาลอย่างน้อย 1 ครั้ง 

ยินยอมจ่าย 

ยินยอมจ่าย 

ไม่ยินยอมจ่าย 

ไม่ยินยอมจ่าย 

ผู้มีสิทธิยื่นค าร้อง 

การจัดเตรียมเอกสาร 

กระบวนการยื่นขอรับชดเชย(เงินปิซูอิม) 

 ฝ่ายแรงงาน ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล 

           3 Maskit Street, Herzliya Pituach 09 954 8431-3  
             Tel Aviv, ISRAEL 46120  09 954 8416  
        *จะต้องยื่นหลังสิ้นสุดสัญญาจ้างและก่อนเดินทางออกประเทศอิสราเอล 

การยื่นเอกสาร 



 

Please complete the following information: 

Name of beneficiary (Owner): ………(ชื่อ - สกุล ผู้รับสิทธิประโยชน์)………………………………………….…..  

Address of beneficiary: ………………(ที่อยู่ ผู้รับสิทธิประโยชน์ (ตามทะเบียนบ้าน))……………………………...  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….        

Bank name: ……………………………(ชื่อธนาคาร)……………………………………………………………………………...     

Bank address: ……………… (ที่อยู่ ธนาคาร)……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Swift # …… (Swift Code ธนาคาร)…………….. Routing # …………………………………………………………….... 

ABA # ……………………………………………………… Account # … (เลขบัญชีธนาคาร)……………………………….. 

 

Mailing address : 

…………………(ที่อยู่ ผู้รับสิทธิประโยชน์ (ที่อยู่ปัจจุบัน))……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Signature of beneficiary: ……… (ผู้รับสิทธิประโยชน์ลงนาม)…………………………………………………………… 

Date: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Approval of embassy:      

We hereby approve that the above mentioned details are the correct details  

of the beneficiary that is related to the deceased: ………(ชื่อ - สกุล ผู้เสียชีวิต)………………………….…  

Passport number: …… (หมายเลขหนังสือเดินทาง ผู้เสียชีวิต)………………………………………………………….… 

Date: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Name and signature representative: ……………………………………………………………………………………… 

 

Stamp 



 

 

 

 

# อากรแสตมป์ # 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ที.่............................. 

 เขียนที.่........................................................... 
วันที่.........เดือน..............................พ.ศ.......... 

  โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า........................................................................................................ 
อายุ............ปี เชื้อชาติ.............................สัญชาติ...........................บุตร นาย/นาง...............................................
อยู่บ้านเลขท่ี.........เลขบัตรประจ าตัวประชาชน..................หมู่............แขวง/ต าบล.............................................
เขต/อ าเภอ................................................จังหวัด......................... เบอร์โทรศัพท์..........เป็น........ของ.................
แรงงานทีเ่ดินทางไปท างานในประเทศอิสราเอล หนังสือเดินทางเลขท่ี................................................................ 

 ขอมอบอ านาจให้ฝ่ายแรงงานประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศ
อิสราเอล เป็นตัวแทนข้าพเจ้ามีอ านาจด าเนินการติดต่อกับหน่วยงานรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเทศ
อิสราเอล เพ่ือติดตามเงินและสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ทั้งหมดของ............และขอมอบอ านาจให้ฝ่ายแรงงาน
ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล เป็นผู้รับเงิน และสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้
ทั้งหมดและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร...............................สาขา.........................เลขที่บัญชี...............................
ชื่อบัญชี...................................................แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 

 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจนี้                  
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าด้วยตนเองทั้งสิ้น เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้า
พยานแล้ว 
 
     ลงชื่อ...................................................................ผู้มอบอ านาจ 
                    (....................................................................)  
 
     ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอ านาจ 
                    (....................................................................)  
 
         ลงชื่อ.........................................................พยาน     ลงชื่อ........................................................พยาน 
             (.............................................................)             (............................................................... ) 
 
ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือชื่ออันแท้จริงของผู้มอบอ านาจ 

                                                      ลงชื่อ....................................................................พยาน    
                                                              (....................................................................) 
                                                      ต าแหน่ง....................................................................... 



 

 

 

 

 

หนังสือให้ความยินยอม 
เลขที.่............................. 

 เขียนที.่........................................................... 
วันที่.........เดือน..............................พ.ศ.......... 

  โดยข้าพเจ้าผู้มีรายนาม ดังต่อไปนี้ 
              1.  (สาม/ีภรรยา) 
               2. (บุตร) 
               3. (บิดา) 
               4. (มารดา) 
เป็นทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิ์รับมรดก .................. เจ้ามรดกผู้ตาย ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมและไม่คัดค้าน     
ในการที่ฝ่ายแรงงานประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล โอนเงินสิทธิประโยชน์
อันพึงมีพึงได้ของ.................................... ผ่านบัญชีธนาคาร..............................สาขา.............................ชื่อบัญชี
...................................เลขที่บัญชี..................................  

 ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ส าคัญ 
     
 
 ลงชื่อ.................................................... (สาม/ีภรรยา)   ลงชื่อ............................................................ (บุตร) 
       (............................................................)                 (................................................................) 
 
ลงชื่อ................................................................... (บิดา)   ลงชื่อ............................................................. (มารดา) 
       (.............................................................)                 (................................................................) 
             
ขอรับรองว่าผู้มีนามบนนี้ได้ลงนามต่อหน้าข้าพเจ้า จริง 
 
                                                      ลงชื่อ....................................................................  
                                                             (................................................................) 
                                                    ต าแหน่ง............................................................... 
 

 
 



 

 

 

 

# อากรแสตมป์ # 

หนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ที.่............................. 

 เขียนที.่........................................................... 
วันที่.........เดือน..............................พ.ศ.......... 

  ด้วยอ ำเภอ.....................ได้รับค ำร้องจำก..........เลขประจ ำตัวประชำชน................อำยุ.........ป ี
สัญชำติ............ อยู่บ้ำนเลขท่ี...................................................................มีควำมประสงค์ขอรับหนังสือรับรอง
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวของ......................บุคคลสัญชำติไทยซึ่งเสียชีวิตที่ประเทสอิสรำเอล 

 อ ำเภอได้ตรวจสอบหลักฐำนและสอบสวนผู้ร้องพร้อมพยำนบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว ของ
................................................ มีควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว ดังนี้ 

 1. บิดำ ชื่อ.........เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน........สถำนภำพบุคคล......... อำยุ........ปี 
ปัจจุบันอำศัยอยู่บ้ำนเลขที่.............  

 2. มำรดำ ชื่อ.........เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน........สถำนภำพบุคคล......... อำยุ........ปี 
ปัจจุบันอำศัยอยู่บ้ำนเลขที่.............................. 

 3. สำมี/ภรรยำ ชื่อ.........เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน........สถำนภำพบุคคล.........อำยุ.........ปี 
ปัจจุบันอำศัยอยู่บ้ำนเลขที่.............................. 

 4. บุตรเกิดกับสำมี/ภรรยำ ชื่อ...................เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน........เกิดวันที่...........
สถำนภำพบุคคล......... อำยุ...ปี ปัจจุบันอำศัยอยู่บ้ำนเลขที่.............................. 

 ฉะนั้นอ ำเภอจึงออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐำน 

      ให้ไว้ ณ วันที่................................. 
     
 
                                                       ลงชื่อ....................................................................  
                                                                     (....................................................................) 
                                                            ต ำแหน่ง................................................................ 
 
 



ประเทศไต้หวนั  

กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(ไทเป และ เกาสง) 
สิทธิประโยชน์อนัพึงได้รับระหว่างการท างาน 
 

๑. สมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงาน    2 
๒. สมาชิกกองทุนประกันสุขภาพ    5 
๓. สิทธิประโยชน์จากการท างาน    6 

สิทธิประโยชน์อนัพึงได้รับหลังการท างาน 
 

1.    สิทธิประโยชน์กรณีเงินคืนภาษ ี    7 
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ประเทศไต้หวัน (ไทเป และ เกาสง) 
 
 

สิทธิประโยชน์อันพึงได้รบัระหว่างการท างาน 

 
๑. สมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงาน 
 

   นายจ้างที่จ้างลูกจ้างตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป มีหน้าที่แจ้งเอาประกันภัยให้ลูกจ้างทุกคน โดยแรงงาน
รับผิดชอบ 20% นายจ้างรับผิดชอบ 70% และรัฐบาลจ่ายสมทบให้ 10%  

 ๑. กรณีสมาชิกกองทุนฯ เสียชีวิต 

 เงินค่าท าศพ ไม่ว่าจะเสียชีวิตจากการท างานหรือนอกเวลาท างาน ทายาทได้รับเงินค่าจัดการศพเท่า              
ที่จ่ายจริง หรือไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือนที่เอาประกัน 
         เงินทดแทน ลูกจ้างเสียชีวิตก่อนวันที่ 1 มกราคม 2552 ทายาทจะได้รับเงินทดแทนเป็นก้อน               
ครั้งเดียว โดยมีเงื่อนไขการจ่ายเงิน ดังนี้ 

  ๑.๑ กรณีเสียชีวิตนอกเวลาท างาน 

  เป็นสมาชิกไม่เกิน 1 ปี   ได้รับเงินทดแทน 10 เท่าของเงนิเดือนที่เอาประกัน 
ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 2 ปี   ได้รับ 20 เท่าของเงินเดือนที่เอาประกัน 
ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป    ได้รับ 30 เท่าของเงินเดือนที่เอาประกัน 

 
 

เอกสารประกอบการขอรับเงินสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตนอกเวลาท างาน 
1 หนังสือมอบอ านาจให้นายจ้างเป็นผู้จัดจัดการศพและยื่นเรื่องขอรับเงินทดแทนจากกองทุน ตลอดจนเจรจา

เรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณี (หากนายจ้างเป็นคู่กรณีให้มอบอ านาจให้ สนร.ไทเป หรือเกาสง เป็นผู้เจรจา 
2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของทายาท 
3 เอกสารแสดงความสัมพนัธ์กับผูต้าย ได้แก่ ส าเนาทะเบียนบา้นที่จ าหน่ายชื่อผู้ตายแล้ว 
4 ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้บุตรของผูต้ายเป็นผู้ท าหนังสือมอบอ านาจ กรณีบุตรยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะต้องให้ผูป้กครองลงนามร่วมในฐานะผูดู้แล) 
5 หลักฐานการขาดความสามารถในการเลี้ยงชีพของทายาท 
6 หลักฐานแสดงการอุปการะเลี้ยงดูโดยผู้เสียชีวิต  (กรณีทีท่ายาทเป็นน้อง/หลาน) อาทิ หนังสือรับรอง จาก

หน่วยงานราชการในภูมิล าเนา หลักฐานการโอนเงนิอุปการะ เป็นตน้ 
หมายเหตุ  1. เอกสารทั้งหมดพร้อมส าเนา 3 ชุด ต้องแปลเปน็ภาษาอังกฤษและผา่นการรับรองจากกรมการกงสุล          

กระทรวงการต่างประเทศ และส านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไต้หวันประจ าประเทศไทย 
              2. ค่าธรรมเนียมการหักโอนแต่ละคร้ังจ านวน 250 เหรียญไต้หวัน 
              3. ทายาทจะต้องจดัเตรียมเอกสาร และยื่นต่อกองทุนเป็นประจ าทุกปี ก่อนครบก าหนดการจ่ายเงนิ                      

ล่วงหน้า 2 เดือน เพื่อเป็นการยนืยันสถานภาพของทายาท 
***เมื่อเอกสารการรับรองถูกปิดผนึกแล้ว ห้ามดึงเอกสารแยกออกจากชุดโดยเดด็ขาด*** 
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๑.2 กรณีเสียชีวิตจากการท างาน 

 ทายาทจะได้รับเงินทดแทนจ านวน 40 เท่าของเงินเดือนที่เอาประกัน ไม่ว่าจะอายุงานเทา่ใดก็ตาม 
 ลูกจ้างเสียชีวิตหลังวนัที่ 1 มกราคม 2552 ทายาทจะได้รับเงนิทดแทนเป็นรายเดือน ดงันี้ 

 
๑. เงินทดแทนรายเดือนในอัตราร้อยละ 1.55 ของเงินเดือนที่เอาประกัน 
๒. เสียชีวิตเนื่องจากการท างาน นอกจากเงินทดแทนรายเดือน ทายาทจะได้รับเงนิทดแทน                    

เพิ่มอีก 10 เท่าของเงินเดือนที่เอาประกัน โดยจา่ยเต็มจ านวนคร้ังเดียว 
๓. หากมีทายาทล าดบัเดียวกันมากกว่า 1 คน จะได้รับเงินเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 25 ต่อคน  

ของจ านวนเงนิรายเดือนทีไ่ด้รับ แต่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 

 ทายาทจะได้รับเงินทดแทนรายเดือนไปตลอดชีพ ยกเว้นกรณีทายาทเป็นคูส่มรสไปสมรสใหม่ 
 

เอกสารประกอบการขอรับเงินสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากการท างาน 
1 หนังสือมอบอ านาจให้นายจ้างเป็นผู้จัดจัดการศพและยื่นเรื่องขอรับเงินทดแทนจากกองทุน ตลอดจนเจรจา

เรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณี (หากนายจ้างเป็นคู่กรณีให้มอบอ านาจให้ สนร.ไทเป หรือเกาสง เป็นผู้เจรจา 
2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของทายาท 
3 เอกสารแสดงความสัมพนัธ์กับผูต้าย ได้แก่ ส าเนาทะเบียนบา้นที่จ าหน่ายชื่อผู้ตายแล้ว 
4 ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้บุตรของผูต้ายเป็นผู้ท าหนังสือมอบอ านาจ กรณีบุตรยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะต้องให้ผูป้กครองลงนามร่วมในฐานะผูดู้แล) 
5 หลักฐานการขาดความสามารถในการเลี้ยงชีพของทายาท 
6 หลักฐานแสดงการอุปการะเลี้ยงดูโดยผู้เสียชีวิต  (กรณีทีท่ายาทเป็นน้อง/หลาน) อาทิ หนังสือรับรอง จาก

หน่วยงานราชการในภูมิล าเนา หลักฐานการโอนเงนิอุปการะ เป็นตน้ 
หมายเหตุ  1. เอกสารทั้งหมดพร้อมส าเนา 3 ชุด ต้องแปลเปน็ภาษาอังกฤษและผา่นการรับรองจากกรมการกงสุล          

กระทรวงการต่างประเทศ และส านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไต้หวันประจ าประเทศไทย 
              2. ค่าธรรมเนียมการหักโอนแต่ละคร้ังจ านวน 250 เหรียญไต้หวัน 
              3. ทายาทจะต้องจดัเตรียมเอกสาร และยื่นต่อกองทุนเป็นประจ าทุกปี ก่อนครบก าหนดการจ่ายเงนิ                      

ล่วงหน้า 2 เดือน เพื่อเป็นการยนืยันสถานภาพของทายาท 
***เมื่อเอกสารการรับรองถูกปิดผนึกแล้ว ห้ามดึงเอกสารแยกออกจากชุดโดยเดด็ขาด*** 
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2. กรณีบาดเจ็บและสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการท างาน 
 2.1 แรงงานที่ประสบอันตรายจากการท างานและต้องการกลับประเทศ จะต้องท าการรักษาให้
สิ้นสุดและแพทย์ได้ออกใบรับรองแพทย์ให้เรียบร้อยแล้วจึงเดินทางกลับได้ 
 2.2 แรงงานที่เดินทางกลับเม่ือการรักษายังไม่สิ้นสุด จะไม่มีสิทธิขอรับเงินทดแทน ยกเว้นแพทย์
อนุญาตให้เดินทางกลับไปรักษาต่อที่ประเทศไทย โดยต้องส่งใบรับรองแพทย์ให้นายจ้างหลังการรักษาไป
แล้วครบ 6 เดือน โดยนับตั้งแต่วันที่เข้ารับการักษาในไต้หวัน 
 

เอกสารประกอบการขอรับเงินสิทธิประโยชน์กรณีบาดเจ็บและสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการท างาน 
1 หนังสือมอบอ านาจ 
2 ใบรับรองแพทย์ 
3 แบบค าร้องขอรับเงินทดแทน 
4 ส าเนาหนังสือเดินทาง 
5 ส าเนาใบถ่ินที่อยู่ 
หมายเหตุ  เอกสารต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการ

ต่างประเทศ และทีส่ านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจ าประเทศไทย  
***เมื่อเอกสารการรับรองถูกปิดผนึกแล้ว ห้ามดึงเอกสารแยกออกจากชุดโดยเดด็ขาด*** 

 
3. กรณีเจ็บป่วย 

 3.1 เจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน มีสิทธิลาได้ไม่เกิน 1 ปี และได้รับเงินทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างราย
เดือนไม่เกิน 6 เดือน (นายจ้างด าเนินการให้กรณีที่แรงงานยังอยู่ในไต้หวัน) 
 3.2 เจ็บป่วยที่ไม่ได้เกิดจากการท างาน มีสิทธิลาพักได้ไม่เกิน 30 วัน กรณีต้องพักรักษาตัวลาได้ไม่เกิน 1 
ปี                มีสิทธิได้รับค่าทดแทนในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิน 6 เดือน หากเป็นสมาชิกกองฯ 
เกินกว่า 1 ปี                  จะได้รับเงินทดแทนอีก 6 เดือน (นายจ้างเป็นผู้ด าเนินการให้) 

๔. กรณีทายาทสายเลือดตรงเสียชีวิต 

 4.1 บิดามารดาหรือคู่สมรส  ได้รับเงินสงเคราะห์ 3 เท่าของเงินเดือนที่เอาประกัน 
 4.2 บุตรอายุ 12 ปีขึ้นไป   ได้รับเงินสงเคราะห์ 2 เท่าของเงินเดือนที่เอาประกัน 
 4.3 บุตรอายุต ่ากว่า 12 ปี  ได้รับเงินสงเคราะห์ 1.5 เท่าของเงินเดือนที่เอาประกัน 
 

เอกสารประกอบการขอรับเงินสิทธิประโยชน์กรณีทายาทสายเลือดตรงเสียชีวิต 
1 แบบค าร้องขอรับเงินสงเคราะห์ ของลูกจ้างผู้ยื่นขอ 
2 ส าเนาหนังสือเดินทาง/ใบถิ่นที่อยู่ 
3 ส าเนาใบมรณบัตร 
4 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
5 เอกสารแสดงความสัมพันธ์ทางสายเลือด (เช่น ทะเบียนสมรส สูจิบัตร เป็นต้น) 
หมายเหตุ เอกสารต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการ

ต่างประเทศ  และส านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไต้หวันประจ าประเทศไทย 
***เมื่อเอกสารการรบัรองถกูปิดผนึกแล้ว ห้ามดึงเอกสารแยกออกจากชุดโดยเด็ดขาด*** 
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5. การขอรับเงินบ าเหน็จชราภาพ 
 5.1 เป็นสมาชิกกองทุนครบ 1 ปีขึ้นไป (ผู้อนุบาลในครัวเรือนและผู้ช่วยงานบ้าน ไม่ได้บังคับให้เข้ากองทุน) 
 5.2 อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 5.3 อัตราการได้รับเท่ากับอายุการเข้ากองทุนปีละ 1 เดือนของค่าจ้างที่แจ้งเอาประกันเฉลี่ยใน 60 
เดือนก่อนจะลาออกจากสมาชิกฯ ผู้ที่เข้ากองทุนฯ ไม่ถึง 5 ปี ให้คิดเฉลี่ยตามระยะเวลาการเข้ากองทุนฯ จริง 
(อายุการเข้ากองทุนสามารถรวมสะสมได้) 
 

 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงินสิทธิประโยชน์การขอรับเงินบ าเหน็จชราภาพ 
1 ผู้มีสิทธิกรอกใบค าร้องและใบรับเงิน (ใบค าร้องเป็นภาษาจีน ให้กรอกชื่อ และบัญชีธนาคารเป็น

ภาษาอังกฤษ (ตามชื่อในกองทุนฯ)) 
2 แบบฟอร์มค าร้อง (กรอกชื่อ-สกุลให้ตรงตามที่แจ้งขณะเปน็สมาชิกกองทุนฯ) 
3 ส าเนาหนังสือเดินทาง 
4 ส าเนาใบถิ่นที่อยู่ (บัตร ARC หรือใบกาม่า) 
5 หนังสือรับรองบัญชีเงนิฝากจากธนาคารที่เปิดบัญชี 
6 ส าเนาทะเบียนบา้น 
หมายเหตุ  เอกสารทั้งหมดต้องแปลเปน็ภาษาอังกฤษและภาษาจีน (การสะกดชื่อต้องตรงตามในหนังสือเดินทาง)   

และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ และส านักงานเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเปประจ า
ประเทศไทย ยกเว้นส าเนาใบถิน่ที่อยู่ (บัตร ARC หรือใบกาม่า) 
***เมื่อเอกสารการรบัรองถกูปิดผนึกแล้ว ห้ามดึงเอกสารแยกออกจากชุดโดยเด็ดขาด*** 

 

2. สมาชิกกองทุนประกันสุขภาพ 
 

   แรงงานที่มีใบถิ่นที่อยู่ต้องเข้าระบบประกันสุขภาพทุกราย โดยลูกจ้างรับผิดชอบร้อยละ 30                    
(325 เหรียญไต้หวัน) นายจ้างรับผิดชอบร้อยละ 60 (650 เหรียญไต้หวัน) และรัฐจ่ายสมทบร้อยละ 10 

สิทธิประโยชน์ 
 

 ค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจ ค่ายาและเวชภัณฑ์ สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลต่างๆ              
ได้ทุกแห่ง     

   ผู้ป่วยนอก   ได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในอัตราร้อยละ 90  
      ส่วนลูกจ้างจ่ายอีกร้อยละ 10 
     ผู้ป่วยใน   ความคุ้มครองเหมือนผู้ป่วยนอก แต่หากเข้ารับการรักษาตั้งแต่คืนที่ 4  
      จะได้รับเงินช่วยเหลือชดเชยค่าจ้าง 

ปีเกิดของสมาชิก (พ.ศ.) ช่วงอายุที่จะสามารถยื่นค าร้องได้ 
ก่อนหรือในปี พ.ศ. 2500 ครบ 60 ปีบริบูรณ์ 

พ.ศ. 2501 ครบ 61 ปีบริบูรณ์ 
พ.ศ. 2502 ครบ 62 ปีบริบูรณ์ 
พ.ศ. 2503 ครบ 63 ปีบริบูรณ์ 
พ.ศ. 2504 ครบ 64 ปีบริบูรณ์ 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 เป็นต้นมา ครบ 65 ปีบริบูรณ์ 
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3. สิทธิประโยชน์จากการท างาน 
 

 1. ค่าจ้าง  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 23,100 เหรียญไต้หวัน/เดือน (ปรับเมื่อ มกราคม 2562) 
 2. เวลาท างานปกติ  

 ต้องไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง และไม่เกิน 40 ชั่วโมงใน 1 สัปดาห์  
 หากมีการท างานล่วงเวลาต้องไม่เกิน 46 ชั่วโมงใน 1 เดือน 

 3. วันหยุดนักขัตฤกษ์  
 ปีละ 12 วัน   
 สัปดาห์หนึ่งมีวันหยุด 2 วัน ซึ่ง 1 วันเป็นวันหยุดประจ าสัปดาห์ไม่สามารถท าล่วงเวลาได้ อีก 1 วัน

เป็นวันหยุดพักผ่อนประจ าสัปดาห์ท างานล่วงเวลาได้ 
 4. ค่าท างานล่วงเวลา  

 วันปกติ หลังจากท างานครบ 8 ชั่วโมงแล้ว  
 

2 ชั่วโมงแรก  ได้รับ 1.33 เท่าของค่าจ้างชั่วโมงท างานปกติ  
   (23,100 เหรียญไต้หวัน ได้ชั่วโมงละ 128 เหรียญไต้หวัน)  
ชั่วโมงท่ี 3 เป็นต้นไป  ได้รับ 1.66 เท่า (ชั่วโมงละ 161 เหรียญไต้หวัน) 
 

 วันหยุดพักผ่อนประจ าสัปดาห์  
 
2 ชั่วโมงแรก  ชั่วโมงละ 128 เหรียญไต้หวัน  
ชั่วโมงท่ี 3   ได้รับชั่วโมงละ 161 เหรียญไต้หวัน 
 

 วันหยุดนักขัตฤกษ์ ชั่วโมงละ 96.25 เหรียญไต้หวัน 

 5. การลางาน 
  

การลาพักผ่อนประจ าปี (วันหยุดพิเศษ)  
ท างานครบ 6 เดือนไม่ครบ 1 ปี ได้รับวันหยุดพักพิเศษโดยมีค่าจ้าง 3 วันท าการ 
ท างานครบ 1 ปีแต่ไม่ถึง 2 ป ี ได้รับวันหยุด 7 วัน 
ท างานครบ 2 ปีแต่ไม่ถึง 3 ปี ได้รับวันหยุด 10 วัน 
ท างานครบ 3 ปีแต่ไม่ถึง 5 ปี   ได้รับวันหยุด 14 วัน 
ท างานครบ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี ได้รับวันหยุด 15 วัน 
ท างานครบ 10 ปี ได้รับวันหยุด 16 วัน 
และแรงงานที่มีอายุการท างานเพิ่มขึ้นทุก 1 ปี ได้รับวันหยุดพิเศษเพิ่มข้นอีก 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน 
การลากิจ ใน 1 ปี ลาได้ไม่เกิน 30 วัน แต่ไม่ได้รับค่าจ้าง 
การลาป่วย ใน 1 ปี ลาได้ไม่เกิน 30 วัน ได้รับค่าจ้างครึ่งหนึ่ง 
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สิทธิประโยชน์อันพึงได้รบัหลังการท างาน 

 

๑. สิทธิประโยชน์กรณีเงินคืนภาษี 

 1. แรงงานต่างชาติพ านักในไต้หวันครบ 183 วันใน 1 ปีภาษี (1 มกราคม – 31 ธันวาคม)  
 หากเงินได้สุทธิไม่เกิน 540,000 เหรียญไต้หวัน จะเสียภาษีร้อยละ 5 เมื่อจะเดินทางกลับประเทศ

จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีก่อนเดินทางกลับ  
 หากมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายล่วงหน้าเกินกว่าที่ต้องจ่ายจริง ก็จะได้รับเงินคืนภาษีส่วนที่หักเกิน หลัง

ยื่นไปแล้วประมาณ 3-4 เดอืน 

 2. แรงงานต่างชาติพ านักในไต้หวันอย่างถูกกฎหมายไม่ครบ 183 วันใน 1 ปีภาษี (1 มกราคม – 31 
ธันวาคม)  

 มีรายได้ไม่เกิน 34,650 เหรียญไต้หวัน จะเสียภาษีร้อยละ 6  
 หากรายได้เกินกว่า 34,650 เหรียญไต้หวัน ต้องเสียภาษีร้อยละ 18 โดยไม่สามารถขอรับคืนได้ 

(ในทางปฏิบัติอาจมีนายจ้างหักภาษี ณ ที่จ่ายล่วงหน้าร้อยละ 18 หรือเกินกว่านั้น แรงงานสามารถยื่นขอรับ
คืนในส่วนที่เก็บเกินได้) 
 
เงื่อนไขการยื่นค าร้อง 

  กรมสรรพากรไต้หวันก าหนดให้ยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี หลังสิ้นสุดปี
ภาษี ซึ่งจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 4-6 เดือน 
  กรณีที่ต้องการให้ติดตามเงินภาษีควรยื่นค าร้องภายหลังจากเวลา 6 เดือน แต่ไม่ควรเกิน 5 ปี            
นับแต่วันที่นายจ้างย่ืนช าระเงินภาษี ซึ่งหากเกินกว่านี้จะไม่สามารถตรวจสอบได้ 
 
สถานที่ย่ืนค าร้อง 

1. กรณียื่นค าร้องในประเทศไทย 
 ณ ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ชั้น 12 กระทรวงแรงงาน  

โทร (02) 232-1402 หรือ ส านักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด 

2. กรณียื่นค าร้องในต่างประเทศ 
 ณ ส านักงานแรงงานในต่างประเทศนั้น หากไม่มีส านักงานแรงงานดูแลรับผิดชอบ ให้ยื่นค าร้อง ณ 

สถานทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทยซึ่งดูแลรับผิดชอบประเทศนั้น 
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ตารางแสดงสิทธิประโยชน์และเอกสารประกอบในการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ 
 

ล าดับ สิทธิประโยชน ์ เอกสาร หลักฐานประกอบ 
๑ สิทธิประโยชน์กรณีเงินคืนภาษี 1.  แบบฟอร์มบันทึกการสอบขอ้เท็จจริงกรณีการจ่ายเงินค่าภาษี

ส่วนที่จา่ยเกิน 
2.  ส าเนาหนังสือเดินทาง 

3.  ส าเนาบัตรถิ่นที่อยู่ (บัตร ARC หรือใบกาม่า) 

4.  หนังสือมอบอ านาจการขอรับเงินภาษี (ฉบบัภาษาจีน) พร้อม
ลงลายมือชื่อให้เหมือนหนังสือเดินทาง 

5.  ส าเนาสมดุบัญชีเงินฝาก (ควรเป็นบัญชีที่เปิดในนามของ
แรงงานผู้ร้องขอคืนภาษ)ี 

***ไม่ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้น*** 
๒ เงินหักฝาก  

ค่าจ้างค้างจ่าย  
ค่าล่วงเวลา และ 
การติดตามแรงงาน 

1.  บันทึกค าร้องที่ระบุรายละเอียดของแรงงาน รายละเอียดของ
นายจา้งกับบริษัทจัดหางานไต้หวันที่ดูแล 

2.  ส าเนาหนังสือเดินทาง 
3.  ส าเนาใบถิน่ที่อยู่ (บัตร ARC หรือใบกาม่า) ของผู้ร้อง 
4.  สัญญาจ้าง (ถ้ามี) 
5.  หลักฐานการหักเงิน/การจ่ายค่าจ้าง (ถ้ามี) 

 
 
กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ส านักประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



การด าเนินการและค่าใช้จ่าย ในการยื่นขอรับเงินบ าเหน็จชราภาพไต้หวัน

เอกสารที่ใช้ในการยื่น
1. แบบฟอร์มการยื่นของกองทุนประกันภัยแรงงาน (สามารถขอรับได้ที่ส านักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด) 

2. ส าเนาใบถ่ินที่อยู่/บัตร ARC (บัตรกามา่) 4. ส าเนาทะเบียนบ้าน
3. ส าเนาหนังสือเดินทางที่เดินทางไปท างานในไต้หวัน 5. รายละเอียดบัญชีธนาคารภาษาอังกฤษ

6. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายที่แรงงานต้องจ่าย
1. การแปลเอกสารภาษาจีน และภาษาอังกฤษ (เอกสารตามข้อ 4 และ ข้อ 6) 
2. ค่าธรรมเนียม ในการรับรองเอกสาร (ตามข้อ 1) จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
3. ค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร (ตามข้อ 2) จากส านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป 
ประจ าประเทศไทย

สามารถด าเนินการยื่นขอรับเงินบ าเหน็จชราภาพฯ ได้ที่ไหนบ้าง ?

ส านักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 12
อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2232 1240

* ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายทั้งหมดขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารที่ด าเนินการ *

* ไม่มีค่าบริการใดๆ ในการย่ืนขอรับเงินบ าเหน็จชราภาพฯ *

ข้อควรระวัง 
อย่าหลงเชื่อกลุ่มคนท่ีแจ้งเป็นตัวแทนในการยื่นขอรับเงินบ าเหน็จชราภาพฯ โดยใช้จ านวน

เงินท่ีจะได้รับมาเป็นสิ่งหลอกล่อ ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจเรียกเก็บค่าบริการที่สูงเกินจริงหรือ
ให้ท าสัญญาเพื่อขอส่วนแบ่งเงินบ าเหน็จชราภาพฯ ในจ านวนที่สูง ท าให้ท่านได้รับ    
เงินบ าเหน็จชราภาพฯ ไม่เต็มจ านวนเงินท่ีควรได้รับ

ถ้าเอกสารครบถ้วน จะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านให้ไว้ โดยใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน

กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ไม่ผ่านนายหน้า ได้เงินเต็มจ านวน

ยื่นได้ด้วยตนเอง ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก 
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ประเทศบรูไน 
สิทธิประโยชน์อนัพึงได้รับระหว่างการท างาน 
 

๑. ประสบอันตรายและสญูเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพเนื่องจากการท างาน 2 
๒. เจ็บป่วยจากการประสบอันตราย หรือเสียชีวิตนอกเวลางาน หรือไมไ่ด้ 
 เนื่องจากการท างาน ไม่ได้รับการคุ้มครองจากนายจ้าง  3 
๑. กรณีการเลิกจ้างก่อนครบก าหนดสัญญา   4 

สิทธิประโยชน์อนัพึงได้รับหลังการท างาน 
 

1. ค่าชดเชยกรณีสิ้นสุดสญัญาจ้าง                  4 
2. กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการท างาน                  4 

กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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ประเทศบรูไน 
 

สิทธิประโยชน์อันพึงได้รบัระหว่างการท างาน 

 

๑. กรณีประสบอันตรายและสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพเนื่องจากการท างาน 
 

1. สูญเสียสมรรถภาพในการท างานอย่างถาวร 

 (๑) สูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรทั้งหมด เงินทดแทนค ำนวณจำกเงินเดือน 60 เดือน  
 ต  ำสุดได้รับ 12,000 เหรียญบรูไน  
 สูงสุดไม่เกิน 36,000 เหรียญบรูไน  
 หำกคนงำนไม่สำมำรถด ำเนินชีวิตได้โดยต้องพึ งพำผู้อื นตลอดไป จะได้เงินเพิ ม 1/4 ของจ ำนวน

ข้ำงต้นด้วย 
 

ตัวอย่าง : กรณีคนงานมีเงินเดือน 700 เหรียญบรูไน ต่อเดือน  
 x 60 เดือน = 42,000 เหรยีญบรูไน  
 เงินที ได้รับ 36,000 เหรียญบรูไน  
 คนงำนต้องพึ งพำผู้ดูแล มีเงินเพิ มจ ำนวน 9,000 เหรียญบรูไน  
 รวมเงินที คนงำนได้รับ 45,000 เหรียญบรูไน 

 
(๒) สูญเสียสมรรถภาพถาวรบางส่วน เงินทดแทนค ำนวณจำกเปอร์เซ็นต์ของกำรสูญเสียสมรรถภำพ

ในกำรท ำงำนอย่ำงถำวร (แพทย์เป็นผู้ก ำหนดเปอร์เซ็นต์ของกำรสูญเสีย) x จ ำนวนเงินที ต้องจ่ำย 
 

ตัวอย่าง : กรณีแพทย์ออกความเห็นว่าคนงานสูญเสียสมรรถภาพ 15 %  
 x 36,000 = 5,400  เหรียญบรูไน 

 
 

 2. สูญเสียสมรรถภาพชั่วคราว 
 เงินทดแทน = เงินเดือน – (2/3 ของเงินเดือน หรือ 400 เหรียญบรูไน อย่ำงใดที น้อยกว่ำ) ระยะเวลำ
กำรจ่ำยอย่ำงน้อยเดือนละครั้ง 
 

  
   ตัวอย่าง : ถ้าคนงานมีเงินเดือน 700 เหรียญบรูไน ต่อเดือน  
          ท างาน 26 วันต่อเดือน แพทย์ได้รับรองว่า  
                                      ไร้สมรรถภาพที่จะท างาน 50 วัน ได้รับ 

 700 – (2/3 x 700 หรือ 400 อย่ำงใดที น้อยกว่ำ) = 700 – (466 หรือ 400) = 300 
300 เหรียญบรูไน / เดือน x 50 = 476.9226 
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หมายเหตุ  
 

หากการสูญเสียสมรรถภาพชั่วคราว 
ถึง 12 เดือน แล้วคนงานเสียชี วิต 
หรือสูญเสียสมรรถภาพถาวร 

 จ ำนวนเงินที จ่ำยส ำหรับกำรเสียชีวิต หรือสูญเสีย
สมรรถภำพถำวรจะถูกหักด้วยจ ำนวนที จ่ำยแล้ว 

หากการสูญเสียสมรรถภาพชั่วคราว
น้อยกว่า 12 เดือน คนงานเสียชีวิต 
หรือสูญเสียสมรรถภาพถาวร 

 จะไม่ถูกหักเงินที ถูกจ่ำยไป 

ประสบอุบัติเหตุในระหว่างการท างาน  อำจจะเรี ยกร้องเงินค่ำเสียหำยจำกหลักกฎหมำย 
Common Law ได้อีกทำงหนึ ง โดยจะต้องจ้ำงให้ทนำยควำม
เป็นผู้ด ำเนินกำร  
 โดยทั วๆ ไป ทนำยควำมคิดค่ำจ้ำงเป็นเปอร์เซ็นต์จำก
จ ำนวนที ลูกจ้ำงได้รับตำมกฎหมำย Common Law ซึ งเงิน
ค่ำทดแทนตำมหลักกฎหมำยนี้  เป็นจ ำนวนสูงกว่ำเงิน
ทดแทน อนึ ง ทนำยควำมจะรับด ำเนินกำรให้เฉพำะกรณีเข้ำ
ตำมหลักเกณฑ์กฎหมำยเท่ำนั้น 

 
๒. กรณีเจ็บป่วยจากการประสบอันตราย หรือเสียชีวิตนอกเวลางานหรือไม่ได้เนื่องจาก 
การท างาน ไม่ได้รับการคุ้มครองจากนายจ้าง  
 

 ยกเว้น กรณีนำยจ้ำงมีกำรท ำประกันเป็นกรณีพิเศษ กรณีกำรประสบอันตรำยหรือเสียชีวิตที 
ครอบคลุมนอกเวลำกำรท ำงำนให้แก่คนงำนด้วย คนงำนหรือทำยำทก็จะมีสิทธิได้รับเงินสินไหมทดแทนตำมที 
ระบุตำมเงื อนไขของกำรประกันนั้นๆ โดยขณะนี้กรมแรงงำนบรูไนก ำลังส่งเสริมและรณรงค์ให้นำยจ้ำงท ำ
ประกันดังกล่ำวให้แก่คนงำนด้วย และจะออกกฎหมำยบังคับให้นำยจ้ำงท ำประกันกรณีดังกล่ำวให้แก่คนงำน
ต่อไป 

 กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรำยเนื องจำกกำรท ำงำน ไม่ว่ำจะเกิดขึ้นนอกเวลำท ำงำนหรือใน
ระหว่ำงเวลำท ำงำน ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าทดแทนไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในกฎหมายเงินทดแทนของประเทศ
บรูไน และนายจ้างต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆจากลูกจ้าง 
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3. กรณีการเลิกจ้างก่อนครบก าหนดสัญญา 
 
 1. นายจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้กรณีคนงานกระท าผิดกฎหมายบรูไน ผิดข้อก าหนดในสัญญาจ้าง 
หรือผิดกฎระเบียบโดยชอบของนายจ้าง โดยไม่ต้องจ่ำยเงินค่ำชดเชย 
 2. ลูกจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาการท างาน (ลาออก) โดยแจ้งต่อนำยจ้ำงล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษร
ไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน โดยลูกจ้ำงจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงกลับเอง 
 3. กรณีนายจ้างเลิกจ้างคนงานก่อนครบก าหนดสัญญาโดยมิชอบ  
 

 ฝ่ำยนำยจ้ำงจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งคนงำนเดินทำงกลับประเทศไทย และ 
 จ่ำยค่ำชดเชยให้แก่คนงำนเท่ำกับค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 1 เดือน   
 ยกเว้น     กรณีนำยจ้ำงแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน 

   นำยจ้ำงไม่ต้องจ่ำยค่ำชดเชย 
 

 4. ในทุกกรณีข้างต้น นำยจ้ำงจะต้องจ่ำยเงินค่ำจ้ำงค้ำงจ่ำยทั้งหมดให้แก่คนงำนด้วย 
 

สิทธิประโยชน์อันพึงได้รบัหลังการท างาน 

 

 

1. ค่าชดเชยกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
 
 กฎหมำยแรงงำนบรูไนปี 2009 ไม่ได้ก ำหนดให้นำยจ้ำงจ่ำยค่ำชดเชยแก่ลูกจ้ำง แต่ก ำหนดให้นำยจ้ำง
จ่ำยค่ำจ้ำงแทนกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ ในกรณีที นำยจ้ำงไม่ได้ท ำกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำตำมระยะเวลำที 
กฎหมำยก ำหนด โดยมีระยะเวลำ ดังนี้ 
 

1. นำยจ้ำงต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษร อย่ำงน้อย 1 เดือน 
2. นำยจ้ำงต้องจ่ำยสินจ้ำงแทนกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำเท่ำกับค่ำจ้ำง เฉลี ย 1 เดือน 
3. นำยจ้ำงมีหน้ำที จ่ำยค่ำจ้ำงค้ำงจ่ำยและจ่ำยค่ำตั๋วเครื องบินเดินทำงกลับประเทศให้แก่ลูกจ้ำง 

 
 
2. กรณีการเสียชีวิตเนื่องจากการท างาน 
 

 กำรจ่ำยเงินทดแทนตำมที กรมแรงงำนบรูไนก ำหนด ค ำนวณจำกกำรท ำงำน 48 เดือน โดยต  ำสุดได้รับ 
9,600 เหรียญบรูไน และสูงสุดไม่เกิน 28,000 เหรียญบรูไน 
  
 ตัวอย่าง : 

 กรณีคนงานมีเงินเดือน 500 เหรียญบรูไนต่อเดือน x 48 เดือน = 24,000 เหรียญบรูไน 
 กรณีคนงานมีเงินเดือน 800 เหรียญบรูไนต่อเดือน x 48 เดือน = 38,400 เหรียญบรูไน  

     คนงานจะได้รับเพียง 28,000 เหรียญบรูไน 
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 หากคนงานเสียชีวิตหลังจากได้มีการจ่ายเงินทดแทนการสูญเสียสมรรถภาพถาวรจ านวนเท่าไร          
ก็ตาม ให้น ำไปหักออกจำกจ ำนวนเงินทดแทนจำกกำรเสียชีวิต ที จะได้รับตำมกฎหมำยนี้ 

 นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีสมเหตุสมผล ส ำหรับกำรจัดกำรศพของผู้เสียชีวิต และค่ำใช้จ่ำย
ที สมเหตุสมผลในกำรรักษำพยำบำลผู้เสียชีวิต  
 
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทน 
 

1. เงินทดแทนเป็นสิทธิประโยชน์ของคนงาน ซึ่งต้องจ่ายให้แก่คนงาน หรือหากคนงานเสียชีวิต  
 สิทธิดังกล่ำวจะตกทอดแก่ทำยำทผู้อยู่ในอุปกำระของคนงำน ซึ งเป็นสมำชิกในครอบครัวของ

คนงำนตำมที กฎหมำยก ำหนด ได้แก่ ภรรยำหรือสำมี บิดำ มำรดำ บุตร และ ปู่ย่ำ-ตำยำย  

2. ในกรณีมีทายาทผู้อยู่ในอุปการะของคนงานที่ประกอบด้วย บุคคลที่ต้องพึ่งพาคนงานทั้งหมดและ
บุคคลที่ต้องพ่ึงพาคนงานเพียงบางส่วน 

 ตำมกฎหมำยบรูไน เงินค่ำทดแทนดังกล่ำวจะถูกแบ่งสัดส่วนมำกน้อย เรียงล าดับตามลักษณะการ
พึ่งพาของทายาทผู้อยู่ในอุปการะของคนงาน โดยกรมแรงงำนบรูไนจะเป็นผู้ด ำเนินกำรทั้งหมด 

3. กรณีทายาทผู้อยู่ในอุปการะเสียชีวิตก่อนหรือระหว่างการเรียกร้องเงินทดแทน ซึ่งกรมแรงงานบรูไน
ยังไม่มีค าสั่งจ่ายเงินทดแทน  

 เงินทดแทนส่วนของทำยำทที เสียชีวิตดังกล่ำวจะถูกน ำมำค ำนวณและแบ่งสัดส่วนกำรจ่ำยใหม่ 
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ขั้นตอนการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ 
 

นำยจ้ำงแจ้งควำมต่อเจ้ำหน้ำที ต ำรวจ พร้อมหลักฐานจากโรงพยาบาล 
 
 

นำยจ้ำงแจ้งเรื องต่อแผนกกองทุนทดแทน กรมแรงงำนบรูไน  
พร้อมหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ประสบอุบัติเหตุจากการท างาน 

 
 

นำยจ้ำงแจ้งสถำนเอกอัครรำชทูตไทย เพื อขอออกใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)  
+ ประสำนแจ้งส ำนักงำนแรงงำนในประเทศบรูไน 

 
 

นำยจ้ำงด ำเนินกำรจัดกำรศพคนงำนที เสียชีวิตที ประเทศบรูไน  
หรือจัดส่งศพกลับประเทศไทย ตำมควำมประสงค์ของญำติคนงำนที เสียชีวิต 

 
 

กรมแรงงำนบรูไนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วประสำนกับส ำนักงำนแรงงำนในประเทศบรูไน  
สืบหำและรับรองทำยำทผู้รับประโยชน์ของคนงำนที เสียชีวิต  

กรณีคนงานที่เสียชีวิต ไม่มีพินัยกรรม หรือระบุแจ้งรายชื่อผู้รับประโยชน์ไว้แก่นายจ้าง 
 
 

กรมแรงงำนบรูไนพิจำรณำจ ำนวนเงินค่ำทดแทนที ผู้รับประโยชน์พึงได้รับแล้ว  
ให้นำยจ้ำง/บริษัทประกันภัย ที นำยจ้ำงมีกำรท ำประกันไว้  

น ำเงินค่ำทดแทนไปจ่ำยให้แก่คนงำนที ประสบอันตรำยโดยตรงที กรมแรงงำนบรูไน  
หรือจ่ำยเงินทดแทนผ่ำนสถำนเอกอัครทูตบรูไน ประจ ำประเทศไทย  

เพื อมอบให้คนงำนที เดินทำงกลับประเทศไทยแล้ว หรือมอบให้ทำยำทคนงำนที เสียชีวิตต่อไป 
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ตารางแสดงสิทธิประโยชน์และเอกสารประกอบในการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ 

 
ล าดับ สิทธิประโยชน ์ เอกสาร หลักฐานประกอบ 

๑ กรณีเสียชีวิต 1.  จัดท ำหนังสือมอบอ ำนำจ 
 โดยมอบอ ำนำจให้ สนร.บรูไน โดยต้องมีตรำประทับ

ของที ว่ำกำรอ ำเภอเป็นส ำคัญ 
 ระบุชื อทำยำทผู้มีสิทธิทุกคนในหนังสือรับรองผู้อยู่ใน

อุปกำระ 
 ภรรยำผู้เสียชีวิตเป็นผู้ลงลำยมือชื อผู้มอบอ ำนำจ 
 ระบุล ำดับทำยำทผู้มีสิทธิ โดยเรียงล าดับตาม

เปอร์เซ็นต์การพึ่งพาผู้เสียชีวิต  
(ตำมแบบฟอร์มที ก ำหนด) 

2.  ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ได้แก่ บิดำ มำรดำ ภรรยำ บุตร 
(ทุกคน) และปู่ย่ำ ตำยำยโดยจัดท ำเอกสำร ดังนี้ 
 บิดามารดา ได้แก่ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

ส ำเนำทะเบียนสมรส ท ำเนำทะเบียนบ้ำน  
หากบิดามารดาเสียชีวิต ต้องมีส ำเนำใบมรณบัตรด้วย 

 ภรรยา ได้แก่ ส ำเนำทะเบียนสมรส ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  
กรณีมีการหย่าร้าง ต้องมีส ำเนำทะเบียนหย่ำด้วย 

 บุตร (ทุกคน) ได้แก่ ส ำเนำใบสูติบัตร ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน (ถ้ำมี) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

 ปู่ยา-ตายาย ได้แก่ เอกสำรส ำคัญที แสดงควำม
เกี ยวข้องกับคนงำน เช่น ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน เป็นต้น 

หมายเหตุ  ๑. เอกสำรดังกล่ำวต้องได้รับกำรรับรองเอกสำรจำกนำยทะเบียนท้องที  
              ๒. ต้องมีตรำประทบัของอ ำเภอเป็นส ำคัญ  
              ๓. แปลเป็นภำษำองักฤษ ส่งให้ส ำนักงำนแรงงำนในประเทศบรไูน เพื อยื นต่อกรมแรงงำนบรูไน             

เมื อเห็นว่ำเอกสำรดังกล่ำวถูกตอ้ง กรมแรงงำนบรูไนจะได้พิจำรณำสั งจำ่ยเงินทดแทนให้แก่            
ทำยำทต่อไป ทั้งนี้ กรมแรงงำนบรูไนไม่ได้ก ำหนดเวลำกำรพิจำรณำดังกล่ำวแต่อยำ่งใด 

 
 

กลุ่มงำนประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  
ส ำนักประสำนควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฟอร์ม 
 

หนังสือรับรองผู้อยู่ในอุปการะ 
กรณีของนาย.......................................................................... 

 
  ข้ำพเจ้ำ (นำย, นำง, นำงสำว)......................................................ต ำแหน่ง............................................. 
ได้สอบข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนต่ำงๆ แล้ว ขอรับรองว่ำ บุคคลดังกล่ำวมีลำยมือชื อข้ำงล่ำงนี้ เป็นผู้ที                 
อยู่ในควำมอุปกำระโดยสุจริตของนำย..........................................คนงำนผู้เสียชีวิต และต้องอำศัยเงินรำยได้ของ      
คนงำนผู้เสียชีวิตในกำรยังชีพ 
 

ลับดับ ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ อายุ 
ความสัมพันธ์  

กับผู้ตาย 
ร้อยละของ 

การพึ่งพาอาศัย 

1 
 
 

    

2 
 
 

    

3 
 
 

    

4 
 
 

    

5 
 
 

    

 
    ออกให้ ณ วันที  .......................... เดือน ........................................ พ.ศ. ....................................... 
      
       ลำยมือชื อ................................................................. 
                   (................................................................) 
       ต ำแหน่ง ................................................................... 
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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……………….................……………… 
 
 



ประเทศญี่ปุ่น 
สิทธิประโยชน์อนัพึงได้รับระหว่างการท างาน 
๑. ระบบประกันอุบัตเิหตจุากการท างาน   2 
๒. ระบบประกันการจ้างงาน    4 
๓. ระบบประกันสุขภาพและระบบประกันบ านาญ   8 
๔. การขอคืนภาษเีงินได ้    16 

สิทธิประโยชน์อนัพึงได้รับหลังการท างาน 
 

1.  สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการท างานอื่นๆ   17 

กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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ประเทศญี่ปุ่น 
 

แรงงานต่างชาติที่ท างานในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะถือสัญชาติใดก็ตาม จะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติ          
ตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายมาตรฐานแรงงาน 
(Labour Standards Law) กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในงานอุตสาหกรรม (Industrial Safety 
and Health Law) กฎหมายประกันอุบัติเหตุจากการท างาน (Workers’ Accident Compensation 
Insurance Law) กฎหมายประกันบ านาญ(Pension Insurance Law) การประกันสุขภาพ (Health 
Insurance Law) และกฎหมายประกันการจ้างงาน (Employment Security Law) รวมทั้งกฎหมายการเข้า
ประเทศและการได้อนุญาตลงตรา (วีซ่า) และประเภทงานที่อนุญาตส าหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคตามกฎหมาย
คนเข้าเมืองและผู้ลี้ภัย(Immigration and Refugee Law)และกฎหมายว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับ              
การฝึกงานด้านเทคนิคส าหรับชาวต่างชาติให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและการคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิค (Act 
on Proper Technical Intern Training and Protection of Technical Intern Trainees) นอกจากนี้
แรงงานต่างชาติมีหน้าที่จ่ายภาษีรายได้บุคคลธรรมดาและภาษีท้องที่ เป็นต้น 

ทั้งนี้ กฎหมายมาตรฐานแรงงานญี่ปุ่นได้ก าหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้นายจ้างเลือกปฏิบัติในเรื่อง
ค่าจ้าง ชั่วโมงท างานและเงื่อนไขการท างานโดยมีสาเหตุจากสัญชาติ ความเชื่อและสถานภาพทางสังคม
ของแรงงาน” 

 

สิทธิประโยชน์อันพึงได้รบัระหว่างการท างาน 

 
๑. ระบบประกันอุบัติเหตุจากการท างาน (Workers’ Accident Compensation Insurance) 

ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานได้ก าหนดให้นายจ้างต้องเป็นผู้ รับผิดชอบการจ่ายค่า
รักษาพยาบาลและค่าชดเชยจากการหยุดงานกรณีที่แรงงานได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานแต่
เนื่องจากนายจ้างทุกรายไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ กฎหมายจึงบังคับให้เจ้าของกิจการทุกแห่ง 
ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างรายบุคคล หรือนายจ้างที่จดทะเบียนในรูปนิติบุคคล ที่มีการจ้างแรงงานตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป 
จะต้องเข้าระบบประกันอุบัติเหตุจากการท างานให้กับแรงงาน กรณีที่แรงงานได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจาก
การท างาน ระบบประกันฯจะจ่ายเงินทดแทนระหว่างการหยุดงาน ยกเว้น ๓ วันแรกนายจ้างจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งจ่ายเงินทดแทนกรณีบาดเจ็บระหว่างการเดินทางไป -กลับระหว่างที่พักและที่ท างานด้วย 
อนึ่ง การเข้าระบบประกันอุบัติเหตุจากการท างานนายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเบี้ยประกันทั้งหมด 

 

การจ่ายสิทธิประโยชน์ 

กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการท างาน แรงงานจะต้องยื่นค าร้องขอรับสิทธิประโยชน์ต่อส านักงาน
มาตรฐานแรงงานในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ด้วยตนเอง หรือให้ทายาทเป็นผู้ยื่นแทนกรณีแรงงาน
เสียชีวิต ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องให้ความช่วยเหลือแรงงานในการด าเนินการขอสิทธิประโยชน์ทดแทนดังกล่าว 
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ประโยชน์ทดแทนแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้  
(๑)   ค่ารักษาพยาบาล 

แรงงานที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บในการท างานสามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลของ
ระบบประกันฯ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนกว่าจะหายขาดหรือหมดความจ าเป็นในการรักษา กรณีที่แรงงานมี
เหตุจ าเป็นไม่สามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ในระบบประกันฯได้ แรงงานจะต้องส ารองค่า
รักษาพยาบาลไปก่อนและท าเรื่องขอเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เต็มจ านวนในภายหลัง  

(๒)   ค่าทดแทนกรณีหยุดงาน 
แรงงานที่หยุดงานเพ่ือรักษาตัวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จะได้รับค่าทดแทนร้อยละ ๘๐                   

ของค่าจ้างพื้นฐานแรงงานต่อวัน (จากระบบประกันฯ ร้อยละ ๖๐ และเงินเพ่ิมพิเศษร้อยละ ๒๐) ทั้งนี้ ค านวณ
จากค่าจ้างเฉลี่ยรายวันย้อนหลัง ๓ เดือนก่อนเกิดเหตุ โดยระบบประกันฯ จะจ่ายให้ตั้งแต่วันที่ ๔ ของการหยุด
งาน ส่วนค่าทดแทนในส่วนของวันที่ ๑ – ๓ นายจ้างจะต้องเป็นผู้จ่ายให้ลูกจ้างตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน
เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้างเฉลี่ย 

(๓) ค่าทดแทนรายปีกรณีการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
กรณีที่แรงงานเข้ารับการรักษาเป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือนขึ้นไป แต่อาการป่วยหรืออาการ

บาดเจ็บยังทรงตัวหรือมีอาการหนักขึ้น ไม่สามารถรักษาต่อให้เป็นปกติได้ ระบบประกันฯ จะพิจารณาจ่าย             
ค่าทดแทนเป็นรายปี แทนการจ่ายเงินทดแทนระหว่างการหยุดงานในข้อ (๒) การจ่ายค่าทดแทนแบ่งเป็นระดับ 
๑ – ๓ ขึ้นอยู่กับอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ  

(๔)   ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพ 
แรงงานที่สูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพ หลังเข้ารับการรักษาจนอาการบาดเจ็บหรือ

เจ็บป่วยสิ้นสุดแล้ว ระบบประกันฯ จะประเมินการสูญเสียเพ่ือจ่ายสิทธิประโยชน์ โดยแบ่งเป็นระดับ ๑ – ๑๔ 
ทั้งนี้ ระดับ ๑ – ๗ จะได้รับเงินทดแทนเป็นรายปีตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังได้รับเงินทดแทนพิเศษเพ่ิมให้ด้วย 
ส่วนระดับ ๘ – ๑๔ จะได้รับค่าทดแทนเป็นเงินก้อนจ่ายครั้งเดียว 

(๕)   ค่าทดแทนกรณีเสียชีวิต 
ทายาทของแรงงานที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในการท างานและระหว่างการเดินทางไป -กลับ

ระหว่างที่พักและที่ท างานมีสิทธิที่จะขอรับค่าทดแทนในรูปของเงินทดแทนเป็นรายปี หรือเ งินก้อนจ่ายครั้ง
เดียว รวมทั้งจะได้รับเงินเพ่ิมพิเศษด้วย ทั้งนี้ ทายาทที่อยู่ในข่ายได้รับเงินประกันต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอายุ
และคุณสมบัติที่ระบบประกันได้ก าหนดไว้เท่านั้น  

(๖) ค่าท าศพ 
ทายาทของแรงงานหรือผู้ด าเนินการจัดงานฌาปนกิจจะได้รับเงินช่วยเหลือ ตามเงื่อนไขข้อ 

(๑) หรือข้อ (๒) โดยจ่ายตามข้อที่จ านวนเงินสูงกว่า 
(๑)  ค่าท าศพ ๓๑๕,๐๐๐ เยน และ เงินช่วยเหลือ ๓๐ วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน 
(๒)  เงินช่วยเหลือ ๖๐ วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน 
 

การขอรับสิทธิประโยชน์ 

 แรงงานต้องยื่นค าร้องขอรับสิทธิประโยชน์ต่อส านักงานมาตรฐานแรงงาน (Labour Standard 
Inspection Office : LSIO หรือ Roudo Kijun Kantokusho) ในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ด้วยตนเอง 
หรือให้ทายาทเป็นผู้ยื่นแทนกรณีแรงงานเสียชีวิต ทั้งนี้ นายจ้างต้องให้ความช่วยเหลือแรงงานในการด าเนินการ
ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนดังกล่าวด้วย โดยต้องใช้เอกสารประกอบค าร้อง ดังนี้ 
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สิทธิประโยชน์ เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ระบบประกันอุบัติเหตุ 
จากการท างาน 

1. หลักฐานของแรงงาน ได้แก่ หนังสือเดินทาง                        
บัตรประจ าตัวผู้พ านัก (Zairyu Card) หรือบัตรประกันสุขภาพ 

2. หลักฐานเกี่ยวกับการท างาน ได้แก่ บัตรประจ าตัวพนักงาน  
    ใบรับเงินเดือน บัตรลงเวลาท างาน 
๓. หลักฐานการรับการรักษาพยาบาล ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินและ

ใบรับรองแพทย์ 
4. ใบค าร้องในการขอรับสิทธิประโยชน์ (ขอรับได้ที่ส านักงาน

มาตรฐานแรงงาน) 
**เจ้าหน้าที่จะขอเอกสารประกอบเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น** 

 

อายุความ  

แรงงานหรือครอบครัวสามารถยื่นเรื่องขอรับสิทธิประโยชน์ได้ภายใน 2 ปี มิเช่นนั้นจะหมดอายุ
ความ ส่วนการขอรับสิทธิกรณีสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพในการท างานของอวัยวะและกรณีเสียชีวิต ต้องยื่น
เรื่องภายใน 5 ปี  

 
๒.  ระบบประกันการจ้างงาน (Employment Insurance) 

ประกันการจ้างงาน เป็นระบบประกันที่จ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนต่างๆ แก่แรงงานผู้ประกันตนที่
ว่างงานให้สามารถด ารงชีพจนกว่าจะหางานใหม่ได้ ระบบประกันการจ้างงานบังคับใช้ครอบคลุมถึงแรงงาน
ต่างชาติที่ท างานในประเทศญี่ปุ่น ยกเว้น ข้าราชการของหน่วยงานต่างชาติที่ได้รับการคุ้ มครองโดยระบบ
ชดเชยการว่างงานของต่างประเทศอยู่แล้ว 

นายจ้างมีหน้าที่ต้องด าเนินการเข้าระบบประกันการจ้างงานให้แรงงาน โดยยื่นเรื่องต่อส านักงาน
จัดหางาน (Public Employment Security Office) หรือ Hello Work ในท้องที่ท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่ 

เบี้ยประกันตนขึ้นอยู่กับค่าจ้างแรงงานโดยจัดเก็บตามอัตราเบี้ยประกันดังต่อไปนี้ 
 
กิจการ อัตราเบี้ยประกัน 

กิจการทั่วไป 9/๑๐๐๐ (นายจ้างจ่ายสมทบ 6/๑๐๐๐ แรงงาน 3/๑๐๐๐) 
กิจการเกษตรป่าไม้
ประมงและการผลิตสุรา 

11/๑๐๐๐ (นายจ้างจ่ายสมทบ 7/๑๐๐๐ แรงงาน 4/๑๐๐๐) 

กิจการก่อสร้าง ๑2/๑๐๐๐ (นายจ้างจ่ายสมทบ 8/๑๐๐๐ แรงงาน 4/๑๐๐๐) 
** ก าหนดใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 – มีนาคม 2563** 
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สิทธิประโยชน์ของระบบประกันการจ้างงาน 

ระบบประกันการจ้างงานจะจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่แรงงานในกรณีที่ถูกเลิกจ้าง นายจ้าง
ล้มละลาย หรือแรงงานลาออกจากงานด้วยเหตุผลส่วนตัว ทั้งนี้ แรงงานที่อยู่ในข่ายรับสิทธิประโยชน์ต้อง มี
ความจ านงที่จะท างานแต่ไม่สามารถหางานท าได้  

 กรณีแรงงานว่างงานด้วยเหตุผลส่วนตัว เกษียณอายุงาน จะต้องมีระยะเวลาเป็น
ผู้ประกันตนอย่างน้อยรวมแล้ว ๑๒ เดือนขึ้นไป ในช่วงระยะเวลา ๒ ปีก่อนวันที่ว่างงาน จึงจะอยู่ในข่ายได้รับ
สิทธิประโยชน์ 

 กรณีที่ ว่างงานเนื่องจากนายจ้างกิจการล้มละลายหรือถูกเลิกจ้าง  แรงงานจะต้องมี
ระยะเวลาเป็นผู้ประกันตนอย่างน้อยรวมแล้ว ๖ เดือนขึ้นไป ในช่วงระยะเวลา ๑ ปีก่อนวันที่ว่างงาน จึงจะอยู่
ในข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ 

* อนึ่ง “ระยะเวลาเป็นผู้ประกันตน” จะต้องมีจ านวนวันที่แรงงานได้รับค่าจ้างอย่างน้อย ๑๑ 
วันขึ้นไปต่อเดือนเท่านั้น  

ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ค่าชดเชยเริ่มนับวันที่ถัดจากวันที่แรงงานว่างงาน จนถึงวันที่
ว่างงานครบ ๑ ปี จ านวนวันที่ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เข้าเป็นผู้ประกันตนและ
อายุของผู้ประกันตน  

ค่าชดเชยกรณีว่างงานเรียกว่า “เงินช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน” จ่ายเป็นหน่วยต่อวัน โดยค านวณ    
จากค่าจ้างย้อนหลัง ๖ เดือน หารด้วย ๑๘๐ เรียกว่า “ค่าจ้างรายวันพ้ืนฐาน” ผู้ประกันตนที่ว่างงานจะได้รับ
จ่ายค่าชดเชยในอัตราร้อยละ ๕๐ – ๘๐ ของค่าจ้างรายวันพ้ืนฐาน ยกเว้น ผู้ประกันตนที่มีอายุ ๖๐ – ๖๔ ปี  
จะได้รับอัตราร้อยละ ๔๕ – ๘๐ ทั้งนี้ การจ่ายเงินช่วยเหลือจะไม่เกินอัตราเพดานสูงสุด ๗,083 เยนและไม่ต่ า
กว่าอัตราเพดานต่ าสุด ๑,984 เยน (ณ เดือนสิงหาคม ๒๕61) 

ระบบประกันฯ จะหยุดจ่ายสิทธิประโยชน์เป็นเวลา ๓ เดือนในกรณีที่แรงงานผู้ประกันตนถูกให้
ออกจากงานเนื่องจากการท าผิดพลาดอย่างร้ายแรงของตนเองหรือลาออกจากงานโดยไม่มีเหตุผลสมควร 

การขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ผู้ประกันตนจะต้องน าหลักฐานการลาออกจากงาน  
ซึ่งออกโดยนายจ้างยื่นต่อส านักงานจัดหางาน Hello work ในท้องที่ภูมิล าเนาที่ผู้ประกันตนอาศัยอยู่ และ
ผู้ประกันตนจะต้องลงทะเบียนคนหางาน หากสถานภาพพ านัก (วีซ่า) ของบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้
ท างาน จะไม่มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นคนหางานและไม่สามารถด าเนินการขอรับสิทธิประโยชน์ได้ การจ่ายสิทธิ
ประโยชน์เงินช่วยเหลือขั้นพ้ืนฐานตามประเภทของผู้ประกันตน มีรายละเอียดดังปรากฎในตาราง ต่อไปนี้ 

 (๑) ผู้ว่างงานประเภทท่ัวไป 
 

   ระยะเวลาเป็นผู้ประกันตน 

อายุของผู้ประกันตน 
ไม่ถึง ๑ ปี  ๑ ปี – ๙ ปี ๑๐ ปี – ๑๙ ปี  ๒๐ ปีขึ้นไป 

ไม่ก าหนดอายุ - ๙๐ วัน ๑๒๐ วัน ๑๕๐ วัน 
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(๒) ผู้ประกันตนทุพพลภาพหรือผู้ท่ีหางานท ายาก  
 

     ระยะเวลาเป็นผู้ประกันตน 
อายุผู้ประกันตน ไม่ถึง ๑ ปี ๑ ปี – ๙ ปี ๑๐ ปี – ๑๙ ปี ๒๐ ปีขึ้นไป 

อายุไม่ถึง ๔๕ ปี 
๑๕๐ วัน 

๓๐๐ วัน 
อายุ ๔๕ ปี - ๖๔ ป ี ๓๖๐ วัน 

(๓) ผู้ประกันตนว่างงานเนื่องจากสถานประกอบการล้มละลายหรือถูกให้ออกจากงาน  
 

ระยะเวลาเป็นผู้ประกันตน 

อายุผู้ประกันตน 
ไม่ถึง  
๑ ปี 

๑ – ๔ ปี ๕ – ๙ ปี ๑๐ – ๑๙ ปี 
๒๐ ปี 
ขึ้นไป 

อายุไม่ถึง ๓๐ ปี 

๙๐ วัน 

90 วัน ๑๒๐ วัน ๑๘๐ วัน - 

อายุ ๓๐ – ๓๔ ป ี ๑2๐ วัน 
๑๘๐ วัน 

๒๑๐ วัน ๒๔๐ วัน 

อายุ ๓๕ – ๔๔ ป ี ๑5๐ วัน ๒๔๐ วัน ๒๗๐ วัน 
อายุ ๔๕ – ๕๙ ป ี ๑5๐ วัน ๒๔๐ วัน ๒๗๐ วัน ๓๓๐ วัน 
อายุ ๖๐ - ๖๔ ป ี ๑๕๐ วัน ๑๘๐ วัน ๒๑๐ วัน ๒๔๐ วัน 

(4) ผู้ประกันตนสูงอายุ 
 

ระยะเวลาเป็นผู้ประกันตน 
จ านวนวันส าหรับ
ผู้ประกันตนสูงอายุ 

๑ ปี ขึ้นไป 50 วัน 
ไม่ถึง ๑ ปี  30 วัน 

หมายเหตุ : ผู้ประกันตนสูงอายุหมายถึง ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป  
 ยกเว้นผู้ประกันตนที่ท างานชั่วคราว ท างานตามฤดูกาลหรือแรงงานที่จ้างรายวันไม่อยู่ในข่ายนี้ 

 

ขั้นตอนในการด าเนินการขอรับเงินช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน 

1. ภายหลังลาออกจากงานแล้ว แรงงานจะต้องได้รับเอกสารการรับรองออกจากงานจาก
นายจ้าง ซึ่งเป็นหลักฐานว่านายจ้างได้ไปแจ้งการออกจากงานที่ Hello Work  

2. แจ้งความประสงค์ในการหางานท า โดยรายงานตัวต่อหัวหน้าส านักงาน Hello Work ใน
ภูมิล าเนาที่อาศัยอยู่ด้วยตนเอง พร้อมยื่นใบสมัครงานและเอกสารการรับรองออกจากงานตามข้อ 1. 

3. การพิจารณาคุณสมบัติ หัวหน้าส านักงาน Hello Work จะท าการพิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้ประกันตน หากมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขจะออกบัตรรับรองผู้มีคุณสมบัติรับประโยชน์ทดแทนในระบบประกัน
การจ้างงานและแจ้งก าหนดวันที่จะรับรองสภาวะการว่างงานให้ผู้ประกันตนทราบ  
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4. การรับรองสภาวะการว่างงาน ผู้ประกันตนต้องไปรายงานตัวต่อที่ส านักงาน Hello Work 
ตามวันได้รับแจ้ง เพ่ือรับการรับรองสภาวะการว่างงาน ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะต้องยื่นใบค าร้องขอรับรองการ
ว่างงานและยื่นบัตรรับรองผู้มีคุณสมบัติรับประโยชน์ทดแทน ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาและรับบริการจัดหางานจาก
เจ้าหน้าที ่ทั้งนี ้ผู้ประกันตนจะต้องไปรายงานตัวเพ่ือรับการรับรองสภาวะการว่างงาน 1 ครั้งต่อ 4 สัปดาห์ นับ
จากวันที่ได้รับการรับรองฯ ครั้งแรก 

5. การรอผล หลังจากที่ผู้ประกันตนได้ไปรายงานตัวเพ่ือขอรับการรับรองในข้อ 4. แล้ว 
ผู้ประกันตนจะต้องรอผลเป็นเวลา 7 วัน เพ่ือให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาวะว่างงานจริง จึงจะได้รับการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือขั้นพ้ืนฐาน 

6. ผู้ประกันตนทั่วไปจะได้รับเงินช่วยเหลือพื้นฐานโดยจ่ายทุก 4 สัปดาห์ ตามจ านวนวันที่
ได้รับการรับรองสภาวะการว่างงาน โดยรับผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้ประกันตนได้แจ้งไว้ 

 
ขั้นตอนในการด าเนินการขอรับเงินช่วยเหลือขั้นพื้นฐานประกันการจ้างงาน 

 

 
 
 
 
 

แรงงานลาออก/ 
นายจ้างให้ออกจากงาน 

แรงงานแจ้งความประสงค์
ในการหางานท า 

การพิจารณาคุณสมบัติ 

การรับรองสภาวะการ
ว่างงาน 

การรอผล 

ได้รับเงินช่วยเหลือ 

นายจา้งต้องยื่นใบรับรองการออกจากงานของแรงงาน ใหแ้ก่ Hello 
Work เพื่อรับเอกสารรับรองการออกจากงาน ไปมอบให้กับแรงงาน              
เพื่อใช้ประกอบการขอเงินช่วยเหลือ 

แรงงานยื่นเอกสารรับรองการออกจากงาน พร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ 
ให้กับ Hello Work ในภูมิล าเนา 

Hello Work พิจารณาคุณสมบัติ หากมคุีณสมบัติตามเง่ือนไขจะออกบัตร
รับรองผู้มีคุณสมบัติรับประโยชน์ทดแทนฯ และแจ้งก าหนดวันทีจ่ะรับรอง
สภาวะการว่างงานให้ผู้ประกันตนทราบ 

ผู้ประกันตนไป Hello Work ในวันที่ก าหนด (ทุก 4 สัปดาห์) 
เพื่อรับรองสภาวะการว่างงาน โดยยื่นบตัรรับรองผู้มีคุณสมบัติรับ
ประโยชน์ทดแทนฯ และใบค าร้องขอรับรองการว่างงาน 

รอผลเป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาวะว่างงานจริง จึงจะได้รับการ
จ่ายเงินช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน ระหว่างรอต้องหางานไปด้วย เช่น ลงทะเบียน
เป็นคนหางาน ส่งใบสมัครงาน 

ได้รับเงินช่วยเหลือพื้นฐานผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้ประกันตนได้แจ้งไว้ ทุก
 4
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เอกสารที่จ าเป็นในการด าเนนิการขอรับเงิน 

ช่วยเหลือครั้งแรก 
เอกสารที่จ าเป็นในการรายงานตัวเพื่อ 

รับรองสภาวะการว่างงาน 
1. เอกสารรับรองการออกจากงานของส านักงาน 

Hello Work 1 และ 2 (ได้รับจากนายจ้าง) (Koyo 
hoken hihokensha rishokuhyo -1, 2) 

1. บัตรรับรองผู้มีคุณสมบัติรับประโยชน์ทดแทน 
(Koyo hoken jukyu shikakusha shou) 

 
๒. หลักฐานแสดงหมายเลข My Number ได้แก่ 

บัตรมายนัมเบอร์ เอกสารแจ้งมายนัมเบอร์ หรือ
ทะเบียนบ้านที่มีระบุมายนัมเบอร์ 

2. ใบค าร้องขอรับรองการว่างงาน (Jitsugyo nintei 
shinkokusho) 

 
๓. หลักฐานแสดงตัวตนของแรงงาน ได้แก่ หนังสือ

เดินทาง บัตรประจ าตัวผู้พ านัก (Zairyu Card) 
บัตรมายนัมเบอร์ หรือบัตรประกันสุขภาพ 

 

๔. รูปถ่าย ขนาด สูง 3.0 ซม. X กว้าง 2.5 ซม. 
จ านวน 2 ใบ 

๕. ตราประทับ (ถ้ามี) 
๖. สมุดบัญชีธนาคาร หรือสมุดบัญชีไปรษณีย์ 
 

ข้อควรระวัง 

1. ระหว่างที่รับเงินช่วยเหลือ ผู้ประกันตนต้องแสดงให้เห็นถึงความประสงค์ที่จะท างาน เช่น การขึ้น
ทะเบียนคนหางานที่ Hello Work มีการสมัครงานกับบริษัท อย่างน้อยเดือนละ 2 -3 ครั้ง มิเช่นนั้น อาจไม่ได้รับ
พิจารณาเงินช่วยเหลือ 

2. ช่วงระหว่างที่ได้รับเงินช่วยเหลือ  ต้องไม่ได้รับรายได้จากทางอ่ืนรวมทั้งการท างานพิเศษ  
มิเช่นนั้นจะถือว่าขาดคุณสมบัติรับเงินช่วยเหลือ 

3. หากหางานได้หรือมีรายได้ระหว่างที่รับเงินช่วยเหลือ ต้องแจ้ง Hello Work โดยจะได้รับเงิน
ส่งเสริมการเข้าท างาน ทดแทนเงินช่วยเหลือส่วนที่ยังไม่ได้รับ 

 
๓. ระบบประกันสุขภาพและระบบประกันบ านาญ (Health Insurance and Pension Insurance) 

 

๑. ระบบประกันสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนกรณีเจ็บป่วยหรือ
บาดเจ็บที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการท างาน ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล  

๒. ระบบประกันบ านาญ เป็นการเตรียมตัวเพ่ือการด าเนินชีวิตหลังเกษียณ  

การประกันทั้ง ๒ ระบบจะเก็บค่าเบี้ยประกันหรือเงินสมทบตามรายรับของแรงงาน โดยระบบ
ประกันสุขภาพจะจ่ายสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ส่วนระบบประกันบ านาญจะจ่ายสิทธิประโยชน์ เงิน
บ านาญหรือเงินจ่ายเป็นก้อนครั้งเดียว (บ าเหน็จ) แล้วแต่กรณี  
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ระบบประกันสังคม     แบ่งออกได้ ๒ ประเภทใหญ่ ได้แก่  

(๑) แรงงานหรือลูกจ้าง ที่เข้าระบบประกันสุขภาพที่นายจ้างจัดให้ (Health Insurance) และ
ระบบประกันบ านาญที่นายจ้างจัดให้ (Employment Pension Insurance) 

 สถานประกอบการทุกแห่งท่ีเป็นนิติบุคคลที่มีการจ้างแรงงานเป็นประจ าเกิน ๕ คนขึ้นไป                 
เป็นสถานประกอบการที่เข้าข่ายบังคับให้แรงงานต้องเข้าเป็นผู้ประกันตน อนึ่ง ในการพิจารณาว่าเป็นการ
จ้างแรงงานประจ าหรือไม่ ให้สอบถามกับส านักงานประกันสุขภาพและส านักงานประกันบ านาญ นายจ้างมี
หน้าที่ เป็นผู้ด าเนินการให้แรงงานเข้าระบบประกันตน ยกเว้น กรณีที่มีสหกรณ์ประกันสุขภาพของสถาน
ประกอบการเอง 

 จ านวนเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายขึ้นอยู่กับค่าจ้าง โดยแรงงานและนายจ้างมีหน้าที่จ่ายสมทบ
ฝ่ายละครึ่ง อนึ่ง ในการช าระเบี้ยประกัน นายจ้างจะหักจากค่าจ้างประจ าเดือน/โบนัสของแรงงาน และสมทบ
ในส่วนของนายจ้าง โดยนายจ้างมีหน้าที่น าส่งเบี้ยประกันตามระบบประกันฯ ภายในก าหนดทุกเดือน อนึ่ง 
แรงงานที่มีอายุ ๔๐ ปี – ๖๔ ปีจะต้องจ่ายเบี้ยประกันสมทบการประกันดูแลระยะยาวด้วย (Nursing-care 
Insurance) 

 ค่าจ้างและโบนัสที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกัน จะใช้เกณฑ์มาตรฐานค่าจ้างและโบนัสคูณ
กับอัตราเบี้ยประกัน กรณีที่สมาคมรับประกันสุขภาพเป็นผู้รับประกัน (Japan Health Insurance 
Association) เบี้ยประกันแตกต่างกันตามแต่ละจังหวัด อัตราเบี้ยประกันในเขตโตเกียว มีอัตราดังนี้  

 

ประกันสุขภาพ (ณ เดือนเมษายน ๒๕62) 
๑) ประกันสุขภาพรวมประกันการดูแลระยะยาว (อายุ๔๐ ปี – ๖๔ ปี)  
 ร้อยละ ๑๑.63 โดยนายจ้างและแรงงานออกคนละครึ่ง 
๒) ประกันสุขภาพที่นายจ้างจัดให้ ร้อยละ ๙.๙0 โดยนายจ้างและแรงงานออกคนละครึ่ง 

ประกันบ านาญ (ณ เดือนเมษายน ๒๕62) 
ประกันบ านาญที่นายจ้างจัดให้ ร้อยละ ๑8.30 โดยนายจ้างและแรงงานออกคนละครึ่ง 
 

อนึ่ง สมาชิกในครอบครัวของแรงงานผู้ประกันตน ที่มีคุณสมบัติครบดังระบุต่อไปนี้ 
สามารถเข้าเป็นผู้ประกันตนในฐานะสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในอุปการะของแรงงานได้  

 
๑) สมาชิกครอบครัวของผู้ประกันตนที่เป็นทายาทอันดับ ๑ - ๓ และ 
 ด ารงชีวิตอยู่ในอุปการะของแรงงานผู้ประกันตน ได้แก่ คู่สมรส บุตร หลาน  
 บิดา มารดา ปู่ย่า ปู่ทวด ย่าทวด เป็นต้น 
๒) มีรายได้ไม่เกิน ๑.๓ ล้านเยนต่อปี (ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปหรือเป็นผู้พิการและ 
 มีรายได้ไม่เกิน ๑.๘ ล้านเยนต่อปี) 
๓) มีรายได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของแรงงานผู้ประกันตน 
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(๒) ระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล (National Health Insurance) และระบบประกัน
บ านาญของรัฐบาล (National Pension)  

   เจ้าของกิจการส่วนตัว ผู้ประกอบอาชีพการเกษตรป่าไม้และประมง ผู้ไม่มีงานท า 
สามารถเข้าระบบประกันดังกล่าวข้างต้นได้ โดยแจ้งขอเข้าเป็นผู้ประกันตนต่อส านักงานเขตในท้องที่ที่มี
ภูมิล าเนาอยู ่

   เบี้ยประกันสุขภาพของรัฐบาลขึ้นอยู่กับการก าหนดของส านักงานเขตในท้องท่ี ซึ่งเป็นผู้มี
หน้าที่ในการจัดเก็บเบี้ยประกัน เบี้ยประกันอาจจะเรียกเก็บในรูปของภาษี หรืออาจจะเรียกเก็บเบี้ยประกันของ
สมาชิกในครัวเรือนทุกคนแบบเหมาจ่าย โดยค านวณจากฐานการจัดเก็บภาษีท้องที่ (Resident Tax)  

   ผู้ประกันตนที่สถานประกอบการล้มละลาย ถูกให้ออกจากงานหรือนายจ้างเลิกจ้าง
สามารถยื่นเรื่องขอลดหย่อนเบี้ยประกันต่อส านักงานเขตท้องที่ที่ผู้ประกันตนมีภูมิล าเนาอยู่ โดยจะได้รับ
พิจารณาประเมินรายได้ลดลงในอัตราส่วน ๓๐/๑๐๐ ของรายได้ปีก่อนที่ผู้ประกันตนมีรายได้ลดลง เพ่ือน าไป
เป็นฐานในการค านวณเบี้ยประกัน ทั้งนี้ การลดหย่อนดังกล่าวเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓  
เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ เบี้ยประกันบ านาญของรัฐบาล ก าหนดให้ผู้ประกันตนที่มีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป จ่ายเบี้ย
ประกันประมาณเดือนละ 16,410 เยน (ปีงบประมาณ ๒๕62) 

 
สิทธิประโยชน์ของระบบประกันสุขภาพ 

 

ระบบประกันสุขภาพจะจ่ายสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล (ยกเว้นกรณีการเจ็บป่วยหรือ
บาดเจ็บเนื่องมาจากการท างาน) ดังนี้  

(๑) ประกันสุขภาพที่นายจ้างจัดให้ 
๑) กรณีเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ  

ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบไปกลับและการพักรักษาตัว           
ในโรงพยาบาล ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลร้อยละ ๓๐ และประกันออกค่าใช้จ่าย          
ร้อยละ ๗๐  

๒) ค่าชดเชยระหว่างการหยุดงานเพื่อรักษาตัว 
แรงงานผู้ประกันตนที่หยุดงานเพื่อรักษาตัวและไม่ได้รับค่าจ้างจะได้รับค่าชดเชยดังกล่าว

ตั้งแต่วันที่ ๔ ของการหยุดงานในอัตรา ๒ ใน ๓ ของค่าจ้างพ้ืนฐานรายวัน ติดต่อกันไม่เกิน ๑ ปี ๖ เดือน  
๓) ค่าคลอดบุตร  

ผู้ประกันตนจะได้รับค่าคลอดบุตรจ านวน ๔๒๐,๐๐๐ เยนต่อการคลอดบุตร (รวมถึง
กรณีที่ภรรยาของแรงงานคลอดบุตรด้วย) และแรงงานหญิงผู้ประกันตนที่ลาหยุดงาน ๔๒ วันก่อนการคลอด
บุตรและ ๕๖ วันหลังการคลอดบุตรจะได้รับค่าชดเชยในอัตรา ๒ ใน ๓ ของค่าจ้างพื้นฐานรายวัน  

๔) เงินช่วยเหลือกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต 
ทายาทของแรงงานผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจะรับเงินช่วยเหลือ จ านวน ๕๐,๐๐๐ เยน กรณี

ที่ไม่มีผู้รับเงินค่าท าศพ จะจ่ายแก่ผู้จัดการฌาปนกิจตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกินวงเงิน ๕๐,๐๐๐ เยน  
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(๒) ประกันสุขภาพของรัฐบาล 
๑) กรณีเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ  

ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบไปกลับและการพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลร้อยละ ๓๐ และประกันออกค่าใช้จ่ายร้อยละ 
๗๐  

๒) ค่าคลอดบุตร  
ผู้ประกันตนจะได้รับค่าคลอดบุตรจ านวน ๔๒๐,๐๐๐ เยนต่อการคลอดบุตร  

๓) เงินช่วยเหลือกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต 
ผู้ประกันตนระบบประกันสุขภาพของรัฐบาลจะได้รับเงินช่วยเหลือตามที่ส านักงานเขต

ท้องที่ก าหนดไว้ 
 

สิทธิประโยชน์ประกันบ านาญ 

ระบบประกันบ านาญของประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วยระบบประกันบ านาญที่นายจ้างจัดให้ 
(Employment Pension Insurance) และระบบประกันบ านาญของรัฐบาล (National Pension) ทั้งนี้ กฎหมาย
บังคับประชากรญี่ปุ่นที่มีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไปทุกคนต้องเข้าประกันบ านาญของรัฐบาล (National Pension)               
ซึ่งจัดเก็บเบี้ยในอัตราคงท่ีซึ่งไม่ผันแปรตามค่าจ้าง ส่วนแรงงานที่เข้าประกันตนระบบประกันบ านาญที่นายจ้าง             
จัดให้ (Employment Pension Insurance) ต้องจ่ายเบี้ยประกันสมทบเพ่ิมโดยที่มีค่าจ้างเป็นตัวแปร 

อนึ่ง ระบบประกันบ านาญของรัฐบาล (National Pension) จะจ่ายเงินบ านาญพื้นฐานให้แก่
ผู้ประกันตนที่มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไปที่จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 10 ปี (เริ่ม สิงหาคม 2560) ส่วนระบบประกัน
บ านาญที่นายจ้างจัดให้ (Employment Pension Insurance) จะต้องจ่ายเบี้ยประกันสมทบในส่วนของประกัน
บ านาญของรัฐบาลเป็นฐาน ๒๕ ปีขึ้นไป จึงจะได้รับบ านาญเพ่ิมตามสัดส่วนของระยะเวลาที่จ่ายเบี้ยประกันสมทบ  

นอกจากนี้ ผู้ประกันตนในระบบบ านาญจะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีพิการและเสียชีวิต รายละเอียด
ของสิทธิประโยชน์สอบถามได้จากส านักงานเงินบ านาญ Japan Pension Office 

 
วิธีการขอคืนเงินบ านาญกรณีออกจากระบบ 

แรงงานต่างชาติที่เข้าประกันตนระบบประกันบ านาญตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไประหว่างพ านักอยู่
ในประเทศญี่ปุ่น สามารถขอรับเงินก้อน (บ าเหน็จ) คืนกรณีออกจากระบบภายใน ๒ ปีหลังเดินทางกลับ
ประเทศ โดยผู้ประกันตนสามารถขอรับค าร้องขอคืนเงินบ านาญกรณีออกจากระบบจากส านักงานบ านาญได้ก่อน
กลับประเทศ และเมื่อกลับถึงประเทศของตนแล้ว กรอกข้อมูลในใบค าร้องพร้อมเอกสารที่ก าหนดส่งกลับมาทาง
ไปรษณีย์ส่งถึง Japan Pension Office ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบ าเหน็จคืนตามค่าจ้างที่หักเอาไว้ รายละเอียด
เพ่ิมเติม ดังนี้  

 
เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบ าเหน็จ 

แรงงานต่างชาติที่เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นสามารถขอรับเงินก้อนหรือบ าเหน็จกรณีออกจาก
ระบบประกันบ านาญ โดยสามารถนับเวลาอยู่ในระบบประกันบ านาญได้สูงสุดไม่เกิน 36 เดือน โดยมีเงื่อนไขการ
เกิดสิทธิ ดังนี้ 
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(๑) เป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติญี่ปุ่น 
(๒) เป็นผู้ที่มีระยะเวลาอยู่ในระบบประกันบ านาญส าหรับลูกจ้าง(Employee’s Pension System) 

เป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป (จ่ายเงินสมทบ 6 เดือนขึ้นไป)  
(๓) ไม่พ านักอาศัยในประเทศญี่ปุ่น 
(๔) ไม่มีสิทธิได้รับเงินบ านาญ 

 
ขั้นตอนการขอรับบ าเหน็จ 

 

แรงงานต่างชาติต้องด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
1. ด าเนินการก่อนกลับประเทศ 

1.1. ท าเรื่องย้ายออกจากภูมิล าเนาในประเทศญี่ปุ่น 
1.2. แจ้งเสียสิทธิการเป็นผู้ประกันตนบ านาญ 

2. ด าเนินการภายหลังกลับประเทศ 
2.1. ส่งแบบฟอร์มขอรับเงินฯ พร้อมเอกสารประกอบให้ Japan Pension Service ทาง

ไปรษณีย์ 
2.2. Japan Pension Service ตรวจสอบเอกสาร  

- ถ้าเอกสารครบถ้วน จะได้รับเอกสารแจ้งจ านวนเงินจาก Japan Pension Service 
- ถ้าเอกสารไม่ครบถ้วน Japan Pension Service จะแจ้งให้จัดส่งเพ่ิมเติม 

2.3. Japan Pension Service โอนเงินเข้าบัญชีที่แรงงานฯแจ้งไว้ตาม 2.1 
3. ด าเนินการส าหรับผู้ต้องการขอคืนภาษี ณ ที่จ่าย 

3.1. ส่งหนังสือมอบอ านาจให้ผู้จัดการภาษี พร้อมเอกสารแจ้งจ านวนเงินตามข้อ 2.2 
3.2. ผู้จัดการภาษียื่นเอกสารขอคืนภาษีกับสรรพากรในเขตพ้ืนที่ 
3.3. ผู้จัดการภาษีได้รับเงินจากสรรพากร 
3.4. ผู้จัดการภาษีด าเนินการโอนเงินให้กับผู้ขอรับเงินภาษีคืน 

 

แบบขอรับบ าเหน็จของแรงงานต่างชาติ 
 
แบบฟอร์มขอรับเงินคืนกรณีออกจากระบบเป็นเงินก้อน โดยมีเอกสาร

ประกอบการยื่นขอรับเงินก้อน ดังนี้ 
1. ส าเนาพาสปอร์ต (หน้าที่มีระบุ วันที่เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่น

ครั้งสุดท้าย ชื่อ-สกุล วันเกิด สัญชาติ ลายเซ็น และสถานภาพการพ านัก) 
2. เอกสารที่ระบุ ชื่อธนาคาร สาขา ที่อยู่สาขา เลขบัญชี และมีชื่อผู้

ขอรับเงินเป็นเจ้าของบัญชี 
3. สมุดบัญชี Nenkin (ต้นฉบับ) สีน้ าเงินตามรูป  
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ระยะเวลาการพิจารณาและหน้าที่ด้านภาษีของผู้ขอรับบ าเหน็จ 
 

1. ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับเงินก้อนได้ ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันหลังจากวันที่เดินทาง
ออกนอกประเทศญี่ปุ่น และ Japan Pension Service จะใช้ระยะเวลาพิจารณาการจ่ายบ าเหน็จ ประมาณ 3 
– 6 เดือน ตั้งแต่รับเอกงานของแรงงานต่างชาตินั้นๆ ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนไม่ได้ยื่นเรื่องย้ายออกและแจ้งเสีย
สิทธิการเป็นผู้ประกันตนบ านาญ แก่ส านักงานเขต อ าเภอ ต าบลและหมู่บ้านก่อนการเดินทางกลับประเทศ 
การยื่นขอรับเงินก้อนอาจต้องใช้เวลามากกว่าปกติ (โดยทั่วไปนายจ้างจะเป็นผู้ด าเนินการให้) 

2. Japan Pension Service จะจัดส่งเอกสารแจ้งจ านวนเงินไปพร้อมกับการโอนเงินก้อน 
โดยผู้ที่ต้องการขอคืนเงินภาษี ณ ที่จ่าย ต้องส่งเอกสารแจ้งจ านวนเงินตัวจริงให้ผู้จัดการภาษีด้วย 

3. ผู้ขอรับเงินก้อนกรณีออกจากระบบประกันบ านาญส าหรับลูกจ้างจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่
จ่าย ร้อยละ 20.42 

4. กรณีต้องการขอคืนภาษี ณ ที่จ่าย 
 ผู้ไม่มีภูมิล าเนาในประเทศญี่ปุ่น สามารถขอเงินภาษีที่ถูกหักคืนจากสรรพากรได้ เป็นบางกรณี 

โดยการยื่น “แบบขอรับเงินภาษีคืนจากการเลือกจ่ายภาษีเงินได้ที่เกิดจากการลาออก”  
 การยื่นขอคืนภาษีต้องยื่นเอกสารให้แก่สรรพากรในเขตพ้ืนที่อาศัยที่สุดท้ายภายในประเทศ

ญี่ปุ่น 
 การยื่นขอคืนภาษีและการรับเงินภาษีคืน จะต้องมีการยื่น “แบบมอบอ านาจผู้จัดการภาษี” 

ให้แก่สรรพากรในเขตพ้ืนที่อาศัยที่สุดท้ายภายในประเทศญี่ปุ่น ก่อนกลับประเทศ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ใน
เว็บไซต์สรรพากร http://www.nta.go.jp) หากไม่ได้ยื่นเอกสารดังกล่าวไว้ก่อนกลับประเทศ จะต้องยื่น  
“แบบมอบอ านาจผู้จัดการภาษี” พร้อมกับการยื่นขอคืนภาษีดังกล่าว คุณสมบัติของผู้จัดการภาษี จะต้องมีที่
อยู่อาศัยภายในประเทศญี่ปุ่น (เกี่ยวกับการยื่นเอกสาร ให้สอบถามข้อมูลจากสรรพากร) 
 

ข้อควรระวัง 

1. การขอรับเงินก้อนกรณีออกจากระบบประกันบ านาญ จะเป็นผลให้การนับระยะเวลาในการ
เข้าระบบประกันบ านาญถือเป็นโมฆะ กล่าวคือประเทศที่มีการท าข้อตกลงด้านการประกันสังคมระหว่าง
ประเทศ สามารถนับเวลาเข้าระบบประกันบ านาญในประเทศญี่ปุ่นรวมกับเวลาในระบบของประเทศที่ท าความ
ตกลงได้ เพื่อรับเงินบ านาญจากประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศที่ท าความตกลงได้ แต่ถ้าขอรับเป็นเงินก้อนฯ จะท า
ให้ไม่สามารถนับรวมเวลาก่อนการรับเงินบ านาญดังกล่าวได้ 

2. การขอรับเงินก้อนฯ ผู้ขอรับจ าเป็นต้องเสียสิทธิการเป็นผู้ประกันบ านาญหรือผู้รับประโยชน์
กรณีทุพพลภาพ ดังนั้น จึงควรยื่นเอกสาร “แบบย้ายออก” และ “แบบแจ้งการเสียสิทธิการเป็นผู้ประกัน
บ านาญของรัฐบาล(National Pension System)” ณ ที่ว่าการเขต อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ที่อาศัยอยู่ ก่อนเดิน
ทางออกจากประเทศญี่ปุ่น 

3. กรณีที่ผู้ยื่นขอรับเงินก้อน เสียชีวิตก่อนได้รับเงิน คู่สมรส บุตร บิดา-มารดา หลาน ปู่ย่าตา
ยาย พ่ีน้อง หรือบุคคลในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ไม่เกิน 3 รุ่น สามารถรับเงินดังกล่าวแทนได้ ทั้งนี้ เฉพาะ
ในกรณีที่มีการยื่นขอรับเงินก้อนก่อนที่ผู้ประกันตนจะเสียชีวิต (ประเด็นที่ควรหารือกับหน่วยงานของญี่ปุ่น หาก
มีการท าข้อตกลงระหว่างส านักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน กับหน่วยงานของญี่ปุ่น) 
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ขั้นตอนการขอรับเงินก้อนคืนกรณีออกจากระบบประกันบ านาญ ส าหรับชาวต่างชาติ 
 

 

ท าเรื่องย้ายออกและ 
แจ้งออกจากการเป็นผู้ประกันตนบ านาญ 

ส่งแบบฟอร์มขอรับเงิน  
พร้อมเอกสารประกอบ 

Japan Pension Service  
ส่งเอกสารแจ้งจ านวนเงิน 

ถ้าเอกสารครบถ้วน 

Japan Pension Service  
โอนเงินเข้าบัญช ี

ส่งหนังสือมอบอ านาจใหผู้้จัดการภาษี 
พร้อมเอกสารแจ้งจ านวนเงินตัวจริง 

ผู้จัดการภาษีด าเนินการยื่นเอกสาร 
ขอคืนภาษีกับสรรพากรในเขตพื้นท่ี 

ผู้จัดการภาษไีด้รับเงินภาษ ี
คืนจากสรรพากร 

ผู้จัดการภาษีโอนเงิน 
ให้กับผู้ขอรับเงินภาษ ี

เดินทางกลับประเทศไทย 

แก้ไขเอกสาร/ 
ส่งเอกสารเพิ่มเติม 

ด า
เน

นิก
าร

ก่อ
นก

ลับ
ปร

ะเ
ทศ

 
กา

รด
 าเน

นิก
าร

ภา
ยห

ลัง
กล

ับป
ระ

เท
ศ 

ส า
หร

ับผ
ู้ที่ต

้อง
กา

รข
อค

ืนภ
าษ

ี ณ
 ท

ี่จ่า
ย 

ส า
หร

ับเ
งิน

ก้อ
นท

ี่ได
้รับ

คืน
 

((ขั้นตอนต่อไปเฉพาะผู้ที่
ต้องการขอคืนภาษี)) 
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เกี่ยวกับระบบประกันบ ำนำญของรัฐบำล 

จ ำนวนเงินก้อนที่จะได้รับ ระยะเวลำกำรเป็นผู้ประกันตนประเภท 1 

3/4 ของเวลำที่ได้รับยกเว้นเบี้ยประกัน 1/4 

1/2 ของเวลำที่ได้รับยกเว้นเบี้ยประกัน 1/2 

 1/4 ของเวลำที่ได้รับยกเว้นเบี้ยประกัน 3/4 

 

รวมระยะเวลำกำรเป็นผู้ประกันตน 

วันที่ได้รับกำรประเมินเงินก้อน 

 เดือนสุดท้ำยที่จ่ำยเบี้ยประกัน 

จ ำนวนเงินก้อนที่จะได้รับ 

 ภำษี ณ ที่จ่ำย ที่ถูกหัก 

ยอดเงินที่จ่ำยจริง 

วันที่ได้รับกำรประเมินเงินก้อน 

 ระยะเวลำกำรเป็นผู้ประกันตน (เดือน) 

 เดือนสุดท้ำยที่จ่ำยเบี้ยประกัน 

 
รำยละเอียด 

 

ประกันบ ำนำญทั่วไป 

ประกันบ ำนำญส ำหรับข้ำรำชกำร 

เกี่ยวกับระบบประกันบ ำนำญที่นำยจ้ำงจัดให้ 

ระยะเวลำกำรเป็นผู้ประกันตน 

 

อัตรำกำรจ่ำย 

ประกันบ ำนำญส ำหรับจนท.รร.เอกชน 

เลขประจ ำตัวผู้ประกันตน 

เงินเดือนพ้ืนฐำนเฉลี่ย 

เลขประจ ำตัวผู้ขอรับเงินก้อนคืน 

เอกสำรแจ้งจ ำนวนเงิน 
脱退一時金支給決定通知書
だったいいちじきんしきゅうけっていつうちしょ

 

Notice of Entitlement:  
Your Lump-sum Withdrawal Payments 
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๔. การเสียภาษี (Income Tax and Resident Tax) 
 
คนไทยที่ท างานอยู่ ในญี่ปุ่นจะต้องเสียภาษี  2 ประเภท คือ ภาษีเงินได้และภาษีท้องที่                   

โดยกฎหมายบังคับให้นายจ้างมีหน้าที่ต้องหักเงินภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้โดยประเมินและน าส่งส านักงานภาษี
เขตทุกเดือน  

 กรณีที่ลูกจ้างมีครอบครัวในอุปการะสามารถขอหักลดหย่อนภาษีได้ โดยกรอกรายละเอียด
ในใบแจ้งครอบครัวในอุปการะ (Fuyo Koujyoto Shinkokusho) และยื่นให้นายจ้างก่อนการจ่ายเงินเดือน 
งวดแรกในแต่ละปี และในการจ่ายเงินงวดสุดท้ายของปีนายจ้างจะท าการปรับภาษีให้ตรงกับเงินได้ที่จ่ายจริง  
ซึ่งนายจ้างจะต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจ าปี (Kyuyo.Shotoku.no Gensenchoushuhyou) 
ให้ลูกจ้างภายในวันที่ 31 มกราคมของปีถัดไป เพ่ือเป็นหลักฐาน  

 กรณีที่ลูกจ้างลาออกจากงาน นายจ้างจะต้องออกหนังสือรับรองดังกล่าวให้ภายใน 1 เดือน 
 กรณีที่นายจ้างไม่ได้หักเงินภาษีลูกจ้าง จะต้องยื่นช าระภาษีด้วยตนเอง ส่วนภาษีท้องที่ 

ลูกจ้างจะต้องช าระเองตามใบเรียกเก็บเงินจากส านักงานเขตท้องที่อาศัยอยู่ 
ทั้งนี้ นายจ้างบางแห่งอาจท าเรื่องขอยกเว้นภาษีตามอนุสัญญาภาษีซ้อน จึงควรตรวจเช็ค

รายละเอียดสัญญาจ้างและสลิปเงินเดือนว่ามีการหักภาษีเงินถูกต้องแล้วหรือยัง ซึ่งหากไม่มีการหักภาษีเกินกว่า
ที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย จะไม่สามารถขอภาษีคืนได้ 

 
4. การขอคืนภาษีเงินได้ 

 
กรณีที่นายจ้างหักภาษีเงินไว้เกินหรือได้ยื่นช าระไว้เกิน ลูกจ้างสามารถด าเนินการขอคืนภาษี

ได้ด้วยตนเอง โดยกรอกแบบค าร้องที่ส านักงานภาษีเขตท่ีอาศัยอยู่ พร้อมแนบเอกสารที่ระบุข้างล่างนี้  
 

เอกสารประกอบการขอคืนภาษีเงินได้ 
1 หลักฐานประจ าตัว ได้แก่ หนังสือเดินทาง หรือบัตรที่ออกโดยทางการญี่ปุ่น เช่น บัตรประกันสุขภาพ 
2 บัตรประจ าตัวผู้พ านัก (Zairyu Card) 
3 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจ าปี (Kyuyo Shotoku no Gensenchoushuhyou) 
4 รายละเอียดของบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินคืนภาษี 
5 ตราประทับ (อิงคัง) 
6 หลักฐานการขอหักลดหย่อนสมาชิกครอบครัวในอุปการะ 

6.1 หลักฐานแสดงตนของสมาชิกครอบครัวในอุปการะ เช่น ใบเกิด ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน 
พร้อมค าแปลภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ 

6.2 หลักฐานการส่งเงินไปประเทศไทยให้ครอบครัวในอุปการะ 
หมายเหตุ 

๑. ภาษีเงินได้ที่ช าระไว้เกินจะได้รับคืนโดยการโอนผ่านเข้าธนาคารตามรายละเอียดที่ให้ไว้ในข้อ 4. 
๒. ทั้งนี ้ใช้เวลาในการด าเนินการพิจารณาประมาณ 1 – 1 เดือนครึ่ง  
๓. การขอคืนภาษีเงินได้สามารถด าเนินการย้อนหลัง 5 ปีภาษี นับจากปีภาษีปัจจุบัน ส่วนภาษีท้องที่

ไม่สามารถขอคืนได้ 
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สิทธิประโยชน์อันพึงได้รบัหลังการท างาน 

 

1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการท างานอื่นๆ 

แรงงานที่ท างานในประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตามจะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย
มาตรฐานแรงงานของประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น หากแรงงานไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาจ้าง เช่น 
นายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา หรือบอกเลิกจ้างโดยไม่บอกล่วงหน้า สามารถยื่นค าร้องเป็นลายลักษณ์
อักษร ระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียนและของนายจ้าง หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้ พร้อม
แนบเอกสารดังนี้ 

 

เอกสารประกอบการติดตามสิทธิประโยชน์ 
1 หลักฐานของลูกจ้าง ได้แก่ หนังสือเดินทาง บัตรประจ าตัวผู้พ านัก (Zairyu Card) 
2 หลักฐานเกี่ยวกับการท างาน ได้แก่ สัญญาจ้าง บัตรประจ าตัวพนักงาน ใบรับ

เงินเดือน บัตรลงเวลาท างาน 
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แผนภูมิแสดงข้ันตอนการด าเนินการช่วยเหลือแรงงาน/ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคไทยในประเทศญี่ปุ่น 

 
 
 
* ทั้งนี้ หากเป็นผู้ฝึกงานจะเป็นการประสานผ่านองค์กรรับในการเจรจากับนายจ้างในขั้นแรก 
 
 
 
 
 
 

คนงานไทยร้องทุกข์โดย 
- ส่งเรื่องมาจากส านักงานประสานฯ 
- ด้วยตนเอง 
- ทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร/Line 
  Facebook  
- ผ่านทางจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์

 (E-mail) 
 

- สง่มาจากส านกัประสานฯ 
 
สนร.ญี่ปุ่นรับเรื่อง 

- ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น 
- ลงทะเบียนผู้ร้องทุกข ์

 
 

ตรวจสอบ 
- ขอหนังสือชี้แจงข้อเทจ็จริงจากนายจ้าง 
- แจ้งลูกจ้าง 
- ปิดเรื่อง 

ไม่มีมูลควำมจริง 

นายจ้าง 

 

ข้อมูลควำมจริง 
- นายจ้างจ่ายเงินชดเชยหรือยินยอมปฏิบัติตาม 
  สัญญาจ้าง หรือตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานญี่ปุ่น 
- ลูกจ้างแจ้ง สนร.ว่าได้รับเงินแล้วหรือได้รับการปฏิบัติ

ตามสัญญาจ้างหรือตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน
ญี่ปุ่น 

- แจ้งลูกจ้าง / ปิดเรื่อง 

- รวบรวมหลักฐาน 
- พาลูกจ้างไปร้องทุกข์ต่อ LSIO 
- ติดตามการด าเนินงานของ    
  LSIO และแจ้งให้ลูกจ้างทราบ 
- ปิดเรื่อง 

กรณีที่ส่งเรื่องมาจากส านักงานประสานฯ  
สนร. ญี่ปุ่นรายงานผลการด าเนินการให้ทราบ 

ให้ควำมร่วมมือ 

ไม่ให้ควำมร่วมมือ 
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ตัวอย่างใบสลิปเงินเดือน 

 

 
給料支払明細書   

 
รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน 

  
 

( 
 

年 
 
月分)   

 
   

( 
 

ปี 
 

เดือน) 

  

殿   
 

 
ของคุณ........................................................ 

 
 

  
  

勤労日数 
  自   月   日 

  日 
  

 
จ านวนวัน
ท างาน 

  ตั้งแต่   เดือน   วันท่ี 
  วัน 

 
至 

 
月 

 
日   

  
จนถึง 

 
เดือน 

 
วันท่ี 

労働時間   時   分   
 

ช่ัวโมงท างาน   ช่ัวโมง   นาที 
時間外労

働  
時 

 
分   

 
ชั่วโมงท างานล่วงเวลา 

 
ช่ัวโมง 

 
นาที 

支 

 

給 

 

額 

基   本   給       
 

จ านวน
เงินท่ีจ่าย 

ค่าจ้างพ้ืนฐาน     
時間外賃金       

 
ค่าจ้างล่วงเวลา     

家 族 手 当       
 

เงินช่วยเหลือ
ครอบครัว 

    

        
 

      
        

 
      

        
 

      
通 勤 手 当       

 
เงินค่าเดินทาง     

合         計 
  

  
 

รวม 
  

 
  

  

控 

 

除 

 

額 

健康保険料 
  

  
 

เงินท่ีหัก 
ณ  

ที่จ่าย 

ประกันสุขภาพ 
  

厚 生 年 金 
  

  
 

ประกันบ านาญ 
  

雇用保険料 
  

  
 

ประกันการจ้างงาน 
  

所   得   税 
  

  
 

ภาษีเงินได ้
  

住   民   税 
  

  
 

ภาษีท้องถิ่น 
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
 

  
  

   
  

    
合         計 

  
  

 
รวม 

  
差引支給額   

 
  

 
รวมยอดเงินท่ีหักแล้ว   

 
（事業所名） 

  

  

 係
員 

  

  
 
（ชื่อส านักงาน） 

  

  

 ห้วหน้า
งาน 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 
 
กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ส านักประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
 
 

……………………………………………………………………………………………………… 







ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์

กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สิทธิประโยชน์อนัพึงได้รับระหว่างการท างาน 
 

๑. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์พื้นฐาน     2 
๒. สิทธิประโยชน์กรณีได้รบัอันตรายจากอุบัติเหตุ  
 หรือเจ็บป่วยจากการท างาน    10 

สิทธิประโยชน์อนัพึงได้รับหลังการท างาน 
1. สิทธิประโยชน์หลังสิน้สุดการจ้าง (End of Service)                 16 
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ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์
 

ประเภทของลูกจ้าง แบ่งเป็น 5 ประเภท ตามวุฒิการศึกษา ดังนี้ 

  1. ลูกจ้างที่ต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่่า ได้แก่ ผู้ปฏิบัติการที่ใช้วิชาชีพ
วิชาการ และมีความเชี่ยวชาญในต าแหน่งต่างๆ เฉพาะด้าน อาทิ ทนายความ วิศวกร สถาปนิก ผู้อ านวยการ
แผนกต่างๆ ที่ปรึกษา เป็นต้น 
  2. ลูกจ้างที่ต้องใช้วุฒิการศึกษาในระดับอนุปริญญาตรีเป็นอย่างต่่า ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้
ความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ลูกจ้างฝีมือระดับสูง) อาทิ พยาบาล ช่างไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างภาพ ช่างเทคนิคต่างๆ เป็นต้น 
  3. ลูกจ้างที่ต้องใช้ วุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอย่างต่่า  ได้แก่  
ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน (ลูกจ้างฝีมือ) อาทิ ผู้คุมงานและหัวหน้างาน  เป็นต้น 
  4. ลูกจ้างที่ไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษาแต่ต้องมีประสบการณ์
ในการท างาน (ลูกจ้างกึ่งฝีมือ) อาทิ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างตัดผม ช่างตัดเย็บ และผู้ช่วยช่าง 
  5. ลูกจ้างที่ไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษาและไม่จ่าเป็นต้องมีประสบการณ์ในการท่างาน (ลูกจ้าง 
ไร้ฝีมือ) อาทิ พนักงานท าความสะอาด คนขายเนื้อสัตว์ เป็นต้น 

 

สิทธิประโยชน์อันพึงได้รบัระหว่างการท่างาน 

 

๑. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์พ้ืนฐาน 
 
ขั้นตอนและระเบียบการจ้างแรงงานต่างชาติ 

 การจ้างงานคนต่างชาติ นายจ้างมีหน้าที่ต้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งก่อน และหลังการเดิน
ทางเข้าประเทศของลูกจ้างชาวต่างชาติ โดยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

(1) นายจ้างเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอโควตาการจ้างงานผ่านเว็บไซต์กระทรวงแรงงานของยูเออี 
(2) นายจ้างยื่นค าร้องขอโควตาคนงานผ่านระบบออนไลน์ (ค่าธรรมเนียมในการออกใบค าร้อง  

250 ดีแรห์ม/คนงาน 1 คน) 
(3) ยื่นใบขออนุญาตท างานผ่านเว็บไซต์กระทรวงแรงงานยูเออี โดยค่าธรรมเนียมในการออก

ใบอนุญาต จะจัดเก็บแยกตามกลุ่มบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
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บริษัท คุณสมบัติ 
บริษัทกลุ่ม A  บริษัทที่มีจ านวนลูกจ้างที่เป็นคนท้องถิ่นร้อยละ 30 ของจ านวนลูกจ้างทั้งหมด  

และมีความหลากหลายด้านสัญชาติในหมู่ลูกจ้างมากกว่า 4 สัญชาติเป็นอย่างต่ า 

ตลอดจนไม่มีประวัติฝ่าฝืนระเบียบแรงงาน  
 จ่ายค่าธรรมเนียม 1,000 ดีแรห์ม/คน  และ  
 เงินค้ าประกันต่อธนาคาร 3,000 ดีแรห์ม/คน 

บริษัทกลุ่ม B  บริษัทที่มีการจ้างงาน คนท้องถิ่นใกล้เคียงกับอัตราที่ก าหนด หรืออยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได ้ 

 จ่ายค่าธรรมเนียม 2,000 ดีแรห์ม/คน และ 
 เงินค้ าประกันต่อธนาคาร 3,000 ดีแรห์ม 

บริษัทกลุ่ม C  บริษัทที่มีการจ้างงานคนท้องถิ่นน้อยมาก และมีประวัติไม่ดี  
 ค่าธรรมเนียม 3,000  ดีแรห์ม/คน และ 
 เงินค้ าประกันต่อธนาคาร 3,000 ดีแรห์ม 

หมายเหต ุ 
๑. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นส าหรับลูกจ้างที่มีอายุตั้งแต่ 18 -60 ปี  
๒. ส าหรับลูกจ้างท่ีอายุมากกว่า 60  ปี จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมจ านวน 5,000 ดีแรห์ม/คน 

 
(4) นายจ้างยื่นขอวีซ่าท างาน (Empolyment Visa) ให้แก่ลูกจ้างต่อกรมสัญชาติและถิ่นพ านักยู

เออี และช าระค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าท างาน (employment visa) ณ กองตรวจลงตราฯโดยจะต้องมี
เอกสารประกอบในการยื่นขอวีซ่า ดังนี้ 

 
 ส าเนาใบอนุญาตประกอบการบริษัทนายจ้าง 
 ส าเนาหนังสือเดินทางลูกจ้าง  
 รูปถ่ายลูกจ้างจ านวน 2 รูป  
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า จ านวน 160 ดีแรห์ม/คน 

 
 

(5) นายจ้างน าเอกสารและสัญญาจ้างประกอบการขอจ้างแรงงานไทยแสดงต่อคนงานไทย 
(ลูกจ้าง) เพ่ือให้ลงนามในสัญญาจ้าง จากนั้นน ามายื่นต่อฝ่ายแรงงาน 

(6) นายจ้างน าเอกสารที่ฝ่ายแรงงานไปยื่นที่สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงอาบูดาบี และช าระ
ค่าธรรมเนียมนิติกร 

(7) นายจ้างส่งเอกสารทั้งหมดตามข้อ(6) ไปให้คนงานไทยเพ่ือแจ้งการเดินทางมาท างานในยูเออี
ต่อกรมการจัดหางานก่อนออกเดินทางมายูเออี 

(8) เมื่อคนงานไทยเดินทางมาที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ นายจ้างจะน าคนงานไปตรวจ
สุขภาพตามรายการตรวจโรคที่ก าหนด (ค่าธรรมเนียม 250 ดีแรห์ม/คนงาน 1 คน) 

(9) นายจ้างเตรียมเอกสารทั้งหมดเพ่ือพิมพ์ค าร้องขอจัดท าสัญญาจ้างและยื่นต่อกระทรวง
แรงงานยูเออี ซึ่งอัตราค่าจ้างและสวัสดิการจะต้องเป็นไปตามที่ฝ่ายแรงงานได้ให้การรับรองไว้ก่อนหน้านี้ 
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(10) นายจ้างน าคนงานไปท าบัตรประจ าตัว Emirates ID เมื่อคนงานได้บัตรประจ าตัวแล้ว
นายจ้างต้องไปยื่นขอวีซ่าถิ่นพ านัก (residence permit visa) ให้แก่ลูกจ้างภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลูกจ้าง
เดินทางเข้ายูเออี มิฉะนั้นจะถูกปรับวันละ 25 ดีแรห์ม โดยวีซ่าดังกล่าวมีอายุ 3 ปี  

หมายเหตุ   
 ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เริ่มบังคับใช้มาตรการรองรับการขอ

เปลี่ยนแปลงประเภทวีซ่ารูปแบบใหม่ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือวีซ่าประเภทต่างๆของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เช่นวี
ซ่าเยี่ยมเยียน (Visit Visa) วีซ่านักเรียน วีซ่ารักษาพยาบาล และวีซ่าถิ่นพ านัก(Resident Visa) สามารถยื่นขอ
เปลี่ยนแปลงสถานะการเข้าเมืองในขณะที่พ านักอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ โดยไม่ต้องออกนอกประเทศ  

 มาตรการดังกล่าว อาจเป็นช่องทางให้คนไทยที่ประสงค์มาท างานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เดินทางมาด้วยวีซ่าเยี่ยมเยียน (Visit visa)และลักลอบท างานมากขึ้น เนื่องจากเข้าใจว่าตนสามารถท างานโดย
ใช้วีซ่าท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน ได้ และสามารถเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าที่อยู่อาศัย/ท างาน โดยไม่ต้องเดินทางออก
นอกสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อีกท้ังไม่จ าเป็นต้องผ่านการจ้างงานตามข้ันตอนที่กระทรวงแรงงานไทยก าหนด 

โดยสรุป การเข้ามาท่างานด้วยวีซ่าท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน (Tourist Visa/ Visit visa) เป็นสิ่ง
ที่ผิดกฎหมายเนื่องจากวีซ่าดังกล่าวใช้เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ท่างานใดๆ จนกว่าจะได้รับ
การเปลี่ยนประเภทวีซ่า ซึ่งทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท าผิดอย่างเข้มงวด
โดยการเข้ามาท างานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างถูกต้อง ต้องได้วีซ่าท างาน (Employment Visa) และเมื่อ
เดินทางมาถึงแล้ว จะต้องเซ็นสัญญาที่กระทรวงแรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แล้วต้องติดตามให้นายจ้าง
ท าบัตรประจ าตัวคนงาน (resident identity card) ให้ถูกต้องด้วย 

 

 
ข้อควรทราบ 
 

  คนงานที่ถือวีซาท่องเที่ยวแล้วมาหางานท าในภายหลังเสี่ยงต่อการมีสถานะภาพเป็นแรงงานที่
ผิดกฎหมาย เนื่องจากคนงานเหล่านี้ไม่มีสัญญาจ้างที่ผ่านการประทับรับรอง (seen) จากฝ่ายแรงงาน ประจ า
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เพื่อตรวจสอบการจ้างงานของนายจ้าง 

 
การตรวจโรคและโรคต้องห้าม 
 

  ยูเออีก าหนดให้ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะยื่นขอใบอนุญาตการมีถิ่นพ านักยูเออีเพ่ือขออนุญาต 
การมีถ่ินพ านักในยูเออีเพ่ือท างาน ศึกษา หรือพ านักกับครอบครัว ต้องผ่านการตรวจวินิจฉัยโรค โรคดังต่อไปนี้ 
  (1) การตรวจวินิจฉัยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือเอดส์ ส าหรับบุคคลที่เดินทางเข้ายูเออีเป็น
ครั้งแรก และประสงค์จะยื่นขอใบอนุญาตการมีถิ่นพ านักในยูเออี/ขออนุญาตการมีถิ่นพ านัก หากผลการตรวจ
ปรากฏเป็นที่แน่ชัดว่าบุคคลดังกล่าวติดเชื้อเอดส์จะถูกเนรเทศออกนอกประเทศตามระเบียบคนเข้าเมืองยูเออี 
  (2) วัณโรค ส าหรับบุคคลที่เดินทางเข้ายูเออีเป็นครั้งแรก และประสงค์จะยื่นต่อใบอนุญาตการมี
ถิ่นพ านักในยูเออี หากผลการตรวจเป็นที่แน่ชัดว่าบุคคลดังกล่าวติดเชื้อวัณโรคจะถูกเนรเทศออกนอกประเทศ 
  (3) โรคเรื้อน ส าหรับบุคคลที่เดินทางเข้ายูเออีเป็นครั้งแรก  และประสงค์จะยื่นต่อใบอนุญาต
การมีถิ่นพ านักในยูเออี  หรือบุคคลที่มีใบอนุญาตแล้วและประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตการมีถิ่นพ านักในยูเออี 
หากตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นโรคเรื้อน จะถูกเนรเทศออกนอกประเทศ 
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  (4) การตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี ส าหรับบุคคลที่เดินทางเข้ายูเออีเป็นครั้งแรก  
และประสงค์จะยื่นต่อใบอนุญาตการมีถิ่นพ านักในยูเออี  ส่าหรับกรณีการขอต่อใบอนุญาตการมีถิ่นพ่านัก   
การตรวจวินิจฉัยโรคดังกล่าวจ ากัดเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีอาชีพรับเลี้ยงเด็ก  คนรับใช้ พนักงานขับรถ ผู้ดูแล
โรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็ก ช่างตัดผม ช่างเสริมสวย เจ้าหน้าที่สถานที่ออกก าลังกาย ร้านขาย
อาหาร  พ่อครัว  คนขายเนื้อ  พนักงานในร้านอาหาร โดยโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี และ ซี  เป็นโรคที่
กระทรวงสาธารณสุขยูเออีได้ออกระเบียบให้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และหากตรวจพบจะถูกส่งตัวกลับ
ประเทศทันท ี
  (5) โรคซิฟิลิส  ส าหรับบุคคลที่เดินทางเข้ายูเออีเป็นครั้งแรก  และประสงค์จะยื่นต่อใบอนุญาต
การมีถ่ินพ านักในยูเออี  หากตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีเชื้อโรคซิฟิลิส สามารถขอรับการรักษาโรคดังกล่าวเพ่ือ
ขออนุญาตการมีถ่ินพ านักได้ 
 
กฎหมายแรงงานยูเออี 
 

๑. สัญญาจ้างงาน (Employment Contract) 
กฎกระทรวงแรงงานของยูเออีฉบับที่ 764 ปี 2015 กระทรวงแรงงานจะให้การรับรองสัญญาจ้าง ที่

คนงานจะต้องลงนามก่อนยื่นกระทรวงแรงงาน การต่อสัญญาจ้างจะต้องสอดคล้องกับการจ้างงานแบบใหม่นี้
เช่นกัน โดยมีข้อเสนอและเงื่อนไขการจ้างงาน ซึ่งเมื่อยื่นต่อกระทรวงแรงงานและได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวง ฯ แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ เว้นแต่กระทรวงแรงงานฯ ให้ความเห็นชอบ  
นอกจากนี้ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมข้อความใดๆ ในสัญญาจ้าง เว้นแต่ได้รบความเห็นชอบจาก
กระทรวงแรงงาน 

เมื่อลูกจ้างเดินทางถึงยูเออี นายจ้างและลูกจ้างจะต้องลงนามในสัญญาจ้างที่ผ่านการรองรับจาก
กระทรวงแรงงานยูเออี จ านวน 3 ชุดโดยจะเก็บไว้ที่ลูกจ้าง นายจ้าง และกระทรวงแรงงาน แห่งละ 1 ชุด  
สัญญาจ้างดังกล่าวจะระบุต าแหน่ง เงินเดือน ประเภทของงาน และระบุอายุของสัญญาจ้างว่าเป็นแบบมี
ระยะเวลาการจ้างตายตัวแน่นอนหรือเป็นแบบไม่ก าหนดอายุสัญญา โดยสัญญาจ้างจะกระท าเป็นภาษาอาหรับ
และอังกฤษอยู่ในฉบับเดียวกัน ดังนั้น ก่อนการลงนามในสัญญาจ้าง หรือเอกสารใดๆ คนงานจึงควรอ่าน
ข้อความ รายละเอียดต่างๆ ให้เข้าใจเสียก่อน สัญญาจ้าง มี 2 ประเภท ดังนี้ 
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ประเภท รายละเอียด 
1. สัญญาจ้างแบบระบุระยะเวลาการ
จ้างงาน (Limited Employment 
Contract) 

1. โดยทั่วไปนายจ้างจะท าสัญญาจ้างตั้งแต่ 1-3 ปี เมื่อลูกจ้าง
ท างานครบสัญญานายจ้างต้องจ่ายค่าเดินทางขากลับให้แก่ลูกจ้าง 
2. สัญญาจ้างจะมีอายุ 2 ปี และจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ              
เมื่อครบก าหนด หากนายจ้างและลูกจ้างตกลงไม่ต่อสัญญา 
3. หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนด หรือไม่ต่อ
สัญญา ต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 
แต่ไม่เกิน 3 เดือน และจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง 

2. สัญญาจ้างแบบไม่ระบุระยะเวลา           
การจ้าง (Unlimited Employment 
Contract) 

1. เมื่อท างานครบ 1 ปี หากลูกจ้างและนายจ้างไม่บอกยกเลิก
สัญญาจ้างล่วงหน้า (ประมาณ 1 เดือน) สัญญาจ้างจะถูกต่อโดย
อัตโนมัติ 
2. สัญญาจ้างแบบไม่ระบุระยะเวลาการจ้างแน่นอน สามารถ
ยกเลิกได้ หากท้ังสองฝ่ายให้ความยินยอม โดยฝ่ายที่ขอยกเลิกต้อง
แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน แต่ไม่เกิน 
3 เดือน และต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหาย (ชดเชย/ค่าปรับ) จาก
การยกเลิกสัญญา 

***สัญญาจ้างทั้ง 2 กรณี หากลูกจ้างเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญา 
ลูกจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางกลับประเทศไทยเอง*** 

 
๑. กรณีลูกจ้างท่างานครบก่าหนดระยะเวลาของสัญญาจ้าง (Limited Employment Contract) 

 

(1) นายจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทย ให้แก่ลูกจ้างเมื่อได้ท างานมาจน
สิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาจ้าง 

(2) หากสัญญาจ้างมีระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 1 ปีนายจ้างจะต้องจ่ายเงินชดเชยวันลา
พักผ่อนเดือนละ 2 วันเท่ากับจ านวนวันที่ยังมิได้ใช้สิทธิการลาให้แก่ลูกจ้างในช่วงระยะเวลาของสัญญาจ้าง 

(3) หากสัญญามีระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 5 ปี (ทั้งกรณีท าสัญญาจ้างครั้งเดียวหรือหลาย
สัญญาจ้างที่มีระยะเวลาการจ้างติดต่อกัน) ลูกจ้างจะได้รับเงินสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานยูเออี มาตรา 
132 ซึ่งประกอบด้วยเงินชดเชยการเลิกจ้างปีละ 21 วัน ในช่วง 1-5 ปีแรก และเงินชดเชยการเลิกจ้างอีกปี
ละ 30 วันนับจากปีท่ี 6 เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้เงินชดเชยการเลิกจ้างทั้งหมดจะต้องมีจ านวนเงินไม่เกินค่าจ้าง 2 ปี 
รวมทั้งเงินชดเชยการลาพักผ่อนประจ าปี 30 วัน ในกรณีที่ลูกจ้างยังมิได้ใช้สิทธิลาพักผ่อนของปีนั้นๆ 

 
การเลิกจ้าง 

 
กรณีที่นายจ้างขอยกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบสัญญา ตามกฎหมายแรงงาน มาตรา 115 

1. นายจ้างต้องจ่ายค่าเดินทางกลับให้แก่ลูกจ้าง และจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้แก่ลูกจ้างเท่ากับ
ค่าจ้าง 3 เดือน หรือเท่ากับระยะเวลาในสัญญาจ้างที่เหลืออยู่ (หากน้อยกว่า 3  เดือน) 

2. หากลูกจ้างท างานติดต่อกันเกิน 5 ปี นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยการลาพักผ่อนประจ าปีที่ยัง
เหลืออยู่ให้แก่ลูกจ้างด้วย 
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3. นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า หากลูกจ้างยังไม่พ้นช่วงทดลอง
งาน (ตามท่ีตกลงกันไว้ในสัญญาจ้างแต่การทดลองงานจะต้องไม่เกิน 6 เดือน) 
 ตามกฎหมายแรงงานมาตรา 120 (ใช้บังคับทั้งแบบที่มีสัญญาจ้างแบบมีก่าหนดระยะเวลาและ
แบบไม่มีก่าหนดระยะเวลา) 
 นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (ทั้งก่อนและหลังการผ่านช่วงทดลองงาน)  ใน
กรณีที่ลูกจ้างท่าผิดซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรง ดังนี้ 
 
 (1) ใช้เอกสารปลอมในการสมัครงาน   

(2) ท างานผิดพลาดจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อนายจ้าง   
(3) ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัยในการท างาน   
(4) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างและได้รับการตักเตือนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว   
(5) เปิดเผยความลับของบริษัท   
(6) ถูกลงโทษโดยค าพิพากษาของศาลในคดีที่เก่ียวกับศีลธรรมอันดีของสังคม   
(7) ดื่มสุราหรือมีอาการเมาในระหว่างการท างาน 
(8) ท าร้ายนายจ้าง  หัวหน้างานหรือเพ่ือนร่วมงานในระหว่างเวลาท างาน   
(9) ขาดงานติดต่อกันเกิน 7 วัน หรือไม่ติดต่อกันแต่เกิน 20 วัน โดยไม่มีเหตุผล 

***การเลิกจ้างตามมาตรา 120 ใน 9 กรณีข้างต้นนี้ เป็นการเลิกจ้าง 
หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างท่ีมีเหตุมาจากความผิดของลูกจ้าง  

ดังนั้น ลูกจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยเอง*** 
 
 

กรณีที่ลูกจ้างขอยกเลิกการท่างานก่อนครบสัญญา 

 ตามกฎหมายแรงงานมาตรา 116 
1. ลูกจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้แก่นายจ้างเท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าจ้าง 3 เดือน (45 วัน) 

หรือครึ่งหนึ่งของค่าจ้างของระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาจ้าง  (หากระยะเวลาที่เหลืออยู่นั้นสั้นกว่า 3 เดือน) 
ยกเว้นกรณีที่การขอเลิกจ้างเกิดจากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง หรือหากนายจ้างหรือตัวแทน
นายจ้างท าร้ายลูกจ้าง 

2. ลูกจ้างจะไม่ได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างใดๆ หากลูกจ้างลาออกจากงาน ด้วยความต้องการ               
ของตนเองก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาจ้างและอาจจะต้องรับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ
ประเทศเอง 
 
๒. สัญญาจ้างแบบไม่ก่าหนดระยะเวลาการจ้าง (Unlimited Contract) 

 

 1. ตามกฎหมายแรงงาน มาตรา 120 นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบ
ล่วงหน้า หากการเลิกจ้างเกิดขึ้นในช่วงทดลองงาน (ตามที่ตกลงกันในสัญญาจ้างแต่การทดลองงานจะต้องไม่
เกิน 6 เดือน) โดยนายจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยให้แก่ลูกจ้าง แต่ลูกจ้างจะไม่ได้
รับเงินสิทธิประโยชน์ใดๆ จากนายจ้างเนื่องจากยังไม่ผ่านการทดลองงาน 
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  2. นายจ้างจะต้องแจ้งล่วงหน้า1 เดือน หากเป็นการเลิกจ้างพ้นช่วงทดลองงานแล้ว และในกรณีที่ไม่
แจ้งล่วงหน้าหรือไม่แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยการไม่แจ้งล่วงหน้าให้กับลูกจ้าง
เท่ากับค่าจ้างต่อวันคูณด้วยจ านวนวันที่มิได้แจ้งล่วงหน้าให้ครบ 30 วัน (มาตรา 119) 
  3. หากการเลิกจ้างเกิดขึ้นหลังจากพ้นช่วงทดลองงานแต่ไม่ถึง 1 ปี นายจ้างจะต้องจ่ายเงินชดเชยการ
ลาพักผ่อนประจ าปี เดือนละ 2 วัน เท่ากับจ านวนวันที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิการลาให้แก่ลูกจ้าง (มาตรา 75) แต่
ลูกจ้างจะไม่ได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างในกรณีที่มีอายุการท างานไม่ครบ1ปี(มาตรา 132) 
  4. หากการเลิกจ้างเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกจ้างมีอายุการท างานมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป ลูกจ้างจะได้รับเงิน
ทดแทนการลาพักผ่อนประจ าปี ปีละ 30 วัน 
  5. หากการเลิกสัญญาจ้างเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกจ้างได้ท างานติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี นายจ้างจะต้อง
จ่ายเงินชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา 132 ดังนี้ 

 ปีละ 21 วัน  ในช่วง 5 ปีแรก 
 ปีละ 30 วัน นับจากปีท่ี 6 เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้เงินชดเชยการเลิกจ้างทั้งหมด 

   จะต้องมีจ านวนเงินรวมกันไม่เกินกว่าค่าจ้าง 2 ปี 

กรณีลูกจ้างเป็นฝ่ายขอยกเลิกสัญญาจ้าง 
 1. ลูกจ้างต้องแจ้งนายจ้างทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 เดือน ในกรณีที่ 
ไม่แจ้งล่วงหน้าหรือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน ลูกจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยการไม่แจ้งล่วงหน้าให้กับนายจ้าง
เท่ากับค่าจ้างต่อวันคูณด้วยจ านวนวันที่มิได้แจ้งล่วงหน้าให้ครบ30 วัน (มาตรา 119) 
 2. ลูกจ้างอาจต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยเอง (มาตรา 131) 
 3. ตามมาตรา 75 ของกฎหมายแรงงานยูเออี ลูกจ้างอาจได้รับเงินชดเชยการลาพักผ่อนประจ าปี 2 
วัน เท่ากับจ านวนวันที่ยังมิได้ใช้สิทธิการลา แต่จะไม่ได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างตามมาตรา 132 หากการเลิก
สัญญาจ้างเกิดขึ้นหลังท างานครบ 6 เดือน แต่ยังไม่ครบ 1 ปี 
 4. ลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยการลาพักผ่อนประจ าปี ปีละ 30 วัน พร้อมเงินชดเชยการเลิกจ้าง            
ตามอายุการท างานของลูกจ้าง โดยหากการเลิกจ้างสัญญาจ้างเกิดข้ึนหลังจากท่ีลูกจ้างได้ท างานติดต่อกันมา 
 

ระยะเวลาการท่างาน เงินชดเชย 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างเท่ากับค่าจ้าง 7 วันต่อป ี
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี ลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างเท่ากับค่าจ้าง 14  วันต่อปี 
เกินกว่า 5 ปีขึ้นไป ลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างเต็มจ านวนตามที่ระบุใน

มาตรา 132 กล่าวคือ  
 ค่าจ้างปีละ 21 วัน ส าหรับ 5 ปีแรก  
 ค่าจ้างปีละ 30 วันส าหรับปีที่ 6 เป็นต้นไป  

ทั้งนี้ เงินชดเชยการเลิกจ้างทั้งหมดจะต้องมีจ านวนเงินรวมกันไม่
เกินกว่าค่าจ้าง 2 ปี (มาตรา 137 ประกอบ มาตรา  132) 

 
   อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างจะไม่ได้รับเงินชดเชย การเลิกจ้างข้างต้นนี้แต่อย่างใด หากลูกจ้างละทิ้งงาน
ในหน้าที่โดยไม่แจ้งล่วงหน้า อันมีสาเหตุมาจากความผิดของนายจ้างตามมาตรา 121 
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สิทธิการลาพักผ่อนและการลาป่วย 
 

กฎหมายแรงงานยูเออีก าหนดให้นายจ้างต้องจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง ดังนี้ 
 จัดที่พักอาศัย รวมทั้งอาหารอย่างน้อยวันละ 2 มื้อ (หรือจ่ายเงินเพิ่มเป็นค่าอาหาร) 
 จัดรถรับส่งลูกจ้าง ไป-กลับ ระหว่างที่พักอาศัยและสถานที่ท างาน 
 จัดท่าบัตรประกันสุขภาพให้ลูกจ้าง (รวมทั้งคู่สมรส และบุตร 3 คน ที่อายุไม่เกิน 18 ปี ในกรณีที่

สัญญาจ้างระบุให้ลูกจ้างสามารถน าครอบครัวมาอยู่ด้วยได้) 
 จัดให้ลูกจ้างมีวันพักผ่อนประจ่าปี ปีละ 30 วัน (โดยได้รับค่าจ้าง) 

 
สิทธิการลา รายละเอียด 

สิทธิการลาพักผ่อน 1. สัญญาจ้างมีระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 1 ปี ลูกจ้าง มีสิทธิลา
พักผ่อนเดือนละ 2 วัน 

2. ท างานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ได้วันลาพักผ่อนปีละ 30 วัน 
3. หากลูกจ้างไม่ได้ใช้สิทธิในการลาพักผ่อนในปีนั้นๆ จะได้รับเงินชดเชย

การลาพักผ่อนตามจ านวนวันลาพักผ่อนที่ไม่ได้ใช้ 
4. นายจ้างไม่มีสิทธิยับยั้งการลาพักผ่อนของลูกจ้างเกินกว่า 2 ปี 

สิทธิการลาป่วย 1. ในช่วงทดลองงานและหลังพ้นทดลองงานสามเดือนแรกลูกจ้างไม่มีสิทธิ
ลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง 

2. หากช่วงทดลองงาน 3 เดือน สามารถลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างตั้งแต่
เดือนที่ 6 เป็นต้นไป 

3. หากช่วงทดลองงาน 6 เดือน สามารถลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างตั้งแต่
เดือนที่ 9 เป็นต้นไป 

4. หลังพ้นทดลองงานไปแล้ว 3 เดือน มีสิทธิลาป่วยได้ไม่เกิน 90 วันต่อปี  
โดยได้รับค่าจ้างเต็มจ านวนในช่วง 15 วันแรก หลังจากนั้นในช่วง 30 
วันต่อมา จะได้รับค่าจ้างครึ่งหนึ่ง 

หมายเหตุ 
1. เมื่อเดินทางกลับมาพักผ่อนในประเทศไทยและจะเดินทางกลับไปท างานอีก ต้องแจ้งต่อ

เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานก่อนวันเดินทางกลับไม่น้อยกว่า 10 วัน 
2. การลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง ต้องไม่เกิดจากสาเหตุการกระท าผิดของลูกจ้าง เช่น การดื่ม

สุราหรือเสพยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 10 - 
 

 
๒. สิทธิประโยชน์กรณีได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยจากการท่างาน 
 
การประกันสุขภาพส่าหรับคนต่างชาติ 
 

 1. นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบการรักษาพยาบาลให้แก่ลูกจ้าง และท าประกันสุขภาพให้แก่ลูกจ้าง
และสมาชิกในครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติที่พ านักอยู่ใน UAE  
 2. คนต่างชาติสามารถซ้ือประกันสุขภาพเองได้และสามารถสมัครร่วมใช้บริการในสถานพยาบาล
ของรัฐบาลได้ (บัตรประกันสุขภาพที่ซ้ือจากเอกชน จะมีโรงพยาบาลคู่สัญญากับโรงพยาบาลเอกชน) 
 3. กรณีที่ไม่มีประกันสุขภาพ สามารถยื่นขอบัตรสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุขได้ และ
สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐได้ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยเฉพาะลูกจ้างที่มีรายได้น้อยกว่า 
1,080 ดีแรห์มต่อเดือน  
 ***ยังไม่มีบ านาญส าหรับคนงานต่างชาติ เนื่องจากอาจมีการจ้างงานไม่ต่อเนื่อง ซึ่งท าให้เสียสิทธิ
การมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (Resident Permit) *** 
 
การประกนัเงินทดแทนการขาดรายได้ (Workmen’s Compensation Insurance) 
 

 นายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินประกันเงินทดแทนการขาดรายได้ให้แก่ลูกจ้างที่บาดเจ็บ 
เจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตจากการท างาน  ตามสิทธิประโยชน์หลักๆ ดังนี้ 
 1. การเสียชีวิตจากการท่างาน ชดเชยเป็นค่าจ้างเดือนสุดท้าย จ านวน 24 เดือน ระหว่าง 
18,000-35,000 ดีแรห์ม 
 2. ทุพพลภาพถาวร จ่ายค่าชดเชยตามระดับความพิการ 
 3. ชดเชยการขาดรายได้ 6 เดือน (100% ของเงินเดือนเต็มเดือน) หรือ 50% ของเงินเดือน
ตามเงื่อนไข 

 4. ค่ารักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชน ซึ่งนายจ้างสามารถเลือกซื้อประกัน
เพ่ือให้ความคุ้มครองสูงขึ้นตามท่ีต้องการได ้

***ส่าหรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง จะสามารถได้รับการคุ้มครอง รวมถึงอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยนอก
เวลางาน ทั้งนี้เป็นไปตามท่ีกฎหมายแรงงานก่าหนด*** 

 หากลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย นายจ้างมีหน้าที่ต้องแจ้งเหตุแก่เจ้าหน้าที่ต่ารวจและ
กระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่ท่ีตั้งอยู่ โดยนายจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 1. นายจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์ที่เกิด
จนกว่าจะหายหรือสิ้นสุดกระบวนการรักษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องมือใน
การฟ้ืนฟู ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการน าส่งสถานพยาบาล 
 2. กรณีที่คนงานได้รับอันตราย อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยจากการท างานจนไม่สามารถท างานได้ 
นายจ้างต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยง (allowance) ให้เท่ากับค่าจ้างเต็มจ านวนในช่วงที่เข้ารับการรักษาตัวใน 6 เดือนแรก 
และครึ่งหนึ่งหลัง 6 เดือนถัดไป จนกระท่ังคนงานหายเป็นปกติ หรือได้รับการวินิจฉัยว่าพิการหรือเสียชีวิต  
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 3. หากการบาดเจ็บในงานหรือเจ็บป่วยจากการท างานเป็นเหตุให้เสียชีวิต ทายาทของคนงานจะ
ได้รับเงินชดเชยเท่ากับเงินเดือนพ้ืนฐาน 24 เดือน แต่ไม่น้อยกว่า 18,000 ดีแรห์ม (AED) และไม่เกิน 
35,000 ดีแรห์ม (AED) เงินชดเชยจะค านวณจากค่าจ้างเดือนสุดท้าย ทายาทของผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินตาม
สัดส่วนที่ประกาศ ทายาท หมายถึง บุคคลต่อไปนี้ 
 

 (1) สามี/ภรรยา 
 (2) เด็กท่ีอยู่ในความอุปการะ บุตรอายุ 17 ปี หรือ ต่ ากว่า 24 ปี  
   ที่ก าลังอยู่ในระหว่างศึกษา บุตรที่พิการทางกายหรือทางจิต  
   รวมทั้งบุตรของสามีหรือภรรยาที่ผู้ตายให้การอุปการะอยู่ในช่วงที่มีการเสียชีวิต 

(3) บุตรสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน รวมทั้งที่เป็นของสามีหรือภรรยาที่ผู้ตาย 
   ให้ความอุปการะอยู่ในช่วงที่มีการเสียชีวิต 

 (4) บิดา มารดา 
 (5) พ่ีน้องร่วมสายโลหิต ซึ่งจะได้รับเงินตามสัดส่วน 
 

4. จ านวนเงินชดเชยกรณีพิการถาวรจะได้เท่ากับกรณีเสียชีวิต 
 ***ในกรณีที่คนงานจงใจท่าให้ได้รับบาดเจ็บ พิการหรือฆ่าตัวตาย หรือลาหยุดอันเนื่องมาจากสุรา 
สารเสพติดหรือฝ่าฝืนมาตรการความปลอดภัยในการท่างาน หรือแม้แต่ปฏิเสธที่จะเข้ารับการตรวจรักษา 
จะไม่ได้รับเงินชดเชยข้างต้น*** 
 
การห้ามกลับเข้ามาท่างานอีก (Labour Ban) 
 

 สถานะห้ามกลับเข้ามาท างาน (Labor Ban) ออกโดย กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และคนชาติ             
เอมิเรตส์ (Ministry of Human Resources and Emiratisation : MOHRE)  หากลูกจ้างถูกสถานะห้ามกลับ
เข้ามาท างาน ลูกจ้างจะไม่สามารถท างาน/ได้รับการว่าจ้างอย่างถูกกฎหมายภายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ใน
ระยะเวลา 1 ปี สถานะห้ามกลับเข้ามาท างานจะบังคับใช้เมื่อลูกจ้างฝ่าฝืนบทบัญญัติภายใต้กฎหมายแรงงาน
สหรัฐอาหรับฯ และ/หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรือหากไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สัญญาจ้าง 
 

พื้นฐานของสถานะห้ามกลับเข้ามาท่างาน 
 

 พ้ืนฐานของสถานการณ์ห้ามกลับเข้ามาท างานท่ีออกโดย MoHRE นั้นแตกต่างจากระเบียบที่ออก
โดยกรมการต่างประเทศและถิ่นพ านัก หรือกระทรวงมหาดไทย ซึ่งสถานะห้ามกลับเข้ามาท างานที่ออกโดย 
MoHRE นี้จะใช้ฐานความผิดในตัวเองหรือมูลเหตุอ่ืนๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน เช่น กรณีความผิดทาง
อาญาร้ายแรง เหตุผลด้านความมั่นคงการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอ่ืนๆ 
 

สถานะห้ามกลับเข้ามาท่างานบังคับใช้กับใคร 
 

 1. การห้ามกลับเข้ามาท างานสามารถบังคับไม่จ ากัดเพียงแรงงานทั่วไป แต่ใช้ได้กับแรงงานทุก
ประเภท ซึ่งละเมิดกฎหมายแรงงานแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
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 2. ไม่จ ากัดการบังคับใช้เพียงลูกจ้างที่ได้รับวีซ่าเพ่ือการท างานและถิ่นพ านัก (employment 
residence visa) แต่ยังรวมถึงลูกจ้างที่ได้รับอนุญาตท างาน (Labor permit) บัตรแรงงาน (labour card) 
หรือสัญญาจ้าง (labour contract) โดยสถานะห้ามกลับเข้ามาท างานจะบังคับใช้เมือลูกจ้างละเมิดข้อกฎหมาย
หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้น ยังสามารถมีผลบังคับครอบคลุมถึงนักเรียนที่เข้ามท างาน (working student) 
ซึ่งถือวีซ่าโดยครอบครัวหรือมหาวิทยาลัยเป็นผู้ค้ าประกัน และสตรีผู้เข้ามาท างาน (Working Woman) โดยถือ
วีซ่าที่สามีเป็นผู้ค้ าประกันด้วย 
 

สถานะห้ามกลับเข้ามาท่างานบังคับใช้อย่างไร 
  

 ไม่สามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการยื่นค าร้องได้ การตัดสินใจให้ลูกจ้างติดสถานะดังกล่าว 
จะต้องผ่านขั้นตอนการสืบ สวนจากฝ่ายกฎหมายของ MoHRE เท่านั้น ซึ่งจะมีการเชิญนายจ้างและลูกจ้างมา
เพ่ือสอบปากค า และรวบรวมหลักฐานเพ่ือตัดสินการให้สถานะต่อลูกจ้างต่อไป 
 

นายจ้างจะย่ืนขอสถานะห้ามกลับเข้ามาท่างานได้เม่ือใด 

 1. ลูกจ้างยกเลิกสัญญาจ้างโดยผิดกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานแห่งสหรัฐอาหรับ
เอมิเรสต์ (UAE Labour Law) เช่น ไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาดังที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง หรือยกเลิกสัญญาก่อน
ก าหนด 
 2. กระท าความผิดใดๆ ตามมาตรา 120 ของกฎหมายแรงงานแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 3. ท างานกับบริษัทอ่ืน โดยไม่ขอใบอนุญาตท างาน (Work Permit) จาก MoHRE 
 4. ลักลอบอยู่ในประเทศเกินกว่า 2 เดือน หลังจากยกเลิกสัญญาจ้าง หรือด้วยเหตุอ่ืนใด โดย
ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
 

ระยะเวลาของสถานะห้ามกลับเข้ามาท่างานมีผลบังคับตั้งแต่ระยะเวลา 1 ปี ถึงตลอดชีวิต 
ผลของสถานะห้ามกลับเข้ามาท่างานต่อ Visa 

 

 เมื่อได้รับสถานะห้ามกลับเข้ามาท างาน ลูกจ้างจะถูกยกเลิกใบอนุญาตท างานปัจจุบัน โดย
ระหว่างการยกเลิกใบอนุญาตท างานนั้น นายจ้างจะต้องด าเนินการยกเลิกวีซ่าถิ่นพ านัก (residency visa) ของ
ลูกจ้างเนื่องจากเป็นเอกสารเกี่ยวข้องในการขอใบอนุญาตท างาน 
 หากลูกจ้างผู้ ได้รับสถานะห้ามกลับเข้ามาท างานนั้นมีสมาชิกครอบครัวเป็นผู้ค้ าประกัน 
(sponsorship) ในการออกวีซ่า ลูกจ้างผู้นั้นจะยังคงสถานะวีซ่าถิ่นพ านักของตนต่อได้ แต่จะไม่สามารถท างาน
หรือได้รับการออกใบอนุญาตท างานได้ตามระยะเวลาของสถานะห้ามกลับเข้ามาท างาน และหากลูกจ้างผู้ได้รับ
สถานะห้ามกลับเข้ามาท างานนั้นอยู่ในต่างประเทศ ลูกจ้างจะไม่สามารถขอหรือได้รับการออกใบอนุญาต
ท างานฉบับใหม่ให้จนกว่าจะครบก าหนดระยะเวลาของสถานะห้ามกลับเข้ามาท างาน 
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การตรวจสอบสถานะห้ามกลับเข้ามาท่างาน 

 

 สามารถติดต่อสายด่วน MoHRE ได้ที่เบอร์ 80060 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งรองรับการ
ให้บริการหลากหลายภาษา นอกจากนี้ยังสามารถติดผ่านช่องทางอ่ืนๆ ได้ที่ 

 เว็บไซต์ https://www.mohre.gov.ae/en/contact-us.aspx หรือ 
 ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ Tasheel ที่เว็บไซต์ http://www.tasheel.ae/Contact 

 

การยื่นค่าร้องคัดค้านสถานะห้ามกลับเข้ามาท่างานโดยลูกจ้าง 

 ลูกจ้างสามารถยื่นค าร้องคัดค้านฯ ได้ โดยจะต้องแนบค าร้องและเอกสารสนับสนุนที่พิสูจน์ได้ว่า 
ตนไม่สมควรได้รับสถานะห้ามกลับเข้ามาท างาน โดยส่งข้อมูลค าร้องไปที่ MoHRE ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

 ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ Tasheel  
 เว็บไซต์  

http://eservices.mohre.gove.ae/MoHRE.WebForms/Home/IndexMlang=en-gb  ของ MoHRE หรือ 
 E-mail ไปที่ ask@mohre.gov.ae 

เมื่อส่งค าร้องแล้ว จะได้รับหมายเลขอ้างอิงเพ่ือติดตามค าร้อง และ MoHRE จะจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษ               
เพ่ือศึกษาค าร้องและตัดสินใจยกเว้นหรือคงโทษสถานะห้ามกลับเข้ามาท างานนั้น และหลังจากนั้น จะได้รับ
ทราบค าตัดสินของคณะกรรมการ 
 

การยกเลิกสถานะห้ามกลับเข้ามาท่างานได้อย่างไร 
 

 ไม่สามารถยกเลิกหรือละเว้นโดยการจ่ายค่าธรรมเนียมได้ เพราะเป็นบัญญัติตามกฎหมาย เพ่ือ
เอาผิดการละเมิดนโยบายสาธารณะซึ่งไม่สามารถยอมความได้ 
การครบระยะสถานะห้ามกลับเข้ามาท่างาน 
 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาสถานะห้ามกลับเข้ามาท างานจะยกเลิกอัตโนมัติ แต่สถานะฯ จะ
เริ่มต้นทันที เมื่อลูกจ้างเดินทางออกจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ 

นับตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2559 คนงานที่พ้นระยะเวลาทดลองงานแล้ว (ปกติ 6 เดือน) และ
ท างานไม่ครบตามสัญญาอาจจะไม่ถูกห้ามให้กลับเข้ามาท างานใหม่อีก (จากเดิมจะถูกห้ามเป็นระยะเวลา 
6 เดือน – 1 ปี) หากการยกเลิกสัญญาจ้างงานนั้นเป็นไปตามความสมัครใจของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง  
ในขณะเดียวกันลูกจ้างอาจไปท างานกับนายจ้างรายใหม่ได้หากนายจ้างรายเดิมให้ความยินยอม 

 
การโอนนายจ้างหรือผู้อุปถัมภ์  (sponsor) 

 

  การโอนย้ายนายจ้าง ประกอบด้วยเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ 
  1. ลูกจ้างต้องมีหลักฐาน ซึ่งต้องยังมีอายุการใช้งานได้ ดังนี้ 
   1.1 ใบอนุญาตการมีถิ่นพ านัก (Residence Visa) ที่มีอายุการใช้งานได ้
   1.2 มีบัตรประจ าตัว Emirate ID ที่ยังมีอายุการใช้งานได ้
   1.3 ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายจ้างเดิม และนายจ้างรายใหม่ 
   1.4 มีอายุการท างานกับนายจ้างรายเดิม ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดนับแต่วันที่ออก
บัตรประจ าตัวลูกจ้าง โดยมีค่าธรรมเนียมการโอนย้าย ดังนี้ 

https://www.mohre.gov.ae/en/contact-us.aspx%20หรือ
http://www.tasheel.ae/Contact
http://eservices.mohre.gove.ae/MoHRE.WebForms/Home/IndexMlang=en-gb
mailto:ask@mohre.gov.ae
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วุฒิการศึกษา 
จ่านวนครั้ง 

ที่อนุญาตให้ย้ายได ้
อายุการท่างาน 
กับนายจ้างเดิม 

ค่าธรรมเนียมการโอนย้าย (ดีแรห์ม) แยกตามกลุ่มบริษัท 
บริษัทกลุ่ม A บริษัทกลุ่ม B บริษัทกลุ่ม C 

ป.โท–ป.เอก ไม่จ ากัด ไม่น้อยกวา่ 1 ป ี 1,500 2,500 3,500 
ป.ตรีหรือเทียบเทา่ 2  คร้ัง ไม่น้อยกว่า1ป ี 3,000 3,500 4,000 
ต่ ากว่า ป.ตร ี 1  คร้ัง ไม่น้อยกว่า1ป ี 5,000 5,500 6,000 

  
  2. การโอนย้ายนายจ้างโดยไม่จ่ากัดอายุการท่างานกับนายจ้างเดิม  
   กรณีโอนย้ายโดยไม่จ ากัดอายุการท างานกับนายจ้างรายเดิม สามารถกระท าได้ในทุกระดับ
การศึกษา โดยจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตรา 3,000 ดีแรห์ม ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
    2.1 เมื่อศาลมีค าสั่งล้มละลายหรือพักการประกอบการของบริษัท 
    2.2 เมื่อกระทรวงแรงงาน  มีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการบริษัท 
    2.3 เมื่อมีการโอนย้ายนายจ้าง 
     2.4 เมื่อมีการรวมบริษัทเข้ากับบริษัทอ่ืน 
     2.5 เมื่อมีการแยกบริษัท หรือปิดกิจการลง  
 3. การโอนย้ายนายจ้างตามค่าสั่งของกระทรวงแรงงานยูเออี  
   สามารถโอนย้ายนายจ้างได้โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากนายจ้าง ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา และอายุการท างาน โดยจ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิม 3,000 ดีแรห์ม/คน ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

   3.1 นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมีหนังสือร้องเรียนจากลูกจ้าง 
  3.2 กรณีการโอนย้ายลูกจ้างเกิดจากการโอนย้ายกรรมสิทธิ์จากบริษัทหนึ่งไปยังอีกบริษัทหนึ่ง 
   3.3 กรณีบริษัทถูกสั่งปิด และยังไม่มีการไกล่เกลี่ยสิทธิประโยชน์ลูกจ้าง 
   3.4 กรณีท่ีมีค าสั่งจากศาลให้ลูกจ้างท าการโอนย้ายได้ 
    3.5 กรณีอ่ืนๆ ที่กระทรวงแรงงานเห็นชอบให้ท าการโอนย้ายได้ 

 4.  การโอนย้ายนายจ้างกรณีอื่นๆ  
               การโอนย้ายที่ยกเว้นข้อจ ากัด เรื่องอายุการท างานและไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตรา 
3,000  ดีแรห์ม สามารถกระท าได้ในกรณีที่เป็นการโอนย้ายไปยังนายจ้างรายเดียวกันหรือหุ้นเดียวกัน ตั้งอยู่
ในรัฐเดียวกัน โดยระยะเวลาการเป็นเจ้าของผ่านมาแล้ว 18 เดือน ในกรณีนี้กฎหมายก าหนดให้นายจ้างต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนย้าย 
 

การขอยกเลิกวีซ่าถิ่นที่อยู่ 
 

โดยปกติเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของบริษัท หรือ Public Relation Officer-UAE National 
(PRO) จะเป็นผู้ด าเนินการยกเลิกวีซ่าถิ่นที่อยู่ให้แก่ลูกจ้าง อย่างไรก็ตามควรที่ลูกจ้างจะต้องรับทราบก่อนจะ
ยกเลิกวีซ่าถิ่นที่อยู่ ลูกจ้างควรต้องจัดการเรื่องส่วนตัวต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อน เช่น ปิดบัญชีธนาคาร จ าหน่าย
ทรัพย์สินต่างๆ ยกเลิกสัญญาเช่าที่พัก ช าระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ลูกจ้างเป็นผู้อุปถัมภ์ 
(Sponsor) แก่บุคคลอ่ืนด้วย เช่น สามี/ภรรยา บุตร คนรับใช้ จะต้องด าเนินการขอยกเลิกวีซ่าคนเหล่านี้ให้
เสร็จสิ้นด้วย โดยขั้นตอนในการขอยกเลิกวีซ่าถิ่นที่อยู่มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ยื่นใบลาออกจากงานต่อนายจ้าง โดยต้องท่าตามขั้นตอนตามกฎหมายและสัญญาจ้าง
ก่าหนด เช่น ต้องยื่นหนังสือลาออกแก่นายจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน และพึง
ตระหนักถึงภาระข้อผูกพันที่จะเกิดขึ้นจากการลาออกด้วย 
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2. พิมพ์แบบฟอร์มที่ Typing Office ซึ่งมีที่ท่าการหลายแห่งในยูเออี และแจ้งพิมพ์ขอ
ยกเลิกวีซ่าของตนเองและผู้ที่ให้การอุปถัมภ์ (ถ้ามี) ซึ่งจะมีค่าจ้างพิมพ์ประมาณ 50-100 ดีแรห์ม 
(สปอนเซอร์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้) จากนั้นนายจ้างและลูกจ้างต้องลงนามในแบบฟอร์มและประทับตรา
โดยร้านที่จัดพิมพ์ (Typing Office) 
ข้อควรระวัง* ในตอนท้ายของแบบฟอร์มยกเลิกสัญญาจ้างลูกจ้างจะต้องลงนามรับรองว่าได้รับสิทธิประโยชน์
ทั้งหมดแล้ว (รวมถึงเงินรางวัลในการท างาน หรือค่าจ้างคงค้างต่างๆ และตั๋วเครื่องบิน) ดังนั้น ลูกจ้างจึงไม่ควร
ลงนามในตอนท้ายของแบบฟอร์มดังกล่าวจนกว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วน 

3. เม่ือมีการลงนามในหนังสือยกเลิกสัญญาจ้างแล้ว ลูกจ้างต้องไปที่ส่านักงานถิ่นที่อยู่และ
การต่างประเทศ หรือส่านักงานตรวจคนเข้าเมือง (General Directorate of Residence and Foreign 
Affairs-GDRFA) และด าเนินการดังนี้ 

 ลูกจ้างต้องมีส าเนาหนังสือเดินทางของนายจ้างและวีซ่า  รวมถึงหนังสือเดินทางและ           
บัตรประจ าตัวเอมิเรสต์ไอดีตัวจริงของตนเอง 

 บัตรประจ าตัวเอมิเรสต์ไอดีตัวจริงจะถูกเรียกคืนและจะมีการประทับตรายกเลิกวีซ่าใน
หนังสือเดินทาง ลูกจ้างจะมีเวลา 30 วันในการเดินทางออกจากยูเออี 

กรณีที่ลูกจ้างเปลี่ยนงานใหม่และยังคงอยู่ในยูเออี ลูกจ้างจะต้องยื่นเอกสารการยกเลิกสัญญา
จ้างกับนายจ้างรายเดิมทีล่งนามแล้ว และต้องยื่นหนังสือเดินทางให้กับนายจ้างรายใหม่เพ่ือท าการประทับตราวี
ซ่าใหม่ในหนังสือเดินทาง และหนังสือเดินทางควรส่งคืนให้ลูกจ้างภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้ประทับตราแล้ว 
ซ่ึงตามกฎหมายยูเออีห้ามนายจ้างเก็บหนังสือเดินทางของลูกจ้างไว้ 

 

 
ข้อแนะน่าส่าหรับแรงงานไทย 

 

1. ต้องพกบัตรประจ าตัวแรงงานที่ออกโดยทางการยูเออี รวมถึงเอกสารส าคัญต่างๆไว้กับตัว 
และควรถ่ายส าเนาเก็บไว้ 

2. เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ควรแจ้งให้หัวหน้างานหรือผู้ดูแลคนงาน
ทราบ 

3. ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และธรรมเนียมท้องถิ่น เช่น แต่งกายสุภาพ ไม่ดื่มสุรา ไม่
น าเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเนื้อหมู ไม่รับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มต่างๆในที่สาธารณะช่วง
เทศกาลศีลอด 

4. ไม่น ายารักษาโรครวมถึงยาแก้ปวด และยานอนหลับเข้ามาในยูเออีโดยไม่มีใบรับรองแพทย์ 
5. ไม่ควรหนีสัญญาจ้างเพราะจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้และอาจถูกจับกุม 

ที่สนามบิน 
6. การไปพบแพทย์ (ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยที่เกิดจากการท างาน) หากค่าบริการไม่ได้ระบุไว้ใน

กรมธรรม์การรักษาพยาบาล ลูกจ้างอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด หากเป็นการเจ็บป่วยในการท างานอาจ
ต้องเสียค่าบริการทางการแพทย์ในขั้นต้นเป็นรายครั้งไป ครั้งละประมาณ 20-50 ดีแรห์ม ขึ้นอยู่กับอาการของ
โรคและสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา 
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สิทธิประโยชน์อันพึงได้รบัหลังการท่างาน 

 
1. สิทธิประโยชน์หลังส้ินสุดการจ้าง (End of Service) 

 
สัญญาจ้างแบบระบุอายุของสัญญาจ้าง (Limited Contract) 

ระยะเวลาการจ้างงาน สิทธิประโยชน์ 
น้อยกว่า 1 ปี ไม่มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จใดๆ 
1-5 ปี ได้รับเงินบ าเหน็จเต็ม ตามเงินเดือน 21 วัน ส าหรับการท างานในแต่ละปี 
มากกว่า 5 ปีขึ้นไป ได้รับเงินบ าเหน็จเต็ม ตามเงินเดือน 30 วัน ส าหรับการท างานในแต่ละปี 

***ค่าตอบแทนเงินบ่าเหน็จนั้นค่านวณแล้วต้องไม่เกินเงินเดือน 2 ปี*** 
 

สัญญาจ้างแบบไม่ระบุอายุของสัญญาจ้าง (Unlimited Contract) 
กรณีที่นายจ้างยกเลิกสัญญา 

ระยะเวลาการจ้างงาน สิทธิประโยชน์ 
น้อยกว่า 1 ปี ไม่มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จใดๆ 
1-5 ปี ได้รับเงินบ าเหน็จเต็ม ตามเงินเดือน 21 วัน ส าหรับการท างานในแต่ละปี 
มากกว่า 5 ปีขึ้นไป ได้รับเงินบ าเหน็จเต็ม ตามเงินเดือน 30 วัน ส าหรับการท างานในแต่ละปี 

***ค่าตอบแทนเงินบ าเหน็จนั้นค านวณแล้วต้องไม่เกินเงินเดือน 2 ปี*** 
 

กรณีที่ลูกจ้างยกเลิกสัญญา 
ระยะเวลาการจ้างงาน สิทธิประโยชน์ 

น้อยกว่า 1 ปี ไม่มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จใดๆ 
1-3 ปี ได้รับเงินบ าเหน็จเท่ากับเงินเดือนพื้นฐาน 1/3 ของ 21 วัน  

(เท่ากับ 7 วันของเงินเดือน) 
3-5 ปี ได้รับเงินบ าเหน็จเท่ากับเงินเดือนพื้นฐาน 2/3 ของ 21 วัน  

(เท่ากับ 14 วันของเงินเดือน) 
5 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ปี ได้รับเงินบ าเหน็จเท่ากับเงินเดือนเต็ม 21 วัน ส าหรับเงินเดือน 5 ปีแรก

เป็นเงินบ าเหน็จ 
ตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป ได้รับเงินบ าเหน็จเท่ากับเงินเดือนเต็ม 30 วัน ส าหรับแต่ละปี  

โดยค่าตอบแทนทั้งหมดค านวณแล้วต้องไม่เกินเงินเดือน 2 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 17 - 
 

ตารางแสดงสิทธิประโยชน์และเอกสารประกอบในการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ 
 

ล่าดับ สิทธิประโยชน์ เอกสาร หลักฐานประกอบ 
๑ ค่าจ้างค้างจ่าย 

ค่าล่วงเวลา 
เงินบ าเหน็จ 

1. ส าเนาหนังสือเดินทาง 
2. ส าเนาวีซ่าท างาน  
3. เอกสารสลิปเงินเดือน/Statement 
4. เอกสารใบลงเวลาท างาน 
5. ใบค านวณสิทธิประโยชน์ Final Settlement 

2 แรงงานขาดการติดต่อ 1. ส าเนาหนังสือเดินทาง 
2. ส าเนาวีซ่าท างาน 
3. เบอร์ติดต่อคนงาน 
4. ชื่อและเบอร์ติดต่อนายจ้าง 
5. สัญญาจ้างงาน 
6. รายละเอียดอ่ืนๆ เช่น เบอร์ติดต่อเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วม
ห้อง หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ในการติดตามตัวคนงาน 

3 กรณีแรงงานถูกจับกุม 1. ส าเนาหนังสือเดินทาง 
2. ส าเนาวีซ่าท างาน 
3. เบอร์ติดต่อคนงาน 
4. ชื่อและเบอร์ติดต่อนายจ้าง 
5. สัญญาจ้างงาน 
6. รายละเอียดอ่ืนๆ เช่น เบอร์ติดต่อเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วม
ห้อง หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ในการติดตามตัวคนงาน 
7. รายละเอียดเกี่ยวกับคดี เช่น ถูกจับกุมที่ไหน เมื่อไหร่ เมือง
อะไร คดีอะไร เลขคดี ปีที่ถูกจับกุม 

4 กรณีเจ็บป่วย 1. ส าเนาหนังสือเดินทาง 
2. ส าเนาวีซ่าท างาน 
3. บัตรประกันสุขภาพ 
4. ใบรับรองแพทย์ 
5. รายละเอียดการรักษาจากสถานพยาบาล 
6. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล 
7. ใบจ่ายยา 
8. ใบแจ้งความจากสถานีต ารวจ กรณีถูกท าร้ายร่างกาย 
อุบัติเหตุร้ายแรง อุบัติเหตุทางรถยนต์ รถโดยสาร 
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ล่าดับ สิทธิประโยชน์ เอกสาร หลักฐานประกอบ 
5 กรณีเสียชีวิต 

ติดตามใบมรณบัตร 
1. ส าเนาหนังสือเดินทาง 
2. ส าเนาวีซ่าท างาน 
3. บัตรประกันสุขภาพ 
4. ใบรับรองแพทย์ 
5. รายละเอียดการรักษาจากสถานพยาบาลก่อนเสียชีวิต 
6. ใบมรณบัตร 
 ออกในประเทศไทย ต้องท าการแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

และ/หรือภาษาอาราบิก พร้อมทั้งผ่านการรับรองจาก
กระทรวงการต่างประเทศ และผ่านการรับรองจากสถาน
เอกอัครราชทูต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กรุงเทพ 

 ใบมรณบัตรออกในยูเออี ต้องผ่านการรับรองจาก
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการต่างประเทศ 

 ส่าเนาใบมรณบัตรที่ออกให้โดย สถานทูต สถานกงสุล 
7. ใบชันสูตรศพ Forensic Medicine Report 
8. ใบค านวณสิทธิประโยชน์ Final Settlement 
9. สัญญาจ้างงาน 
10. ใบยกเลิกวีซ่าถิ่นพ านัก 
11. ส าเนาหนังสือน าจากสถานทูต สถานกงสุล ในการส่งศพ 
12. ส าเนาบัตรประชาชนผู้เสียชีวิต 
13. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
14. ค าตัดสินจากศาลกรณีเสียชีวิตจากการท างาน 
15. ค าสั่งศาลเรื่องผู้จัดการมรดก ทายาทผู้มีสิทธิในการรับ
มรดก ผ่านการแปลและรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ 
16.  หนั งสื อมอบอ านาจจากผู้ จั ดการมรดก ถึ งสถาน
เอกอัครราชทูต ผ่านการแปลและรับรองจากกระทรวงการ
ต่างประเทศ 
17. ส าเนาบัตรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้จัดการ
มรดก ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกทุกท่าน 
18. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร  
19. ค่าธรรมเนียมแปลเอกสารเป็นภาษาอาราบิก ค่าธรรมเนียม
ศาล และหน่วยงานราชการยูเออีอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการ 

 
 
กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ส านักประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
 
 

………………………………………………………………………………………………………… 



ประเทศกาตาร์ 

กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สิทธิประโยชน์อนัพึงได้รับระหว่างการท างาน 
 

๑. สัญญาจ้างและอตัราคา่จ้าง    2 
๒. สิทธิการลาพักผ่อนและการลาป่วย    3 
๓. การบาดเจ็บจากการท างานและการจ่ายค่าชดเชย  5 

สิทธิประโยชน์อนัพึงได้รับหลังการท างาน 
 

๑.    เงินบ าเหน็จและเงินชดเชยเมื่อสิน้สุดสญัญาจ้าง   6 
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ประเทศกาตาร์ 
 

สิทธิประโยชน์อันพึงได้รบัระหว่างการท างาน 

 
๑. สัญญาจ้างและอัตราค่าจ้าง 

1. สัญญาจ้าง 
 ข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ซึ่งก าหนดเงื่อนไขในการท างาน อาทิ สถานที่ท างาน ต าแหน่ง
และประเภทงาน อัตราค่าจ้าง ระยะเวลาของสัญญา การรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป -กลับ ทั้งนี้ 
แรงงานพึงมีส าเนาสัญญาจ้างงานเพ่ือเป็นหลักฐานในการร้องเรียนกับกระทรวงแรงงานกาตาร์ ในกรณีที่
นายจ้างผิดสัญญา 
 อนึ่ง การท างานในกาตาร์ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ด าเนินการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) จากกระทรวง              
มหาดไทยกาตาร์ให้แก่ลูกจ้างในทุกกรณี นอกจากนี้ นายจ้างมีหน้าที่ท าบัตรสุขภาพให้แก่ลูกจ้างซึ่งมีค่าใช้จ่าย 
100 กาตาร์ริยาลต่อปี 

 ๒. อัตราค่าจ้าง (ตามมาตรา 65-68 พระราชบัญญัติแรงงาน ฉบับท่ี 14 ปี ค.ศ.2004) 

 ประเทศกาตาร์ไม่มีการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า โดยให้เป็นไปตามการตกลงดังปรากฏในสัญญาจ้าง 
อย่างไรก็ดี ตามแนวปฏิบัติอัตราค่าจ้างขั้นต่อจะต้องไม่ต่ ากว่า 750 กาตาร์ริยาลต่อเดือน 

 ค่าจ้างจะจ่ายตามเงินสกุลของกาตาร์ (กาตาร์ริยาล) และจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของลูกจ้าง 
 การจ่ายค่าจ้างส าหรับลูกจ้างรายปีหรือรายเดือน นายจ้างควรจ่ายเงินเดือนเป็นประจ าทุกเดือน            

ส่วนลูกจ้างท่ีไม่อยู่ในกรณีข้างต้น ควรจ่ายทุกๆ สองสัปดาห์ 
 นายจ้างควรจ่ายค่าจ้างก่อนลูกจ้างลาพักผ่อนประจ าปี 
 อัตราค่าจ้างต้องเป็นไปตามสัญญาจ้าง หรือหากในสัญญาจ้างไม่ ได้ระบุอัตราค่าจ้างจะต้องเป็นไป 

ตามที่ระบุในกฎ ระเบียบในการจ้างงาน หากไม่ได้มีการระบุไว้ในทั้งสองกรณี ค่าจ้างจะต้องจ่ายตาม
ความสามารถในลักษณะงานอาชีพนั้นและเป็นธรรมแก่ลูกจ้าง 

 ในการยกเลิกสัญญา นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์อื่นๆ ในวันที่ยกเลิกสัญญา เว้นแต่ลูกจ้าง
ได้ละทิ้งหน้าที่โดยไม่แจ้งล่วงหน้าตามที่กฎหมายก าหนด ในกรณีนี้นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้ตามที่ลูกจ้างมี
สิทธิพึงได้รับแต่ไม่เกินเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างละทิ้งงาน 

 นายจ้างจ้องต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างที่หยุดงานประจ าปีตามสิทธิที่พึงได้รับ 
 กรณีท่ีนายจ้างให้เงินยืมแก่ลูกจ้าง จะต้องไม่คิดดอกเบี้ย และไม่หักเงินยืมจากค่าจ้างเกินร้อยละ 10 
 หากลูกจ้างท าความเสียหายแก่นายจ้าง ลูกจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหายตามข้อเท็จจริงที่

เกิดข้ึน โดยสามารถหักจากค่าจ้างได้ในอัตราของค่าจ้างเท่ากับ 7 วันในหนึ่งเดือน 
 ค่าจ้างในวันหยุดประจ าปีหรือลาป่วยจะต้องค านวณจากค่าจ้างพ้ืนฐาน หากเป็นการจ้างงานรายชิ้น 

ค่าจ้างจะต้องค านวณจากค่าจ้างเฉลี่ย 3 เดือน 
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๒. สิทธิการลาพักผ่อนและการลาป่วย 

๑. ชั่วโมงการท างานและการลา (ตามมาตรา 73-85 พระราชบัญญัติแรงงาน ฉบับที่ 14 ปี ค.ศ. 2004) 
 ชั่วโมงการท างานสูงสุดไม่ควรเกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือวันละ 8 ชั่วโมง ยกเว้นในช่วงเดือน

รอมฎอน (เดือนถือศีลอด) ซึ่งชั่วโมงการท างานสูงสุดไม่ควรเกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือวันละ 6 ชั่วโมง 
โดยชั่วโมงการท างานไม่รวมระยะเวลาเดินทางจากที่พักไปยังที่ท างาน อย่างไรก็ดี ชั่วโมง การท างานให้นับรวม
เวลาในการละหมาด เวลาพักกลางวันอย่างน้อย 1 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง และไม่ควรท างานเกิน 5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน 

 นายจ้างสามารถให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาได้แต่ไม่ควรเกิน 10 ชั่วโมง โดยนายจ้างต้องจ่ายค่า
ล่วงเวลาในอัตราเพิ่มจากค่าจ้างพ้ืนฐาน ร้อยละ 25 และในกรณีท างานล่วงเวลาระหว่าง 21.00 น - 03.00 
น. อัตราค่าล่วงเวลาเพ่ิมจากค่าจ้างพ้ืนฐานร้อยละ 50 ยกเว้นลูกจ้างที่ท างานเป็นกะ 

 ลูกจ้างควรได้รับวันพักผ่อนประจ าสัปดาห์ซึ่งไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยได้รับค่าจ้าง และวันศุกร์
ควรเป็นวันหยุดแก่ลูกจ้างทุกคน ยกเว้นลูกจ้างที่ท างานเป็นกะ หากมีเหตุจ าเป็นที่ลูกจ้างต้องท างานในวัน
พักผ่อน ลูกจ้างควรได้รับวันพักผ่อนชดเชย และควรได้รับค่าจ้างในวันดังกล่าวในอัตราเพ่ิมจากค่าจ้างพ้ืนฐาน
ร้อยละ 150 

 นายจ้างควรปิดประกาศชั่วโมงการท างาน และวันหยุดต่างๆ บริเวณทางเข้าที่ท างาน 
 ลูกจ้างได้รับสิทธิวันหยุดประจ าปีโดยได้รับค่าจ้าง ดังนี้ 

 
  3 วันท าการ เนื่องในโอกาสวันอีดิลฟิตรี (สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอด) 
  3 วันท าการ เนื่องในโอกาสวันอีดัลอัฏฮา (เฉลิมฉลองเทศกาลฮัจย์) 
  3 วันท าการ เนื่องในโอกาสวันชาติกาตาร์ (18 ธันวาคม) 
  3 วันท าการ เนื่องในโอกาสวันกีฬาแห่งชาติกาตาร์ (วันอังคารที่สองของเดือนกุมภาพันธ์) 
  3 วันท าการ นายจ้างเป็นผู้ก าหนด 

ทั้งนี้ หากนายจ้างจ าเป็นต้องให้ท างานในวันหยุดดังกล่าว ลูกจ้างควรได้รับวันหยุดชดเชย 
และควรได้รับค่าจ้างในวันดังกล่าวในอัตราเพิ่มจากค่าจ้างพ้ืนฐานร้อยละ 150 

 
 ลูกจ้างที่ท างานต่อเนื่องครบ 1ปี ควรมีสิทธิได้รับวันลาพักผ่อนประจ าปีโดยได้รับค่าจ้าง ส าหรับ

ลูกจ้างที่ท างานน้อยกว่า 5 ปี ควรมีวันลาพักผ่อนประจ าปีไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ และไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ 
ส าหรับลูกจ้างที่ท างานมากกว่า 5 ปี ทั้งนี้ ลูกจ้างจะได้รับสิทธิวันลาพักผ่อนประจ าปีตามสัดส่วนระยะเวลาใน
การท างาน 

 ลูกจ้าง ไม่สามารถสละสิทธิวันลาพักผ่อนประจ าปีได้ และข้อตกลงใดๆ ที่ขัดจะถือเป็นโมฆะ               
หากสัญญาจ้างถูกยกเลิกก่อนวันลาพักผ่อนประจ าปีของลูกจ้าง ลูกจ้างควรได้รับเงินชดเชยตามจ านวนสิทธิวันลา
พักผ่อนประจ าปี 

 ลูกจ้างสามารถลาป่วยได้โดยได้รับค่าจ้างเมื่อท างานครบ 3 เดือน โดยลูกจ้างต้องแสดงหลักฐานการลา
ป่วยให้แก่นายจ้าง โดยลูกจ้างได้รับค่าเต็มจ านวนหากลาป่วยไม่เกิน 2 สัปดาห์ และหากเกิน 2 สัปดาห์จะได้รับ
ค่าจ้างเพียงครึ่งเดียวส าหรับช่วงขยายการลาป่วยอีก 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นเป็นการลาป่วยโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 
ทั้งนี้ นายจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้างหากลูกจ้างลาป่วยแล้ว 12 สัปดาห์ หากแพทย์ยืนยันว่าลูกจ้างไม่
สามารถกลับเข้าท างานได้ตามปกติในช่วงเวลานั้น 
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 ในระหว่างการลาพักผ่อนประจ าป ีลูกจ้างต้องไม่ไปท างานให้กับนายจ้างรายอื่น 
 นายจ้างต้องไม่ยกเลิกสัญญาจ้างหรือแจ้งลูกจ้างว่าจะยกเลิกสัญญาจ้างในช่วงระหว่างลูก้างลาพักผ่อน

ประจ าปีหรือวันหยุดอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

๒. การพ านักและเดินทางออกจากประเทศกาตาร์ 

 นายจ้างจะต้องขออนุญาตการมีถิ่นพ านักของลูกจ้างและบัตรประจ าตัว (Residency Permit) ภายใน 
90 วัน นับแต่เดินทางถึงประเทศกาตาร์ ทั้งนี้ หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว แรงงานยังไม่มีบัตรประจ าตัวอาจเข้า
ข่ายพ านักในประเทศกาตาร์เกินก าหนดที่ได้รับอนุญาต 

 คนต่างด้าวจะต้องเดินทางออกจากกาตาร์ ในกรณีท่ีบัตรประจ าตัวหมดอายุ หรือถูกเพิกถอนสิทธิการมี
ถิ่นที่อยู่ในกาตาร์ ภายใน 90 วัน (ตามมาตรา 24 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าออก และพ านักในกาตาร์ของ
คนต่างด้าว ฉบับที่ 21 ปี ค.ศ. 2015) 

 เมื่อนายจ้างด าเนินการขอหรือต่ออายุบัตรประจ าตัวแล้ว จะต้องคืนหนังสือเดินทางให้แก่ลูกจ้าง 
ยกเว้นกรณีลูกจ้างมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ขอให้นายจ้างเป็นผู้เก็บหนังสือเดินทางไว้ (ตามมาตรา 8 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าออก และพ านักในกาตาร์ของคนต่างด้าว ฉบับที่ 21 ปี ค.ศ. 2015) 

 ลูกจ้างสามารถเดินทางออกจากประเทศท้ังเป็นการชั่วคราวและถาวรได้โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับอนุญาต
จากนายจ้าง (exit permit) อย่างไรก็ดี ในกรณีที่นายจ้างมีลูกจ้างที่เห็นควรให้ต้องมีการอนุมัติการออกนอก
ประเทศก่อน นายจ้างสามารถยื่นรายชื่อลูกจ้างดังกล่าวไปยังกระทรวงแรงงานได้ โดยจ านวนของลูกจ้างในกลุ่มนี้
จะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของลูกจ้างทั้งหมด (ตามมาตรา 1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าออกและพ านักใน
กาตาร์ของคนต่างด้าว ฉบับที่ 13 ปี ค.ศ. 2018) 

 ลูกจ้างที่ถูกไล่ออกจากงาน และไม่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อศาลแรงงานถึงสาเหตุที่ถูกไล่ออก จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้กลับเข้าประเทศกาตาร์เป็นเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันที่เดินทางออกจากประเทศ (ตามมาตรา 26 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าออก และพ านักในกาตาร์ของคนต่างด้าว ฉบับที่ 21 ปี ค.ศ. 2015) 

 ภายหลังการสิ้นสุดการจ้างงาน นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกจากประเทศของ
ลูกจ้าง โดยต้องส่งลูกจ้างกลับประเทศไทยหรือปลายทางที่ตกลงกันภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันสิ้นสุดการจ้าง
งาน (ตามมาตรา 57 พระราชบัญญัติแรงงาน ฉบับที่ 14 ปี ค.ศ. 2004) 
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๓. การยกเลิกสัญญาจ้าง 

 กรณีสัญญาจ้างก าหนดระยะเวลา ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถยกเลิกได้ เว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งยินยอมหรือ
ชดเชยค่าเสียหายต่อฝ่ายที่ถูกยกเลิกตามสมควร 

 กรณีสัญญาจ้างไม่ก าหนดระยะเวลา ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิยกเลิกได้ โดยฝ่ายที่ประสงค์จะยกเลิกสัญญา
จ้างจะต้องแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร หากท างานไม่เกิน 5 ปี ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน แต่
หากท างาน 5 ปีขึ้นไป ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน (ตามมาตรา 49 พระราชบัญญัติแรงงาน ฉบับที่ 14 
ปี ค.ศ. 2004) 

 นายจ้างสามารถไล่ลูกจ้างออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย ในกรณีต่างๆ 
อาทิ  
   
  1.  ปลอมแปลงเอกสารประจ าตัว 
  2.  สร้างความเสียหายทางการเงินจ านวนมากให้แก่นายจ้าง 
  3.  ไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่หลักตามที่ตกลงในสัญญาจ้างได้ 
       โดยไม่แจ้งนายจ้างให้ทราบล่วงหน้า 
  4.  เปิดเผยข้อมูลความลับทางการค้า 
  5.  เมาสุราหรือยาระหว่างปฏิบัติงาน 
  6.  ท าร้ายร่างกายนายจ้างหรือเพ่ือนร่วมงาน 
  7.  ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุอันสมควรมากกว่า 7 วันติดต่อกันหรือ  
   15 วันในหนึ่งปี (ตามมาตรา 61 พระราชบัญญัติแรงงาน ฉบับที่ 14 ปี ค.ศ. 2004) 

 

๔. การย้ายงาน (ตามมาตรา 21 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าออก และพ านักในกาตาร์ของ 
    คนต่างด้าว ฉบับที่ 21 ปี ค.ศ. 2015) 

๓. การบาดเจ็บจากการท างานและการจ่ายค่าชดเชย 

 นายจ้างต้องแจ้งเหตุของการบาดเจ็บสาหัสและหรือการเสียชีวิตแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 ลูกจ้างต้องได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าจ้างเต็มจ านวนในระหว่างเข้ารับการรักษาภายใต้ค าแนะน าของ

แพทย์ 
 ลูกจ้างที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส ทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการท างานจะต้องได้รับค่าชดเชยตามที่

ก าหนดไว้ในหลักกฎหมายของอิสลาม (Islamic Sharia) 
 ลูกจ้างที่ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง จะได้รับค่าชดเชยเหมือนกับกรณีท่ีเสียชีวิต 
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สิทธิประโยชน์อันพึงได้รบัหลังการท างาน 
 

๑. เงินบ าเหน็จและเงินชดเชยเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

1. ลูกจ้างที่ท างานต่อเนื่องกับนายจ้างรายเดียวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป มีสิทธิที่จะได้รับบ าเหน็จและเงินชดเชย
จากนายจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง (ตามมาตรา 54 พระราชบัญญัติแรงงาน ฉบับที่ 14 ปี ค.ศ. 2004) 
 2. เงินบ าเหน็จขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง อย่างไรก็ดี ต้องไม่น้อยกว่าค่าจ้างสาม
สัปดาห์ต่อหนึ่งปีของการจ้างงาน ระยะเวลาการท างานที่เป็นเศษส่วนของปีจะน ามาค านวณด้วย การค านวณ
เงินบ าเหน็จจะค านวณจากเงินเดือน/ค่าจ้างพ้ืนฐาน ทั้งนี้ นายจ้างสามารถหักเงินบ าเหน็จในกรณีที่ลูกจ้างติด
หนี้นายจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างกลับมาท างานกับนายจ้างเดิมภายในสองเดือน ระยะเวลาการท างานส าหรับ
ค านวณจะนับต่อเนื่องจากการสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อนหน้านี้ (ตามมาตรา 54 พระราชบัญญัติแรงงาน ฉบับที่ 
14 ปี ค.ศ. 2004) 
 3. ฐานการค านวณระยะเวลาเป็นไปตามปฏิทินคริสต์ศักราช โดย 1 ปีปฏิทินหมายถึง 365 วัน และ 1 
เดือนปฏิทินหมายถึง 30 วัน (ตามมาตรา 8 พระราชบัญญัติแรงงาน ฉบับที่ 14 ปี ค.ศ. 2004) 
 4. ตัวอย่างการค านวณเงินบ าเหน็จและเงินชดเชยเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
   

นาย ก. เงินเดือนพื้นฐาน 3,000 กาตาร์ริยาล สัญญาจ้าง 2 ปี 
และได้สิทธิวันลาพักผ่อนประจ าปี 21 วัน 

 
  กรณีที่ 1 นาย ก.ท างานครบสัญญาจ้าง และไม่เคยใช้สิทธิลาพักผ่อน 
  3,000 (เงินเดือนพื้นฐาน)/30 (จ านวนวัน/เดือน) = 100 กาตาร์ริยาล (ค่าจ้างต่อวัน) 
 

100 (ค่าจ้างต่อวัน) x 21 วนั (สิทธิขั้นต่ าจ านวนวันที่จะได้รับต่อปี) 
= 2,100 กาตาร์ริยาล (จ านวนเงินที่ได้รับต่อ 1 ปี) 

 
2,100 (จ านวนเงินที่ได้รับต่อ 1 ปี) x 2 (ระยะเวลาท างาน 2 ปี) 

= 4,200 กาตาร์ริยาล (เงินบ าเหน็จที่จะได้รับ) และไม่เคยใช้สิทธิลาพักผ่อน  
การค านวณเช่นเดียวกับการค านวณเงินบ าเหน็จข้างต้น 

ในกรณีนี้เงินที่จะได้รับท้ังหมด คือ 4,200 กาตาร์ริยาล (เงินบ าเหน็จ) 
+ 4,200 กาตาร์ริยาล (เงินชดเชยวันหยุดประจ าปี) = 8,400 กาตาร์ริยาล 

 
 

กรณีที่ 2 นาย ก.ท างานครบสัญญาจ้าง แต่ได้ใช้สิทธิลาพักผ่อนประจ าปีท้ังหมดแล้ว 
นาย ก. จะได้เงินบ าเหน็จเท่านั้น (วิธีการค านวณเงินบ าเหน็จเช่นเดียวกับกรณีที่ 1) 
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  กรณีที่ 3 บริษัทที่เป็นนายจ้างของนาย ก. เลิกกิจการ 

เมื่อนาย ก. ท างานมาแล้ว 1 ปี 6 เดือน 10 วัน ซึ่งเท่ากับนาย ก. ท างานทั้งหมด 555 วัน 
(1 ปี = 365 วัน) + (6 เดือน = 180 วัน) + 10 วัน 
การค านวณวันที่จะได้รับสิทธิรับเงินบ าเหน็จ : 21 วัน 

(สิทธิขั้นต่ าจ านวนวันที่จะได้รับต่อปี)/365 (จ านวนวันต่อปี) = 0.05754 
 

555 (จ านวนระยะเวลาท างานทั้งหมด) x 0.05754 
= 32 วัน (จ านวนวันที่จะได้รับสิทธิ) 

 
3,000 (เงินเดือนพ้ืนฐาน) / 30 (จ านวนวัน/เดือน) 

= 100 กาตาร์ริยาล (ค่าจ้างต่อวัน) 
 

100 (ค่าจ้างต่อวัน) x 32 (สทิธิจ านวนวันที่จะได้รับ) 
= 3,200 กาตาร์ริยาล (จ านวนเงินบ าเหน็จที่จะได้รับ) 

 
และคงเหลือสิทธิลาพักผ่อน 10 วัน เงินชดเชยวันลาพักผ่อน ค านวณโดย 

  100 (ค่าจ้างต่อวัน) x 10 (วันลาพักผ่อนที่คงเหลือ) = 1,000 กาตาร์ริยาล  
ในกรณีนี้เงินที่จะได้รับท้ังหมดคือ 3,200 กาตาร์ริยาล (เงินบ าเหน็จ) 

+ 1,000 กาตาร์ริยาล (เงินชดเชยวันหยุดประจ าปี) = 4,200 กาตาร์ริยาล 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติแรงงานกาตาร์ ฉบับที่ 14 ปี ค.ศ. 2004 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
ค.ศ. 2004 
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กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ส านักประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 



ประเทศโอมาน 
สิทธิประโยชน์อนัพึงได้รับระหว่างการท างาน 
๑. สัญญาจ้างงาน     2 
๒. อัตราค่าจ้างและสวัสดกิาร 
 ๒.๑  กรณแีรงงานไทยที่เข้าไปท างานในโอมานอยา่งถูกกฎหมาย 
  และมีสัญญาจ้างงานถูกต้องชัดเจน   2 
 2.2   กรณแีรงงานไทยที่เข้าไปท างานในโอมานอย่างผิดกฎหมาย      
              หรือถูกต้องตามกฎหมายแต่สัญญาจ้างไม่ชัดเจน   3 

กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สิทธิประโยชน์อนัพึงได้รับหลังการท างาน 
1.  กรณเีลิกจ้างไมเ่ปน็ธรรม    4 
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ประเทศโอมาน 
 

สิทธิประโยชน์อันพึงได้รบัระหว่างการท างาน 

 

๑. สัญญาจ้างงานและอัตราค่าจ้าง 

๑. สัญญาจ้าง 
 ข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ซึ่งก าหนดเงื่อนไขในการท างาน อาทิ สถานที่ท างาน ต าแหน่ง
และประเภทงาน อัตราค่าจ้าง ระยะเวลาของสัญญา การรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ทั้งนี้ 
แรงงานพึงมีส าเนาสัญญาจ้างงานเพ่ือเป็นหลักฐานในการร้องเรียนกับกระทรวงแรงงานกาตาร์ ในกรณีที่
นายจ้างผิดสัญญา 

 อนึ่ ง  การท างานในกาตาร์ผู้ ว่ าจ้ าง เป็นผู้ ด า เนิน การขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่ า )  จาก
กระทรวงมหาดไทยกาตาร์ให้แก่ลูกจ้างในทุกกรณี นอกจากนี้ นายจ้างมีหน้าที่ท าบัตรสุขภาพให้แก่ลูกจ้างซึ่งมี
ค่าใช้จ่าย 100 กาตาร์ริยาลต่อปี 
 
นโยบาย Omanisation 

รัฐบาลโอมานยังคงมุ่งผลักดันนโยบาย Omanisation โดยผู้ประกอบการ ในแต่ละสาขาธุรกิจ 
จะต้องจ้างแรงงานชาวโอมานในอัตราส่วนต่อลูกจ้างท้ังหมดตามท่ีกระทรวงแรงงานโอมานก าหนด (อัตราส่วนมี
ความแตกต่างในแต่ละสาขาอาชีพ) ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน ต้องรับโทษทั้งปรับและจ าคุก รวมทั้งมีโอกาสถูก
ถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ นอกจากนี้ กฎหมายแรงงานโอมาน ยังก าหนดให้การจ้ างแรงงานต่างชาติใน
อัตราส่วนลูกจ้างท่ีจะต้องเป็นแรงงานชาวโอมาน โดยผู้ประกอบการจะต้องพิสูจน์ต่อเจ้าพนักงานว่าไม่สามารถ
หาแรงงานชาวโอมานที่มีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญที่เพียงพอในต าแหน่งที่ต้องการจ้าง 

ตามหลักการแล้ว นายจ้างต้องจ้างแรงงานชาวโอมานเท่าท่ีเป็นไปได้ กฎหมายใหม่ก าหนดว่าหาก
นายจ้างไม่สามารถจ้างแรงงานโอมานได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามนโยบายฯ อาจถูกปรับเป็นเงิน 250-
500 ต่อคนงานชาวโอมานที่ควรได้รับการว่าจ้างหนึ่งคนและนายจ้างมีระยะเวลาหกเดือนในการหาคนงานชาว
โอมานทดแทนแรงงานต่างชาตินั้น หากพ้นก าหนดค่าปรับจะเพ่ิมเป็นสองเท่า 

อาชีพสงวนส าหรับชาวโอมาน เช่น ผู้ช่วยช่าง ยาม พนักงานขับรถ light vehicle คนงานใน
ภาคการเกษตร เป็นต้น 

๒. อัตราค่าจ้างและสวัสดิการ 
๒.๑ กรณีแรงงานไทยที่เข้าไปท างานในโอมานอย่างถูกกฎหมายและมีสัญญาจ้างงานถูกต้องชัดเจน                        

 ค่าจ้างราว 150-250 ริยาลโอมาน/เดือน หรือประมาณ 12,000-20,000 บาท/เดือน                
ขึ้นอยู่กับความสามารถและฝีมือของแรงงานไทย 
หมายเหตุ อัตราค่าจ้างขั้นต่ าแรงงานไทย ที่ผ่านการรับรองจาก สอท./ฝ่ายแรงงาน จะเป็นไปตามประกาศ
กรมการจัดหางาน เรื่อง ก าหนดอัตราค่าจ้างมาตรฐานขั้นต่ าและเงื่อนไขส าหรับการจ้างแรงงานไทยไปท างาน
ในประเทศภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 
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 ที่พักอาศัย พร้อมอาหาร 3 ม้ือ 
 รถรับ-ส่ง ระหว่างที่พักกับท่ีท างาน  
 การรักษาพยาบาล นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ดังนี้ 

 

จ านวนลูกจ้าง การรักษาพยาบาล 
๑๐๐ คนข้ึนไป       ต้องจัดให้มีพยาบาลประจ าและมีแพทย์มาตรวจเยี่ยมให้บริการรักษาพยาบาล 

ในสถานที่ 
๕๐๐ คนข้ึนไป ต้องจัดบริการทางการแพทย์ให้คนงานในทุกกรณี รวมถึงแพทย์เฉพาะทาง

ศัลยแพทย์ หรืออ่ืนๆโดยไม่คิดมูลค่า 
ยกเว้น ด้านทันตกรรม แผนกจักษุและกรณีคลอดบุตร หากลูกจ้างที่ไม่มี
ประกันสังคมเข้ารับการรักษาทั้งในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน นายจ้างต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

 
๒.๒ กรณีแรงงานไทยที่เข้าไปท างานในโอมานอย่างผิดกฎหมาย หรือถูกต้องตามกฎหมายแต่สัญญา

จ้างไม่ชัดเจน มักประสบปัญหาต่างๆ จากนายจ้าง อาทิ  
 การไม่จ่ายค่าแรงตามก าหนดเวลา  
 ไม่ให้สวัสดิการตามที่สัญญา 
 ไม่ด าเนินการเพ่ือให้ได้รับเอกสารการอนุญาตท างาน (Work Permit) และการให้ลงนามใน

สัญญาจ้างงานฉบับใหม่เม่ือแรงงานเดินทางไปถึงโอมาน 
 
การจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลา 

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ ๑๑๓/๒๕๕๔ ได้มีการแก้ไขค าจ ากัดความของเงินเดือนโดยสามารถ
รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ต่างๆ เช่น ค่าเดินทางค่าเดินทางและค่าเช่าบ้านนอกเหนือจากเงินเดือนขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนี้
ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ ก าหนดให้นายจ้างต้องจ่ายเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างภายใน ๗ วันผ่านบัญชี
ธนาคารที่ลูกจ้างมีบัญชีในประเทศที่ท างานอยู่นับจากวันที่ครบก าหนดช าระเงิน อย่างไรก็ตามกฎดังกล่าวนี้
ไม่ได้ใช้บังคับเมื่อนายจ้างตกลงกับลูกจ้างในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในต่างประเทศ 
 

ชั่วโมงการท างาน 

ตามกฎหมายใหม่  
 ชั่วโมงการท างานสูงสุด ๔๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์   
 ในช่วงเดือนรอมฎอนเวลาท างานสูงสุดลดลงเหลือ ๓๖๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
 ชั่วโมงการท างานปกติ ได้แก่ ๙ ชั่วโมงต่อวัน  
 นายจ้างต้องให้ลูกจ้างมีวันหยุดสุดสัปดาห์ ๒ วัน 
 
 
 
 
 



- 4 - 
 

วันหยุดและการลาหยุดประจ าปี 

 ลูกจ้างมีวันหยุดประจ าปี ปีละ ๓๐ วัน โดยได้รับเงินเดือน และหากนายจ้างระงับการลาหรือ
ยกเลิกสัญญาจ้าง ระหว่างนั้น จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง 

 ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินเดือนขั้นพ้ืนฐานในช่วงวันหยุดเทศกาลและวันหยุดตามประกาศของ
ทางราชการ 

 หากวันหยุดราชการตรงกับวันหยุดพักผ่อนประจ าสัปดาห์ที่ก าหนดไว้ ลูกจ้างจะได้รับวันหยุด
ชดเชยในวันอื่น 

 หากวันหยุดราชการตกอยู่ในช่วงวันลาพนักงานจะไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยใด ๆ 
 ถ้าลูกจ้างถูกขอให้ท างานในวันหยุดราชการ จะได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕  

ของเงินเดือนพื้นฐานหรือได้รับวันหยุดชดเชยในวันอื่น 
 

การโอนย้ายนายจ้าง 

 ในกรณีที่มีการถ่ายโอนสัญญาจ้างในโครงการจากนายจ้างรายหนึ่งไปยังอีกรายหนึ่งและงานที่  
จะด าเนินการยังคงเหมือนเดิม ลูกจ้างจะถูกโอนไปยังนายจ้างรายใหม่โดยอัตโนมัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
เดียวกันกับที่จัดขึ้นภายใต้นายจ้างรายเดิม 
 

สิทธิประโยชน์อันพึงได้รบัหลังการท างาน 
 

1. กรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 
 

ค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 

 ค่าชดเชยแต่เดิมก าหนดขั้นต่ าเท่ากับค่าจ้าง ๓ เดือน  
 กฎหมายใหม่ก าหนดให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล 

 

การเลิกจ้าง 
 

ตามมาตรา ๔๐ นายจ้างสามารถเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยหรือแจ้งล่วงหน้าได้ ดังนี้ 
 ลูกจ้างยื่นหลักฐานอันเป็นเท็จ 
 ลูกจ้างท าให้นายจ้างเกิดความเสียหายร้ายแรง โดยนายจ้างมีหนังสือแจ้งกระทรวงแรงงานฯ 

ทราบภายในสามวันนับจากวันเกิดเหตุ  
 ลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยตามท่ีได้ปิดประกาศแจ้งไว้ 
 ลูกจ้างขาดงานมากกว่า ๑๐ วันใน ๑ ปี โดยไม่มีเหตุอันควรหรือขาดงานติดต่อกันเกิน ๗ วัน 

และนายจ้างได้มีหนังสือแจ้งเตือนภายหลังจากขาดงานเป็นระยะเวลา ๕ วันแล้ว  
 ลูกจ้างเปิดเผยความลับของบริษัท 
 ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้สามารถเลิกจ้างได้ 
 มึนเมาหรือเสพสารเสพติดในเวลางาน 
 ท าร้ายร่างกายนายจ้าง เพ่ือนร่วมงานจนได้รับบาดเจ็บเป็นเหตุให้ต้องหยุดงานหรือเสียงาน

มากกว่า ๑๐ วัน 
 ฝ่าฝืนข้อผูกพันในการปฏิบัติงานตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง 
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ข้อแนะน าส าหรับแรงงานไทยในโอมาน 

 แรงงานไทยที่จะเดินทางไปท างานในประเทศโอมาน ควรศึกษาธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม สภาพอากาศ และวัฒนธรรมการท างานก่อนการเดินทาง เพ่ือการปรับตัวและการเตรียมความ
พร้อมด้านจิตใจในการเผชิญงานและวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก 

 แรงงานไทยควรศึกษาสัญญาจ้างอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
ค่าจ้างการจ่ายค่าจ้าง เงินค่าล่วงเวลา เงินโบนัสและเงินสิ้นสุดการท างานเมื่อครบสัญญาและกรณีที่จะต้อง 
ถูกปรับหากท างานไม่ครบสัญญาจ้าง 

 ควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้ชัดเจนและ
ยอมรับในความแตกต่างที่เกิดขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศมีความผันผวน ท าให้ขาด
รายได้ไปบางส่วน ซึ่งไม่เข้าข่ายว่าเป็นความผิดของนายจ้าง 

 แรงงานไทยควรปรึกษาขอค าแนะน าจากกรมกการจัดหางานก่อนการเดินทาง เกี่ยวกับ
ระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการท างานในโอมานทั้งหมด 

กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต แจ้งให้ทราบว่า 
รัฐบาลโอมานได้ประกาศใช้กฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขใหม่ของโอมาน โดยประกาศของกระทรวงแรงงานได้
แจ้งเตือนต่อนายจ้าง บริษัทผู้ประกอบการและลูกจ้าง ตลอดจนบุคคลสัญชาติโอมาน เพ่ือให้ถือปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะบทบัญญัติข้อห้ามส าหรับนายจ้าง ซึ่งมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 
๑. ไม่ยินยอมให้แรงงานต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตท างานกับบริษัทหนึ่งย้ายไปท างานกับบริษัทอ่ืน 
๒. ไม่อนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติที่พ านักในโอมานอย่างผิดกฎหมาย 
๓. ไม่อนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติเข้าท างานในอาชีพที่สงวนไว้ส าหรับคนโอมาน 

 
นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ใคร่ขอเตือนคนไทย/แรงงานไทยซึ่งพ านักในโอมานโดยวีซ่า

ท่องเที่ยว แต่ประกอบอาชีพท างาน ซึ่งนับเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายโอมาน ในข้อหาผิดวัตถุประสงค์  
การเข้าเมือง และขณะนี้ทางการโอมานได้เริ่มมาตรการเข้มงวดอย่างมากในการด าเนินการกับบุคคล
ต่างชาติที่พ านักในโอมานอย่างผิดกฎหมาย โดยเพ่ิมอัตราค่าปรับอยู่เกินก าหนดขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัว เป็นวันละ 
๑๐ ริยาลโอมาน และปรับอัตราสูงสุดจากเดิม ๒๕๐ ริยาลโอมาน เป็น ๕๐๐ ริยาลโอมาน และไม่มี                      
การลดหย่อนแต่อย่างใด และได้ทราบจากทางการโอมานว่า หากสถิติผู้กระท าผิดในข้อหาอยู่เกินก าหนดยังไม่
ลดลง ทางการโอมานจะมีนโยบายเพิ่มอัตราค่าปรับอยู่เกินก าหนดให้สูงขึ้นไปอีก  
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ตารางสรุปสิทธิ/ผลประโยชน์ของแรงงานต่างชาติตามกฎหมายแรงงานโอมาน 

 

 
๑. ค่าจ้างขั้นต่ า 
 รัฐบาลโอมานไม่ได้มีการก าหนดค่าจ้างขั้นต่ าส าหรับแรงงานต่างชาติในโอมาน  
 ส าหรับชาวโอมาน ค่าจ้างขั้นต่ าจะอยู่ที่ ๓๒๕ ริยาลโอมานต่อเดือน 

๒. ค่าใบอนุญาตท างาน บัตรประจ าตัวแรงงาน (Labour Card) และวีซ่า (residence visa) 
 นายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบตลอดระยะเวลาการจ้างงาน 

๓. เวลาท างาน 
 ไม่เกินสัปดาห์ละ ๔๕ ชั่วโมง และไม่เกิน ๙ ชั่วโมงต่อวัน  
 ในช่วงเดือนถือศีลอด เวลาท างานจะไม่เกินสัปดาห์ละ ๓๐ ชั่วโมง (มาตรา ๖๘) 

๔. ที่พักและอาหาร 
 นายจ้างอาจพิจารณาจัดหาที่พักและอาหารให้แก่ลูกจ้าง หรือจ่ายค่าที่พัก ค่าอาหาร ให้แก่ลูกจ้าง

เป็นจ านวนเงิน 
๕. การลา 

 ลาพักผ่อนเม่ือครบสัญญาจ้าง (๑ หรือ ๒ ปี) โดยนายจ้างออกค่าใช้จ่ายให้ หรือลูกจ้างสามารถ
เลือกที่จะรับเป็นตัวเงินแทนได้ 

 ลาป่วยได้ไม่เกิน ๑๐ สัปดาห์ต่อ ๑ ปี โดยหากลาป่วยไม่เกิน ๒ สัปดาห์ จะได้รับค่าจ้างเต็ม
จ านวน และได้รับค่าจ้างลดหลั่นกันไปเมื่อลาเกินกว่า ๒ สัปดาห์ (มาตรา ๖๖) 

๖. เงินชดเชยเม่ือมีการยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด 
 การค านวณเงินชดเชยเมื่อมีการยกเลิกสัญญาก่อนก าหนดเป็นไปตามมาตรา ๓๙ ของกฎหมาย

แรงงาน 
๗. ลูกจ้างถูกนายจ้างยกเลิกการจ้างงานโดยไม่เป็นธรรม 
 สามารถขอรับแบบฟอร์มที่กระทรวงแรงงานโอมาน/ส านักงานของกระทรวงแรงงานเพ่ือร้องเรียน

ความไม่เป็นธรรมภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่นายจ้างตัดสินใจยกเลิกการจ้างงาน  
 ทั้งนี้ ลูกจ้างไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ หลังจาก ๑ ปี นับจากวันสิ้นสุดสัญญาหรือวันที่นายจ้าง

ยกเลิกสัญญา 
หมายเหตุ  โอมานก าลังจะน าระบบประกันสุขภาพส าหรับแรงงานต่างชาติ (unified health insurance 
policy) มาใช้ ซึ่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายเงินสมทบ และจะครอบคลุมบริการทางสุขภาพต่างๆ 
ทั้งตัวลูกจ้าง รวมถึงคู่สมรสและบุตร โดยคาดว่าจะเริ่มใช้ในช่วงปลายปี ๒๕๖๒ นี้ 

 
  
กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ส านักประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 



สาธารณรัฐเกาหล ี

กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สิทธิประโยชน์อนัพึงได้รับระหว่างการท างาน 
 

๑. ค่าจ้าง 
๒. การประกัน 
๓. การขอย้ายงาน 
๔. ชั่วโมงการท างานต่อสัปดาห์ 
๕. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี โดยมีค่าจ้าง 
๖. ระบบแรงงานซ่ือสัตย์ และ ระบบการสอบภาษาเกาหลีพิเศษ 
๗. การเปลี่ยนสถานะจากวีซ่า E-9 / E-10 /H-2 เป็น E-7-4                               

ได้โดยใช้ระบบคะแนนสะสม 



 

 

สาธารณรัฐเกาหลี 
 

สิทธิประโยชน์อันพึงได้รับระหว่างการท างาน 

 

๑. ค่าจ้าง 

1. ค่าจ้างขัน้ต  า 
กระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลีได้ประกาศอัตราจ้างขั้นต ่า มีผลบังคับใช้ระหว่าง

วันที  1 มกราคม – 31 มกราคม 2562 ชั วโมงละ 8,350 วอน 
กรณีท างานกะกลางคืน ระหว่าง 22:00 น. – 06:00 น. นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงเพิ มขึ้น 50% หรือ

เท่ากับชั วโมงละ 12,525 วอน 
ทั้งนี้ สัญญาการจ้างงานจะก่าหนดชั วโมงการท่างานปกติต่อสัปดาห์ 40 ชั วโมง หรือ 44 ชั วโมง               

(ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานแรงงานฉบับแก้ไข) โดยมีสูตรการค่านวณเป็นเงินค่าจา้งขั้นต ่ารายเดือน ดังนี้ 

(1) การค านวณค่าจ้างมาตรฐานสัญญาจ้าง 44 ชั วโมงต่อสัปดาห์ 

 
 

 226 ชั วโมง × 8,350 วอน = เป็นเงินค่าจ้างขั้นต ่าเดือนละ 1,887,100 วอน 

(2) การค านวณค่าจ้างมาตรฐานสัญญาจ้าง 40 ชั วโมงต่อสัปดาห์ 

 
 
 

 209 ชั วโมง × 8,350 วอน = เป็นเงินค่าจ้างขั้นต ่าเดือนละ 1,745,150 วอน 

 อัตราค่าจ้างขั้นต ่าข้างต้น ไม่มีผลบังคับใช้กับแรงงานที อยู่ในสัญญาช่วงฝึกงาน แต่แรงงานที ฝึกงาน
จะต้องได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของค่าจ้างขั้นต ่า หรือชั วโมงละ 6,777 วอน  

กรณีชั วโมงการท างานจริงต  ากว่าที ระบุไว้ในสัญญาจ้างงาน  
= นายจ้างสามารถจ่ายเงินค่าจ้างตามชั วโมงการท่างานจริงได้ 

กรณีแรงงานท างานในต าแหน่งไร้ฝีมือรับค่าจ้างขั้นต  า 100%  
= มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที  20 มีนาคม 2561 

กรณีที นายจ้างมีความจ าเป็นต้องหยุดประกอบกิจการชั วคราว ด้วยเหตุความผิดพลาดของนายจ้าง 
 = นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของค่าจ้างเฉลี ยตลอดระยะเวลาที สั งให้หยุดงาน 
 
 
 
 
 

[(44 ชั วโมง (ต่อสัปดาห์) + 8 ชั วโมง (เบี้ยเลี้ยงวันหยุด)) × 365 วัน (ต่อปี) ÷ 7 วัน (ต่อสัปดาห์) ÷ 12 เดือน] = 226 
ชั วโมง 

 

[(40 ชั วโมง (ต่อสัปดาห์) + 8 ชั วโมง (เบี้ยเลี้ยงวันหยุด)) × 365 วัน (ต่อปี) ÷ 7 วัน (ต่อสัปดาห์) ÷ 12 เดือน] = 209 
ชั วโมง 

 



 

 

2. ค่าล่วงเวลา 
 การท่างานล่วงเวลา เป็นการท่างานนอกเหนือจากเวลาท่างานปกติ (8 ชั วโมง) ต้องเป็นการตกลงยินยอม
ระหว่างฝ่ายนายจ้างกับลูกจ้าง แต่ต้องไม่เกิน 12 ชั วโมงต่อสัปดาห์ ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานแรงงาน  

(1) ค่าล่วงเวลาการท างานกะกลางวันและกะกลางคืน (นอกเหนือจากเวลาท างานปกติ 8 ชั วโมง) 

 

 

 

(2) ค่าล่วงเวลา + วันหยดุ เวลาท างาน 8 ชั วโมงแรก (ไม่รวมเวลาพกั) 
 
 
 
 
 

(3) ค่าล่วงเวลา + วันหยดุ + กะกลางคืน (ระหวา่ง 22:00 น.- 06:00 น.) 
 
 

  

หมายเหต ุ   ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานแรงงาน กรณีท่างานในกิจการกสิกรรม เลี้ยงสัตว์ ประมง ได้รับการยกเว้น          
   ในการจ่ายค่าล่วงเวลาและค่าท่างานในวันหยุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั วโมงละ 150% หรือ เท่ากับ 12,525 วอน (จ่านวนชั วโมง × 8,350 × 150%) 

 
กรณีท างานล่วงเวลาระหว่าง 22:00 น. – 06:00 น. ชั วโมงละ 200% หรือ เท่ากับ 16,700 วอน 

(จ่านวนชั วโมง × 8,350 × 200% ) 

 

 

 

 

ชั วโมงละ 150% หรือ เท่ากับ 12,525 วอน (จ่านวนชั วโมง × 8,350 × 150%) 

 
เวลาท างานตั้งแต่ชั วโมงที  9 ชั วโมงละ 200% หรือ เท่ากับ 16,700 วอน 

(จ่านวนชั วโมง × 8,350 × 200% ) 

 

 

 

 

ชั วโมงละ 250% หรือ เท่ากับ 20,875 วอน (จ่านวนชั วโมง × 8,350 × 150%) 

 



 

 

๒. การประกัน 
ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างชาติ ก่าหนดให้แรงงานต่างชาติ (วีซ่า E-9) ที เดินทางเข้ามาท่างาน

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ต้องท่าประกันภาคบังคับ ดังนี ้

1. การประกันภัยทั วไป 
 ต้องท่าภายใน 15 วัน นับจากวันที เดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลี ผู้ประกันจะได้รับกาคุ้มครอง 

(ระยะเวลา 3 ปี) 
 ไม่คุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล  
 ชดเชย ดังนี้ 

กรณีได้รับอุบัติเหตุ เฉพาะสาเหตุที ไม่เนื องมาจากการท างาน (เสียชีวิต / ไร้ความสามารถถาวร) 
  = ได้รับเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 30 ล้านวอน 

กรณีเจ็บป่วย (เสียชีวิต / ไร้ความสามารถถาวรขั้นรุนแรง) 
  = ได้รับเงินชดเชยไม่เกิน 15 ล้านวอน 

 บริษัทประกันภัย จะประเมินความสูญเสียและจ่ายเงินชดเชยอัตราเบี้ยประกันของการประกันภัย
ทั วไป ขึ้นอยู่กับ เพศและอายุของแรงงานต่างชาติ 

 แรงงานต่างชาติ สามารถสมัครประกันภัยทั วไป ณ ศูนย์ฝึกอบรมแรงงานต่างชาติ ที แรงงานผู้นั้น
เข้ารับการอบรมก่อนส่งต่อให้นายจ้าง 

 เบี้ยประกันภัย หักจากบัญชีธนาคารที แรงงานต่างชาติแจ้งไว้  
 แรงงานต่างชาติที ฝ่ายฝืน ไม่ท่าประกันภัยทั วไป มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านวอน 
 เบี้ยประกันภัยทั วไป สามารถเรียกคืนบางส่วนได้ กรณีแรงงานต่างชาติเดินทางออกจากสาธารณรัฐ

เกาหลี โดยไม่มีการบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วยใดๆ (ยังไม่มีการใช้สิทธิ์ชดเชย) ก่อนที การประกันภัยจะ
หมดอายุ (3 ปี) เนื องจากสิ้นสุดการท่างานหรือยกเลิกสัญญาจ้าง 

2. การประกันสุขภาพ 
 กฎหมายการประกันสุขภาพของสาธารณรัฐเกาหลี ก่าหนดให้นายจ้างต้องสมัครประกันสุขภาพให้

แรงงานต่างชาติ (วีซ่า E-9) ภายใน 14 วัน นับจากวันท่าสัญญาจ้าง 
 นายจ้างและลูกจ้าง จ่ายเบี้ยประกันสุขภาพฝ่ายละ 50%  
 ผู้เอาประกันจะได้รับบัตรประกันสุขภาพ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกัน

สุขภาพ เพื อใช้แสดงตนเมื อขอรับบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลได้ทุกแห่ง ทั้งโรงพยาบาลรัฐ
และโรงพยาบาลเอกชน โดยแรงงานต่างชาติจะได้รับสิทธิ์การรักษาพยาบาลเทียบเท่าคนในชาติ 

 ผู้เอาประกันจะได้รับการคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล กรณีเจ็บปว่ยทั วไปที ไมใ่ชส่าเหตุ
มาจากการท างาน อัตราเบี้ยประกันสุขภาพ ปี 2562 เท่ากับ 6.46% (นายจ้าง 3.23% ลูกจ้าง 
3.23% ของรายได้ทั้งหมด) 

 ระบบประกันสุขภาพของสาธารณรัฐเกาหลี เป็นระบบร่วมจ่าย แม้ผู้ป่วยจะมีประกันสุขภาพแล้วก็
ตาม ผู้ป่วยจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทุกครั้งที พบแพทย์ โดยมีอัตราการร่วม
จ่ายระหว่าง 20-60 % ตามหลักเกณฑ์ที ส่านักงานประกันสุขภาพก่าหนด ขึ้นอยู่กับประเภทการ
รักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก / ผู้ป่วยใน) และสถานพยาบาล เช่น คลินิก โรงพยาบาลทั วไป 
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ หรือโรงพยาบาลที มีผู้เชี ยวชาญเฉพาะโรค  



 

 

 กรณีแรงงานต่างชาติอยู่ท่างานอย่างผิดกฎหมาย ไม่สารมารถสมัครประกันสุขภาพของรัฐได้              
อย่างไรก็ตาม มีศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติบางแห่ง ให้บริการรักษาพยาบาลราคาถูก หรือ                   
ไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่แรงงานผิดกฎหมาย 

3. การประกันการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุอันเนื องจากการท างาน 
 พ.ร.บ. ประกันค่าทดแทนอุบัติเหตุในอุตสาหกรรม (industrial Accident Compensation 

Insurance Act)  ก่าหนด ดังนี้ 
 

 

 ไม่ค านึงถึง สาเหตุที เกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ ซึ งอาจเกิดจากความไม่รู้หรือความผิดของลูกจ้าง 
และไม่ค านึงถึงสถานะ แม้ว่าท่างานกับสถานประกอบการที ผิดกฎหมาย หรือ เป็นแรงงานต่างชาติ    
ผิดกฎหมาย 

กรณลีูกจา้งที ประสบอนัตรายจากการท างาน  
    = จะได้รับการรักษาพยาบาล และค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ค่าทดแทนการขาดรายได้              
                  ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ  
กรณลีูกจา้งประสบอนัตรายถงึแก่ความตาย 
      = จะได้รับค่าท่าศพ และ ทายาทได้รับเงินทดแทน 

 ลูกจ้างที ประสบอันตรายจากการท างาน 
 

 

 

 

 แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ที เกิดอุบัติเหตุเนื องจากการท างาน  
 

 

 

 

 
 
 

สถานประกอบการที มลีูกจา้งตัง้แต่ 1 คนขึน้ไป ต้องท่าประกันอุบัติเหตุในการท่างานให ้
ลูกจ้างทกุคน ภายใน 15 วัน นับจากวันท่าสัญญาจา้งงาน ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจ่าหรอืชั วคราว 

 

กรณีอยู่ระหว่างการพักรักษาตัว = สามารถปฏิเสธการท่างานโดยนายจ้างไม่สามารถบังคับให้ท่างาน
หรือบังคับให้ออกนอกประเทศได ้
 

 
กรณีอยู่ระหว่างการรักษาแต่สามารถท างานได้ = มีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาล จนกว่าจะสิ้นสุด           
การรักษา โดยรับค่าจ้างแรงงานจากนายจ้าง แต่ไม่มีสิทธิ์รับค่าทดแทนการขาดรายได้ 

 

 ใช้ใบรับรองแพทย์และเอกสารรับรองจากส่านักงานอุบัติเหตุจากการท่างาน 

 

ด่าเนินการขออนุญาตพ่านักชั วคราวในเกาหลีใต้จนสิ้นสุดการรักษา (วีซ่า G-1)  
ที  ส่านักงานตรวจคนเข้าเมือง  

(การอนญุาตใหว้ีซ่าพ่านักในเกาหลีใต้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลพนิิจของเจา้หน้าที ที เกี ยวข้อง) 

 



 

 

 แรงงานต่างชาติที ประสบอุบัติเหตุจากการท างานในเกาหลีใต้แล้วได้เดินทางกลับประเทศตนเอง            
โดยยังไม่ได้ขอรับเงินประกันอุบัติเหตุจากการท างาน ขอรับเงินประกันดังกล่าวได้ที  
 
 
 
 
 
 

สิทธิประโยชน์จากการประกันเจ็บป่วยและอุบัติเหตุอันเนื องจากการท างาน  
 

(1) ค่ารักษาพยาบาล (Medical Care Benefits)  
- ประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วยจากการท่างาน 
- เข้ารับการรักษาพยาบาล ตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป  
- ค่าตรวจวินิจฉัย ค่ายา ค่าอุปกรณีทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่าอวัยวะเทียม ค่าส่งต่อ 

(2) ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพชั วคราว (Temporary Disability Benefits) 
- จ่ายให้แก่แรงงาน ในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายวันเฉลี ย เพื อทดแทนการขาดรายได้

ระหว่างรับการรักษาพยาบาล 

(3) ค่าทดแทนรายปี (Injury-disease Compensation Annuity) 
- จ่ายให้แก่แรงงานทีได้รับการรักษาพยาบาลมานานกว่า 2 ปี แต่ยังไม่สิ้นสุดการรักษา 

จ่านวนค่าทดแทนขึ้นอยู่กับระดับความพิการ 3 ระดับ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

(4) ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพถาวร (Permanent Disability)  
- สิทธิประโยชน์ส่าหรับแรงงานที ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจนพิการทางร่างกายหรือจิตใจ 
- จ่านวนเงินทดแทนขึ้นอยู่กับระดับความพิการ 

(5) ค่าดูแล (Nursing Benefits) 
- ส่าหรับแรงงานที สิ้นสุดการรักษาพยาบาลแล้วแต่ยังจ่าเป็นต้องมีผู้ดูแลเป็นประจ่า หรือ            

ครั้งคราว (อัตราปี 2562) 
 

 

 

 

ศูนย์ EPS ของ HRD KOREA ที ตั้งอยู่ที ประเทศผู้ส่งออก 15 ประเทศ 
รวมทั้งที ประเทศไทย (ชั้น 12 อาคารส่านกังานประกนัสังคม เขตพื้นที  3 

ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 
โทรศพัท ์0 2245 9433) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 

 

ความพิการระดับที่ 1  ได้รับค่าทดแทน 329 วันของค่าจ้างเฉลี่ย 

ความพิการระดับที่ 2  ได้รับค่าทดแทน 291 วันของค่าจ้างเฉลี่ย 

ความพิการระดับที่ 3  ได้รับค่าทดแทน 257 วันของค่าจ้างเฉลี่ย 

 

กรณีต้องมีผู้ดูแลเป็นประจ่า ค่าดูแลไม่เกนิ 41,170 วอนต่อวัน 
กรณีตอ้งมีผู้ดูแลครั้งคราว  ค่าดูแลไม่เกนิ 27,450 วอนต่อวัน 

 



 

 

(6) ค่าทดแทนแก่ทายาท (Survivors Benefits) 
- สิทธิประโยชน์ที จ่ายแก่ทายาท หรือผู้อยู่ในอุปการะของแรงงานที เสียชีวิตจากการท่างาน 
- เหมาจ่ายให้จ่านวน 1,300 วันของค่าจ้างเฉลี ยรายวัน 

(7) ค่าจัดการศพ (Funeral Expenses)  
- ค่าใช้จ่ายจริงที จ่ายให้แก่ผู้จัดการศพของแรงงานที เสียชีวิตจากการท่างาน  
- ค่านวณจ่ายเท่ากับ 120 วันของค่าจ้างเฉลี ยรายวัน  
- (อัตราปี 2562) ต้องไม่ต ่ากว่า 11,097,760 วอน และไม่เกิน 15,554,290 วอน  

4. การประกันการจ้างงาน 

 การประกันภาคสมัครใจ เพื อใช้เป็นค่าครองชีพ กรณีแรงงานต่างชาติถูกเลิกจ้าง 
 นายจ้างและลูกจ้างจ่ายค่าเบี้ยประกันการจ้างงานฝ่ายละ 50%  
 สมัครได้ที  ส่านักงานสังคมสงเคราะห์และค่าทดแทนส่าหรับแรงงาน 

 

 

 

5. การประกันชดเชยค่าจ้างค้างจ่ายของบริษัทประกันโซล (ซออุลโบจึงโบฮอม)  

 เป็นการประกันบังคับให้นายจ้างที มีลูกจ้างประจ่าน้อยกว่า 300 คน ท่าประกันให้ลูกจ้างคนต่างชาติ 
ภายใน 15 วัน หลังจากสัญญาจ้างงานมีผลบังคับใช ้

กรณีค้างจ่ายค่าจ้างหรือเงินแทจิกึม 
  = ประกันนี้คุ้มครองในวงเงิน 2,000,000 วอน  
กรณีมีค่าจ้างค้างจ่ายวงเงิน 2,000,000 วอน 
  = สามารถติดตามจ่านวนเงินส่วนเกินจาก 2,000,000 วอน ได้ โดยฟ้องศาลแพ่ง (เบี้ยประกัน
ชดเชยค่าจ้างค้างจ่าย 28,560 วอน คุ้มครอง 3 ปี) โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แรงงานทไีด้รบัการจา้งงานตัง้แต่ 180 วนัขึน้ไป และตอ่มาถกูเลิกจ้าง 
ขอรับเงินชดเชยได้ที  ศูนยค์วามมั นคงในการจ้างงาน 

(ยกเวน้ กรณีเปลี ยนงานด้วยความสมัครใจ หรือถูกไล่ออกเนื องจากความผิดร้ายแรง) 

 

1) เอกสารค่าขอเงินชดเชยค่าจ้างค้างจ่าย    จ่านวน 1 ฉบับ 
2) ส่าเนาสมุดบญัชีธนาคารของผู้ยื น    จ่านวน 1 ฉบับ 
3) ส่าเนาหนังสือเดินทาง หรือ บตัรทะเบียนคนต่างชาติ (กาม่า) จ่านวน  1 ฉบับ  
4) หนังสือรับรองเงินค้างจ่าย ออกให ้ณ กระทรวงแรงงาน  จ่านวน  1 ฉบับ 

ส่งเอกสารดังกล่าวให้ บรษิทัประกันโซล ทาง Fax (ไม่มีลา่มภาษาไทย) 
Tel: 02-3283-2211/02-3671-8145 Fax: 02-2103-5395 

 



 

 

6. เงินประกันสิ้นสุดสัญญาจ้าง (แทจิกึม) 

 ตั้งแต่วันที  1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป สถานประกอบการที มีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไป ต้องจ่ายเงิน
ประกันสิ้นสุดสัญญาจ้าง  

กรณีแรงงานต่างชาติท างานกับนายจ้างไม่น้อยกว่า 1 ปี  
  = เป็นเงินมูลค่าเท่ากับ ค่าจ้าง 30 วัน นายจ้างต้องจ่าย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการ
ท่างาน หากนายจ้างฝ่าฝืน จะได้รับโทษปรับไม่เกิน 5 ล้านวอน (รวมแรงงานที ท่างานในภาคเกษตร) 

 

การยื นขอรับเงินประกันสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
 

(1) กรณียื นขอรับเงินประกันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อนเดินทางกลับ 
- เลือกรับเงินได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

  
 
 
 
 

(2) กรณีไม่ได้ยื นขอรับเงินประกันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อนเดินทางกลับ 
- ยื นขอรับเงินได้โดยตรงที บริษัทประกันซัมซุงฯ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

7. เงินทดแทนเนื องจากบริษัทล้มละลายหรือเงินเชดังกึม  
 สามารถยื นขอรับเงินชดเชย ดังนี้  

 

 

 

 สามารเรียกร้องเชดังกึมได้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที นายจ้างล้มละลาย 
 แรงงานต่างชาติที สิ้นสุดการท่างานและไม่ได้รับค่าจ้าง เนื องจากนายจ้างยกเลิกกิจการจากกรณีใด

กรณีหนึ งต่อไปนี้  
 
 

1) รบัเงนิสดที สนามบินสาธารณรัฐเกาหลีหลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว หรือ 
2) ให้บริษทัประกนัซัมซุงฯ โอนเงินเขา้บญัชธีนาคารในประเทศของแรงงาน                  

ซึ งจะรับเงินไดภ้ายใน 14 วัน หลังจากเดินทางกลับประเทศของตนเองแล้ว  
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที  29 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป) 

 

1) ทางโทรสาร 0505-161-1421 / 0505-161-1422 หรือ 
2) ศูนย์ EPS ของ HRD Korea ที ตั้งอยูท่ี ประเทศผูส้่งออก 15 ประเทศ  

รวมทั้งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558  
ที อยู่ :  ชั้น 12 อาคารส่านักงานประกันสังคม เขตพื้นที  3  
 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง 
 แขวงดินแดง กรุงเทพฯ / โทรศัพท์ 02-245-9433 

ค่าจา้งค้างจา่ย  สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน 

แทจิกึม  ไม่เกิน 3 ปี 

ค่าแรงในวนัหยุด ไม่เกิน 3 เดือน 



 

 

กรณีนายจ้างถูกศาลตัดสินให้ล้มละลาย 
    = แรงงานต่างชาติสามารถยื นค่าร้องขอรับเงินชดเชย โดยเงินจะส่งเข้าบัญชีของผู้ยื นค่าร้องโดยตรง ได้ที   
 
 
 
 
กรณีอื นที เทียบเท่ากับการล้มละลาย 
   = กรณีอื นที เทียบเท่ากับการล้มละลายตามที กฎหมายก่าหนด    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเงนิทดแทนและสวัสดิการ 

(COMWEL: Korea Worker’s Compensation and Welfare Services) 

ส่านักงานแรงงานท้องถิ นตรวจสอบ 

ส่านักงานสังคมสงเคราะห์และค่าทดแทนแรงงาน 

แรงงานต่างชาติ ยื นใบรับรองการล้มละลายต่อหัวหน้าส่านักงานแรงงานท้องถิ น  
(ภายใน 1 ป ีนับจากวันที ออกจากบริษัท) 

รับเอกสารรายงานการล้มละลาย 

ยื นค่าร้องขอรบัเงินเชดังกึม + เอกสารยืนยนัการล้มละลายของบรษิัท 
ที ส่านักงานแรงงานท้องถิ น 

ผู้ยื นค่าร้อง ได้รับเงินโอน เข้าบัญชีของผู้ยื นค่าร้องโดยตรง 

ส่งต่อ 



 

 

ขั้นตอนการติดตามเงินเชดังกึม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงินทดแทนเงินค่าจ้างค้างจ่าย (โซแอ๊กเชดังกึม) 

  เริ มใช้ระบบโซแอ๊กเชดังกึม ตั้งแต่วันที  1 กรกฎาคม 2557 เพื อแก้ปัญหาระบบเชดังกึม 
  สามารถด่าเนินการติดตามเงินเชดังกึมได้ เมื อศาล หรือ กรมแรงงานตัดสินว่า บริษัทล้มละลายจริง 

กรณีลูกจ้างที ออกจากบริษัทที ยังไม่ได้รับการตัดสินจากศาลหรือกรมแรงงานว่าล้มละลาย ไม่สามารถติดตาม
เงินเชดังกึมได้ และเดือนร้อนในการด่ารงชีวิตประจ่าวัน มีสิทธิ์ยื นขอโซแอ๊กเชดังกึม วงเงินจ านวนสูงสุด 
4,000,000 วอน ต่อคน ส าหรับค่าจ้างค้างจ่าย 3 เดือนล่าสุด โดยมีเงื อนไข ดังน้ี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื นค่ารับรองนายจ้างล้มละลายที  กระทรวงแรงงานฯ สาธารณรัฐเกาหล ี

กระทรวงแรงงานฯ ตรวจสอบแล้ว แจ้งการรับรองนายจ้างล้มละลาย 

ยื นขอรับเงินเชดังกึม ที กระทรวงแรงงานฯ 

กระทรวงแรงงานฯ แจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ ว่ามีสิทธิ์รบัเงินเชดังกึม 

กระทรวงแรงงานฯ ส่งผลการตรวจสอบต่อส่านักงานสวัสดิการแรงงานแห่งชาติ  
(ส่านักงานคึนโรบกจีคงดัน) 

ส่านักงานสวัสดิการแรงงานแห่งชาติ พิจารณาแล้ว 
โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ยื นค่าร้อง 

1) ลูกจ้างที ออกจากบริษัทที มีลกูจ้างประจ่า 1 คน ขึ้นไป  
2) บริษัทที ด่าเนินธุรกิจมากกว่า 6 เดือน  



 

 

ขั้นตอนการติดตามเงินโซแอ๊กเชดังกึม 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื นค่าร้องทุกข์ที กระทรวงแรงงานฯ สาธารณรัฐเกาหล ี+ รับหนังสือรับรองค่าจ้างค้างจ่าย 

หากบริษัทเป็นนิติบุคคล ต้องไปศาล ในที ท่าการของบรรษัทช่วยเหลือทางกฎหมายแห่งชาติ 
+ ขอส่าเนาใบจดทะเบียนนิติบุคคล 1 ฉบับ (ราคา 1,200 วอน) 

ท่าตราประทับด้วยชื อของผู้ร้อง (ท่าได้ 4-5 ตัวอักษร ด้วยตัวหนังสือภาษาเกาหลีเท่านั้น) 
(ราคา 3,000 วอน) 

เดินทางไปที ส่านักงานบรรษัทช่วยเหลือทางกฎหมายแห่งชาติ เพื อลงทะเบียน 
(กรณีมอบอ่านาจให้ยื น หนังสือมอบอ่านาจ ส่าเนาบัตรประจ่าตัวผู้ร้องและเจ้าตัว)  

เมื อได้ประทับตราของผู้ร้อง + ส่าเนาใบจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว ให้กรอกเอกสาร ดงันี ้
1) ใบค่าขอความช่วยเหลือทางกฎหมายของคดีทางแพ่ง 
2) สัญญาขอความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่มีค่าทนายความ 
3) หนังสือมอบอ่านาจฟ้องคดี 

บรรษัทช่วยเหลือทางกฎหมายฯ ส่งข้อความเลขที คดใีห้ทางโทรศัพท์มือถือ 
ตามที กรอกไว้ (หากต้องการได้รับข้อความ สามารถขอใบยืนยันลงทะเบียนค่าร้องได้) 

บรรษัทช่วยเหลือทางกฎหมายฯ จะแต่งตั้งทนายความภายใน 1 เดือน 
นับต้ังแต่วันที ลงทะเบียนค่าร้องและด่าเนินคดีต่อไป 

 “ค้นหาคด”ี ของเว็บไซต์บรรษัทช่วยเหลือทางกฎหมายฯ  

 

ติดตามความคืบหน้าการด่าเนินคดี โดยเข้าไปที  เร็วสุด ใช้เวลา 3 เดือน 

ช้าสุด ใช้เวลา 10 เดือน ขึ้นไป 

ศาลพิจารณาคดี 

 

ผู้ร้องจะได้รับส าเนาใบรับรองค่าจ้างค้างจ่าย + หนังสือตัดสินคดี เช่น 
หนังสือสิทธิในการเรียกร้องโดยมีอ านาจของรัฐบาล + หนงัสือรับรองค าพิพากษาจาก

บรรษัทช่วยเหลือทางกฎหมายฯ + แบบค าขอเงินโซแอ็กเชดังกึม  
 

ยื่นเอกสาร + ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร ที่  
ส านักงานเงินทดแทนและสวัสดิการ (COMWEL) 

 



 

 

8. การประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ (Return Cost Insurance) 
 เป็นการประกันภาคบังคับแก่แรงงานต่างชาต ิ
 วัตถุประสงค์ เพื อเป็นการเตรียมค่าใช้จ่ายเมื อแรงงานต่างชาติต้องการเดินทางกลับประเทศ  

   โดยขอรับเงินประกันการเดินทางกลับได้ในกรณี ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 แรงงานต่างชาติในระบบ EPS ทุกคน ต้องท่าประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศ 
ภายใน 80 วัน นับจากวันเดินทางเข้าประเทศ 

 แรงงานต่างชาติเป็นผู้รับผิดชอบการจ่ายเบี้ยประกัน ก่าหนดให้ช่าระครั้งเดียวเต็มจ่านวน โดย
อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ส่ง (Sending Country)  

 ประเทศไทย ก่าหนดเบี้ยประกัน จ่านวน 400,000 วอน  
 
 
 
 

 เบี้ยประกัน จะถูกหักจากบัญชีธนาคารที แรงงานต่างชาติแจ้งไว้  
 แรงงานต่างชาติที ฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 1,000,000 วอน 
 กรณีแรงงานต่างชาติเสียชีวิตขณะท างานในสาธารณรัฐเกาหลี ทายาทโดยธรรมจะเป็นผู้มี

สิทธิ์รับเงินประกนัค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับแทน 
 
การขอรับเงินประกันการเดินทางกลับ  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เดินทางกลับประเทศ เนื องจากระยะเวลาอนญุาตท างานสิ้นสุดลง  
หรือเป็นผู้ที หลบหนีนายจ้าง แล้วประสงค์เดินทางกลับประเทศ 

2) เดินทางกลับประเทศ ด้วยเหตุจ าเป็น (ไม่รวมถึงการเดินทางกลับประเทศชั วคราว) 
3) ถูกเลิกจ้าง ด้วยสาเหตทุี เกดิจากตัวแรงงานเอง ท่าให้ต้องส่งกลับประเทศโดยไม่มี

ข้อยกเว้นกรณีใดๆ 
 

แรงงานต่างชาติ สามารถสมคัรประกันเดินทางกลับ ณ ศูนย์ฝึกอบรมแรงงานต่างชาติ 
ที่แรงงานผู้นั้นเข้ารับการอบรมก่อนส่งต่อให้นายจ้าง 

 

ติดต่อที  ศูนย์บริการจัดหางานในเขตพ้ืนที ที อาศัยอยู่ 

1) กรอกแบบฟอร์มการกลับประเทศ เช่น ชื อ/สกุล หมายเลขบัญชี
ธนาคาร หมายเลขหนังสือเดินทาง 

2) แนบส่าเนาเอกสารทั้งหมดเพื อประกอบการยื นค่าร้องขอรับเงิน
ประกันการเดินทางกลับ ณ บริษัทซมัซุงประกันภัยจ่ากัด 

 โทรศัพท์ 02-2261-8400 / โทรสาร 0505-161-1421 

 
บริษัทซัมซุงฯ อนุมัต ิ

เงินถูกโอนเข้าบัญขีธนาคารที แจ้งไว้โดยอัตโนมัติ 
(ระยะเวลาด่าเนินการประมาณ 3 วันท่าการ) 



 

 

9. เงนิบ านาญแหง่ชาตเิกาหลี (National Pension Service) 

 ตั้งแต่วันที  1 กรกฎาคม 2546 ผู้ใช้แรงงานในสาธารณรัฐเกาหลีที ท่างานในสถานประกอบการ             
ซึ งมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป จะต้องเข้าร่วมโครงการเงินบ่านาญแห่งชาต ิด้วยการจ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทนุบ่านาญ เพื อสร้างความมั นคงในการด่ารงชีวิต 

 นายจ้างและลูกจ้าง ต้องร่วมจ่ายเงินสมทบกองทุนฝ่ายละ 4.5% ของรายได้มาตรฐาน                 
โดยสมาชิกกองทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการขอรบัเงนิบ านาญ 

   ส่าหรับแรงงานต่างชาติที มีอายุระหว่าง 18 - 60 ปี และพ่านักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี ต้องเข้าร่วม
โครงการเงินบ่านาญแห่งชาติเช่นเดียวกับชาวเกาหลีใต้ 

   แรงงานต่างชาติที เข้าร่วมโครงการเงินบ่านาญแห่งชาติ และจ่ายเงินสมทบกองทุนบ่านาญ จะขอรับสิทธิ
ประโยชน์เป็นเงินบ่าเหน็จได้ 2 กรณี ดังนี ้
1) กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างและเดินทางกลับประเทศ โดยไม่กลับเข้ามาท่างานในสาธารณรัฐเกาหลีอีก 
2) กรณีไม่ได้ยื นค่าร้องขอรับเงินบ่าเหน็จก่อนเดินทางกลับ 

 
 
 
 

1) เงินบ านาญกรณทีพุพลภาพ 
- จ่ายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการที ประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วยระหว่างเข้าร่วมโครงการ

และมีอาการทพุพลภาพหลังสิ้นสุดการรักษาพยาบาล 
- จ่านวนเงินบ่านาญ ขึ้นอยู่กบั ระดับความรุนแรงของความทุพพลภาพ 

ความทุพพลภาพ ระดับ 1-3   ได้รับเงินบ่านาญเป็นรายปี 
ความทุพพลภาพ ระดับ 4   ได้รับเป็นเงินก้อน 

 

๒)  เงินบ านาญกรณเีสียชีวติ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการเสียชีวิต หรือผู้รับเงินบ่านาญชราภาพ บ่านาญทุพพลภาพเสียชีวิต 
- ทายาทจะได้รับเงินช่วยยังชีพรายเดือน ทั้งนี้ ทายาทสามารถยื นค่าร้องขอรับสิทธิ

ประโยชน์ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี 
 

2) เงินบ าเหน็จ (เงินก้อน) กรณเีป็นแรงงานต่างชาติ แบ่งเป็น 2 กรณี ดงันี้ 
- ขอคืนเงินสมทบ (ส่วนของนายจ้างและลูกจา้ง) พร้อมดอกเบ้ีย เมื อเดินทางกลับ

ประเทศ (ภายในเวลา 5 ป ีนับจากวันที เดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลี) 
- ขอคืนเงิน เมื ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 

 



 

 

กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างและเดินทางกลับประเทศ โดยไม่กลับเข้ามาท างานในสาธารณรัฐเกาหลีอีก              
ด าเนินการได้ 2 กรณี ดังนี้ 

(1) ผู้มีสิทธิ์สามารถยื นค่าร้องขอรับเงินบ่าเหน็จก่อนเดินทางกลับได้ที  ส่านักงานบ่านาญแห่งชาติเกาหลีใต้ 
(National Pension Service: NPS) ในเขตพื้นที สถานประกอบการ  

 เงินบ่าเหน็จจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารที ผู้มีสิทธิ์แจ้งไว้  
 ต้องเป็นบัญชีของผู้มีสิทธิ์รับเงินเท่านั้น 

 
 
 
 

 
 
 

(2) ผู้มีสิทธิ์สามารถขอรับเงินบ่าเหน็จที ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนได้ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบ ดังนี้ 
1) แบบค่าร้องขอรับเงินบ่าเหน็จ (จัดเตรียมไว้ที ส่านักงาน) 
2) หนังสือเดินทาง 
3) บัตรประจ่าตัวต่างด้าว 
4) ส่าเนาสมุดบัญชีธนาคาร 
5) ส่าเนาตั๋วเครื องบิน (ก่อนเดินทางกลับภายใน 1 เดือน) 

ผู้มีสิทธิ์ต้องยื นค่าร้องขอรบัเงินบ่าเหน็จก่อนเดินทางกลับ ที  NPS ก่อน 

รับเอกสารรับรองการยื นค่าร้องขอรับเงินบ่าเหน็จจาก NPS 

 

วันเดินทางออกนอกประเทศ ติดต่อ NPS สาขาท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
ที  ชั้น 1 ผู้โดยสารขาเข้าโซน A และ  

ยื น เอกสารรับรองยื นค่าร้องขอรับเงินบ่าเหนจ็ + หนังสือเดนิทาง + ตั๋วเครื องบิน 
 

รับหนังสือแจง้การตัดสินจ่ายเงินบ่าเหน็จ + หนังสือแจ้งการจ่ายเงินบ่าเหน็จ  
ยื น ที ธนาคารซินฮัน (SHINHAN BANK) เพื อรับเงินบ่าเหน็จเป็นเงินสด ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. 
ยกเว้น วันที  18 กันยายน ของทุกปี เนื องจากวันครบรอบการสถาปนาของส่านักงานบ่านาญแห่งชาติเกาหลี 

 

ยื น หนังสือแจง้การจ่ายเงินบ่าเหน็จ + หนังสือเดินทาง + รับใบเสรจ็แลกเปลี ยนเงิน 
(ก่อนเวลา 17.30 น.) 

หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ติดต่อธนาคารซินฮัน (SHINHAN BANK) อีกครั้ง 
ยื น ใบเสร็จแลกเปลี ยนเงิน + หนังสือเดินทาง เพื อแลกใบเสร็จแลกเปลี ยนเงินเป็นเงินสด 

(ก่อนเวลา 21.00 น.) 
 



 

 

กรณีไม่ได้ยื นค าร้องขอรับเงินบ าเหน็จก่อนเดินทางกลับ 
(1) ยื นค่าร้องทางไปรษณีย์ ที ส่านักงานบ่านาญแห่งชาติเกาหลีใต้ในเขตพื้นที สถานประกอบการได้ หลัง

เดินทางกลับประเทศแล้ว 

 

 

 

 
 

(2) ส่าหรับประเทศมองโกเลีย อุซเบกิสถาน ไทย และศรีลังกา สามารถยื นขอรับเงินบ่าเหน็จตามข้อตกลง 
MOU ได้  
            
 
 
 
 
 
 

กรณีให้ตัวแทนในสาธารณรัฐเกาหลียื นค าร้องแทน  
    = อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และเพื อป้องกันไม่ให้เกิดการแอบอ้างเพื อขอรับเงินบ่าเหน็จ                    

จึงขอให้ใช้วิธีการขอรับทางไปรษณีย์ 
กรณีผู้มีสิทธิเสียชีวิต 
    = สิทธจิะตกทอดถึงทายาทโดยธรรม โดยทายาทโดยธรรม จะได้รับเงินยังชีพรายเดือนตามที  NPS ก่าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบ ดังนี้ 
1) แบบค่าร้องและแบบค่าร้องโอนเงินระหว่างประเทศ  

(ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการภายในประเทศภูมิล่าเนา +  
รับรองจากสถานกงสุล หรือ สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีในประเทศนั้น) 

2) ส่าเนาหนังสือเดินทาง 
3) ส่าเนาบัญชีธนาคารของผู้ยื นค่าร้อง 

 

ยื นค่าร้องภายหลังเดินทางกลับประเทศไทย ได้ที  
1) ส่านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (ชั้น 12)  

ส่านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตร ี
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

2) ส่านักงานแรงงานทุกจังหวัด 
หมายเหตุ  สอบถามรายละเอียดได้ที ศูนย์ประสานงานระหว่างประเทศ 02-2176-8730 (ภาษาไทย) 

ดาวน์โหลดแบบค าร้อง 

http://english.nps.or.kr  ไอคอน Application Forms 



 

 

3.  การขอย้ายงาน 

  ตามกฎหมาย EPS การขอย้ายงานสามารถกระท่าได้ 5 กรณี ดังต่อไปนี ้
กรณีที  1  ครบสัญญาจ้างงาน และ/หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ประสงต่อสัญญาจ้างงาน  
      หรือนายจ้างประสงค์เลิกสัญญาจ้างงานก่อนก่าหนดโดยมีเหตุผลที สมควร 
กรณีที  2  นายจ้างปิดกิจการชั วคราว ปิดถาวร หรือเหตุที ไม่ใช่ความผิดของลูกจ้าง 
กรณีที  3   นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างงาน มีค่าจ้างค้างจ่าย หรือนายจ้างกระท่าผิดกฎหมายการจ้างงาน 
กรณีที  4  สภาพแวดล้อมในการท่างานไม่เป็นไปตามเงื อนไขสัญญาจ้างงาน หรือ 
      นายจ้างฝ่าฝืนเงื อนไขการจ้างงานตามกฎหมายแรงงาน 
กรณีที  5   ลูกจ้างไม่สามารถท่างานได้ (เช่น มีปัญหาสภาพร่างกาย การบาดเจ็บ) แต่สามารถท่างานที อื นได ้
 
 
 
 

 

เมื อได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้ย้ายงาน หรือ ครบสัญญาจ้างงานแล้วไม่ต้องการต่อสัญญาจ้างงาน                   
กับนายจ้างรายเดิม ด าเนินการดังนี้ 

(1) นายจ้างเซ็นชื อยินยอมในใบแจ้งการเปลี ยนแปลงการจ้างงาน 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) แรงงานต่างชาติที ขอย้ายงาน แต่ไม่ได้รับเอกสารใบแจ้งการเปลี ยนแปลงการจ้างงาน 
   
 
 

ผู้ขอย้ายงานตามกรณทีี  3 – 5 ต้องไปร้องเรียนต่อกระทรวงแรงงาน (โนดงบู) สาธารณรัฐเกาหล ี
เจ้าหน้าที โนดงบูจะสอบข้อเท็จจริงนายจ้าง/ลูกจ้างเพื อประกอบการพิจารณา  

ซึ งอาจยตุิด้วยการอนุญาตให้แรงงานต่างชาติย้ายงาน หรือ ยืนยันให้ท่างานกับนายจ้างรายเดิมก็ได้ 

นายจ้างต้องไปยื น หรือ ส่งโทรสาร หรือ มอบหมายให้แรงงานไปยื นใบแจ้งการเปลี ยน             
การจ้างงานต่อศูนย์บริการจัดหางาน (โคยงเซนทอ) ในเขตที ตนเองมีทะเบียนอยู ่

แรงงานต่างชาติ ลงทะเบียนหางานที ศูนย์บริการจัดหางานเขต  
ระบุเขตที ประสงค์จะท่างาน + หมายเลขโทรศัพท์ที ติดต่อได้ในใบแจ้งการเปลี ยนสถานประกอบการ 

เมื อนายจ้างรายใหม่ประสงคจ์ะจ้างแรงงานต่างชาติ 
นายจ้างรายนั้นจะติดต่อตามรายชื อจากศูนย์บริการจัดหางานเขตด้วยตนเอง 

(แรงงานต่างชาติ สามารถท่างานกับนายจ้างที ศูนย์ฯ แนะน่าให้เท่านั้น  
เพื อป้องกันปัญหานายหน้าจัดหางานเรียกเงินค่าด่าเนินการ) 

ท่าสัญญาจ้างงานใหม่หลังจากเริ มท่างานภายใน 3 วัน 
มิฉะนั้น อาจเสี ยงต่อการปฏิบัติผิดกฎหมาย EPS 

แรงงานต่างชาติไปติดต่อศูนย์บริการจัดหางาน พร้อมแจ้งชื อ/หมายเลขติดต่อของนายจ้าง 

เจ้าหน้าที ศูนย์ฯ จะประสานงานขอเอกสารจากนายจ้าง 



 

 

หมายเหตุ    แรงงานชาติที อยู่ระหว่างหานายจ้างรายใหม่ และ วีซ่าก่าลังจะหมดอาย ุ

1. น่าใบลงทะเบียนหางานไปติดต่อที ส่านักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตที ตนเองมีทะเบียนอยู่ 
เพื อขอต่อวีซ่าก่อนหมดอายุ 

2. ค่าปรับการต่อวีซ่าล่าช้า 1 วัน – 1 เดือน เป็นเงิน 100,000 วอน 
3. ค่าปรับสูงขึ้นเรื อยๆ ตามระยะเวลาความล่าช้า 

(3) แรงงานต่างชาติที ได้รับอนุญาตให้ย้ายงานตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง แต่ไม่สามารถหางานได้     
ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที ร้องขอย้ายงาน หรือ แรงงานต่างชาติที ไม่ได้ด่าเนินการเรื องการขอย้าย
งานภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน ต้องเดินทางกลับประเทศ 
   
 
 
 
 

ข้อควรทราบ 
 แรงงานตา่งชาติขอย้ายงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ในระยะเวลาอนุญาตท่างาน 3 ปีแรก  
 เวลาที ถูกจ้าง 1 ปี 10 เดือน ตามที นายจ้างร้องขอ แรงงานต่างชาติสามารถขอย้ายงานได้ไม่เกิน                

2 ครั้ง ไม่รวมกรณีย้ายงานเนื องจากความผิดของนายจ้างตามที กฎหมายก่าหนด 
(4) การขอเปลี ยนนายจ้างเนื องจากงานหนัก เหนื อย อันตราย ท่างานไม่ไหว หากนายจ้างไม่มีความผิดและ   

ไม่ยินยอม จะไม่สามารถเปลี ยนงานได้ หากต้องการย้ายงานจะต้องท่างานกับนายจ้างรายเดิมจนสิ้นสุด
สัญญาจ้าง โดยที ก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างอย่างน้อย 1 เดือน ต้องแจ้งต่อนายจ้างว่าไม่ต้องการต่อ
สัญญาจ้างงานกับนายจ้างรายเดิมอีก  

(5) การขออนุญาตย้ายงานก่อนครบสัญญาจ้างงานอาจกระท่าได้ในบางกรณี ซึ งต้องไปยื นค่าร้องต่อกระทรวง
แรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี เช่น 

- กรณีนายจ้างท่าผิดกฎหมายแรงงาน 
- นายจ้างท่าผิดสัญญาการจ้างงาน 
- การล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้าง 
- การท่าร้ายร่างกายลูกจ้าง  
- กรณีเจ็บป่วยไม่สามารถท่างานกับนายจ้างรายเดิมได้ แต่ยังมีความสามารถในการท่างาน

ประเภทอื น (ต้องมีค่าวินิจฉัยของแพทย์รับรอง) 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อยกเว้น 
กรณีไม่สามารถร้องขอย้ายงาน หรือ ไม่ได้รบัอนุญาตย้ายงานจากสาเหตุการบาดเจ็บจาก
การท างาน เจ็บป่วย ตั้งครรภ์ หรือคลอดบุตร  เริ่มนับตั้งแต่วันที่สิน้สุดข้อยกเว้น 



 

 

4. ชั วโมงการท างานต่อสัปดาห ์
 

 ปี 2561 ได้ประกาศให้ชั วโมงการท่างานไม่เกิน 52 ชั วโมง/สัปดาห์ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

วันที บงัคับใช้ จ านวนลูกจา้งในสถานประกอบการ 

1 กรกฎาคม 2561 300 คนขึ้นไป 

1 กรกฎาคม 2563 50 - 299 คน 

1 กรกฎาคม 2564 5 – 49 คน 

หมายเหตุ สถานประกอบการที มีลูกจ้าง ไม่เกิน 30 คน สามารถท่างานล่วงเวลาเพิ มได้อีก 8 ชั วโมง                     
ตามข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้ จนถึง 31 ธันวาคม 2565 

 
 

5. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี โดยมีค่าจ้าง 
 

 1. กรณลีูกจา้งท างาน ตดิตอ่กัน 1 ปีขึน้ไป และท างานไม่น้อยกวา่ 80% ใน 1 ป ีที ผ่านมา 
 นายจ้างต้องใหว้ันหยุดพักผ่อนประจ่าป ี15 วัน โดยจ่ายคา่จ้าง ลูกจ้างที ท่างาน 3 ปีขึ้นไปติดต่อกัน  

ต้องเพิ มอีก 1 วัน จาก 15 วนั  
 ท่างานติดต่อกนั ทกุๆ 2 ปี ตอ้งเพิ มวันหยุดพักผ่อนประจ่าปีอีก 1 วัน โดยมีค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 25 วัน 

 

ระยะเวลาการท างาน (ป)ี 1 2 3 4 5 10 15 20 21 30 

จ านวนวนัหยดุพกัผ่อนประจ าป ี
15 
วัน 

15 
วัน 

16 
วัน 

16 
วัน 

17 
วัน 

19 
วัน 

22 
วัน 

24 
วัน 

25 
วัน 

25 
วัน 

 

2. กรณลีูกจา้งที ไดท้ างาน ต  ากว่า 1 ป ี 
 ใช้สทิธิวันหยุดพักผ่อนประจ่าปีได้โดยไม่หกัจากวันหยุดพักผ่อนประจา่ปีของปีถัดไป (15 วัน)                     

ใช้กับลูกจ้างที เริ มท่างาน ตั้งแต่ 10 พฤษภาคม 2560 
 ปีที  1    สูงสุด 11 วัน 
 ปีที  2    จ่านวน 15 วัน 

 3. กรณทีี คนงานไม่ได้ใช้สิทธิวันหยดุพกัผ่อนประจ าปใีนปนีั้น 
 นายจ้างต้องจ่ายเป็นค่าจ้างเฉลี ยแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. ระบบแรงงานซื อสัตย์ และ ระบบการสอบภาษาเกาหลีพิเศษ 
 

ประเภท ระบบแรงงานซื อสัตย ์ ระบบการสอบภาษาเกาหลีพิเศษ 
ผู้มีสิทธิสมัคร (แรงงาน)  แรงงานที ท างาน 4 ปี 10 เดือน           

โดยไม่เคยเปลี ยนงาน 
 ยกเว้น กรณีที เปลี ยนงานโดยไม่อยู่ใน

ความผิดของแรงงาน เช่น นายจ้างยกเลิก
กิจการ 

 แรงงานที สมัครใจเดินทางกลับประเทศ  
ในระยะเวลาการจ้างงาน 

 เฉพาะผู้ที เดินทางกลบัประเทศหลงัวันที              
1 มกราคม 2553 

ผู้มีสิทธิสมัคร 
(สถานประกอบการ) 

 อุตสาหกรรมผลิต เกษตร ปศุสัตว์ที มีลูกจ้าง
ต ่ากว่า 30 คน 

 สถานประกอบการที เป็นอุตสาหกรรม
พื้นฐานมีลูกจ้างต า่กว่า 50 คน 

 ไม่จ่ากัด 

ก่าหนดเวลาในการออก
นอกประเทศ 

 ภายในระยะเวลาที พ่านักอาศัย  ภายในระยะเวลาการจ้างงาน 

การสอบภาษาเกาหลี  ได้รับการยกเว้น  ต้องผ่านการสอบภาษาเกาหล ี
การอบรม  ได้รับการยกเว้นการอบรมทั้งก่อนและหลัง

เข้าสาธารณรัฐเกาล ี
 ได้รับการยกเว้นการอบรมก่อนเดินทางเขา้

สาธารณรัฐเกาหลี 
ก่าหนดวันเดินทางเข้า
สาธารณรัฐเกาหลี 

 พ้น 3 เดือน  
ตั้งแต่วันที ออกนอกสาธารณรัฐเกาหลี 

 พ้น 6 เดือน  
ตั้งแต่วันที ออกนอกสาธารณรัฐเกาหลี 

สถานที ท่างาน  ท่างานกับนายจ้างรายเดิมที ท่างานก่อน
เดินทางกลับประเทศ  

 หลังจากนั้น สามารถย้ายงานได้ตาม
กฎหมาย 

 สถานประกอบการล่าสุดที ท่างาน นานกว่า 
1 ปีขึ้นไป และแรงงานประสงค์จะกลับมา
ท่างานอีก สามารถท่างานกบันายจ้างราย
เดิมล่าสุดได ้

ยื นเรื องล่วงหนา้ 
(นายจ้าง) 

 นายจ้างต้องยื นเรื องก่อนลูกจ้างเดนิทาง
กลับประเทศ 

 ไม่จ่าเปน็ 

เริ มบังคับใช ้  ตั้งแต่วันที  2 กรกฎาคม 2555  ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. การเปลี ยนสถานะจากวีซ่า E-9 / E-10 /H-2 เป็น E-7-4 ได้โดยใช้ระบบคะแนนสะสม 
 
 
 
 
 
เงื อนไข 

(1) ต้องเป็นแรงงานต่างชาติที ท่างานในสาธารณรัฐเกาหลีเป็นเวลา 4 ป ีขึ้นไป  
(2) ถือวีซ่าท่างานประเภท E-9 / E-10 / H-2  
(3) มีผลคะแนนสูงกว่ามาตรฐานที ก่าหนด  

 
 
 

รายการคะแนนเพื อขอยื นวซี่า E-7-4 ประกอบดว้ย 

(1) ภาคบังคับ  ได้แก ่ ระดับฝีมือ ประวัติการศึกษา อายุ ภาษาเกาหลี เป็นต้น 
(2) ภาคเลือก  ได้แก ่ ทรัพย์สนิที มีอยู่ในสาธารณรฐัเกาหลี ประวัติการท่างาน                             

     ประสบการณ์การฝึกอบรม  
     การศกึษาในภาคอุตสาหกรรมที เกี ยวข้อง เปน็ต้น 

(3) รายงานคะแนนเพิ ม ได้แก ่ ประสบการณ์การท่างานในเขตอ่าเภอ/ต่าบล  
     การบ่าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม การเสียภาษ ี

หมายเหต ุ หากมีประวัติการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ กฎระเบียบพื้นฐาน จะถูกห ั
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

กระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐเกาหลี ได้ออกประกาศว่า ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป จะเปิด
โอกาสให้แรงงานต่างชาติเปลี ยนสถานะวีซ่า โดยก่าหนดค่าคะแนนส่าหรับแรงงานที มีทักษะฝีมือ               
เพื อจัดหาแรงงานที มีฝีมือให้ท่างานในภาคอุตสาหกรรมพื้นฐานการผลิต เช่น งานหล่อ งานแม่พิมพ์ 
และงานเชื อม เป็นต้น รวมถึงภาคเกษตร ปศุสัตว์ และประมง โดยเปิดรับการสมัครทุกไตรมาส 

 

แรงงานตา่งชาตทิี มีวีซา่ E-7-4 สามารถต่ออายกุารพ านักไดท้กุ ๆ 2 ป ีโดยผ่านการตรวจสอบ 

 



 

       เป็นแรงงานที่เคยพ านักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี   และมีอายุระหว่าง 18 – 60 ป ี

       ได้เข้าร่วมโครงการเงินบ านาญแห่งชาติและจ่ายเงนิสมทบกองทุน 

       สิ้นสุดสัญญาจ้างและเดินทางกลบัประเทศแล้ว โดยไม่กลบัเข้าไปท างานในสาธารณรัฐเกาหลีอีก 

       เดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี หรือเมื่ออายุครบ 60 ปบีริบูรณ ์

กระบวนการยื่นขอรับเงินสะสมเลี้ยงชีพ (กุกมินยอนกึม)                                             
จากส านักงานเงินบ านาญแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี กรณียังมีชีวิตอยู่ 

 

1. ตรวจสอบคุณสมบัต ิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   โทรตรวจสอบสิทธิ์        โทรตรวจสอบสทิธิประโยชน์จากส านักงานเงินบ านาญแหง่ชาติ สาธารณรัฐเกาหลี 
       เบอร์โทรศัพท์ +82 – 22 – 176 – 8730 ติดต่อคุณรัตน์ 

 -  แจ้งเลขบัตรคนประจ าตัวตา่งด้าวหรือเลขกาม่า 
 -  แจ้งชื่อ สกุลและบริษัททีท่ างาน 

3.  การจัดเตรียมเอกสาร        แบบค าร้องขอรับเงินสะสมเลี้ยงชีพ 2 แผ่นและลงลายมือชื่อ 2 แห่ง 

       แบบฟอร์มการโอนเงินระหว่างประเทศ 2 แผ่นและลงลายมือชื่อ 1 แห่ง 

       ส าเนาหนังสือเดินทาง   
 -  หน้าที่มีรูปถ่าย 1 แผน่ 

 -  หน้าที่มีตราประทบัขาออกจากสาธารณรัฐเกาหลี 1 แผ่น 

        ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 แผ่น 

        ส าเนาสมุดบญัชีธนาคารในประเทศไทยที่เป็นชื่อของผู้มีสิทธิ์ 1 แผน่ 

        หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรอง                  
        เอกสารโดยผู้แปล 1 แผน่ 

 *เอกสารประกอบการยื่นต้องรบัรองส าเนาทุกฉบับ  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.   ยื่นเอกสาร         ส านักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.) ทุกจังหวัด 

        ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
        ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ชัน้ 12 

   

 

 

 

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ส านักประสานความร่วมมอืระหว่างประเทศ  
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตร ี แขวงดินแดง เขตดินแดง  กทม. 10400 โทรศัพท์ 02 - 2321240 
 

 



ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 

กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สิทธิประโยชน์อนัพึงได้รับระหว่างการท างาน 
 

๑. เงินค่าจ้าง     2 
๒. วันหยุด เวลาท างาน เงินค่าจ้างล่วงเวลา   3 
๓. เงินค่าพักร้อน/พักผ่อนประจ าปี    4 

สิทธิประโยชน์อนัพึงได้รับหลังการท างาน 
 

๑. เงินรางวัลสิ้นสุดการท างาน หรือเงินสิ้นบริการ   4 
๒. การจัดส่งศพคนงานกลับประเทศไทย    5 
๓. สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม (Social Insurance)  6 
๔. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับกรณีประสบอุบัติเหตุหรืออันตรายจากการท างาน 8 
๕. การขอรับเงินประกันสังคม (GOSI-โกซี่) ประเภทเงินบ านาญ 
 หรือเงินกองทุนยังชีพ     9 
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ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 
 
 

  สิทธิประโยชน์แรงงานไทยในประเทศซาอุดิอาระเบียตามกฎหมายแรงงานฉบับปัจจุบัน ปี 2005 
เงินสิทธิประโยชน์อันพึงได้ของคนงานตามกฎหมายแรงงานซาอุดิอาระเบีย มี 4 ประเภท 
   1. เงินค่าจ้าง (Wages) 
  2. เงินค่าท างานล่วงเวลา (Over Time)  
   3. เงินค่าพักผ่อน / ค่าพักร้อนประจ าปี (Vacation) 
   4. เงินรางวัลสิ้นสุดการท างานหรือเงินสิ้นบริการ (Service Award) 

 
สิทธิประโยชน์อันพึงได้รบัระหว่างการท างาน 

 
1. เงินค่าจ้าง 
 

๑. ลูกจ้างรายวัน นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
๒. ลูกจ้างที่รับค่าจ้างรายเดือน นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้เดือนละ 1 ครั้ง 
๓. ลูกจ้างที่ท างานเป็นรายช้ิน และต้องใช้เวลานานกว่า 2 สัปดาห ์จะต้องได้รับค่าจ้างสัปดาห์ละ 

1 ครั้ง คิดค านวณตามปริมาณงานท่ีท าเสร็จ ส่วนค่าจ้างที่เหลือจะต้องจ่ายให้ครบสมบูรณ์ ในระหว่างสัปดาห์
ต่อมาขณะส่งมอบงาน 

๔. ลูกจ้างที่ท างานนอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้างต้น นายจ้างจะต้องจ่ายให้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง 

๕. นายจ้างมีสิทธิหักเงินค่าจ้างจากคนงานได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่เกินค่าจ้างจ านวน 5 
วันต่อเดือน ถ้าหากคนงานท าให้เกิดความสูญเสีย ความเสียหาย หรือท าให้เครื่องจักรพัง หรือท าให้ผลผลิต
นายจ้างเสียหาย ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้นอยู่ในความรับผิดชอบของคนงาน และความเสียหายนั้นเกิดมาจากความ
ผิดพลาดของคนงาน หรือเกิดจากการฝ่าฝืนค าสั่งนายจ้าง และไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของคนอ่ืน และไม่ได้
เกิดจากแรงกดดัน บีบคั้นใดๆ 

๖. การเรียกร้องความเป็นธรรม หรือการร้องทุกข์จากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จะต้องมีขึ้นภายในระยะเวลา 
15 วัน หากเกิน 15 วันถือว่าสละสิทธิ์ โดยก าหนดยื่นเรื่องส าหรับนายจ้างนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ข้ึน             
ส่วนคนงานนั้นนับจากวันทีได้รับแจ้งจากนายจ้างเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 

๗. นายจ้างไม่มีสิทธิหักเงินใดๆจากคนงาน เกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
คนงานก่อนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ 
     

๑. หักเงินเพื่อช าระคืนเงินกู้ / หนี้สินระหว่างนายจ้างและคนงาน  
 แต่มีเง่ือนไขว่าต้องไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง 

2. หักเงินเป็นค่าปรับต่างๆที่คนงานต้องช าระ  
 เนื่องมาจากการฝ่าฝืนและค่าชดใช้ความเสียหายที่คนงานได้ก่อไว้ 

   3.  หักเงินเพื่อช าระหนี้สินตามค าพิพากษาของศาล  
 โดยหักเป็นรายเดือนและหักได้ไม่เกินเดือนละ 1 ใน 4 ส่วนของค่าจ้างที่ได้รับ 

4. หักเงินส่งเข้าร่วมเป็นสมาชิกประกันสังคม และเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกองทุนอ่ืนๆ  
ที่คนงานต้องจ่ายตามที่กฎหมายก าหนด 
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 8. ถ้านายจ้างหักเงินจ านวนใดไปจากคนงานโดยไม่มีเหตุมาจากที่กฎหมายได้บัญญัติไว้และโดยไม่ได้
รับความเห็นชอบจากคนงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หรือนายจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้คนงานล่าช้าจาก
ก าหนดเวลาที่คนงานควรจะได้รับ โดยไม่มีเหตุอันควร คนงาน หรือตัวแทนคนงาน มีสิทธิยื่นร้องทุกข์ ต่อ
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานได้เพ่ือสั่งให้นายจ้างคืนเงินที่หักไปอย่างไม่เป็นธรรมนั้นแก่คนงาน หรือ
จ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่ายให้แก่คนงาน 
 9. ถ้าหากเป็นที่ยืนยันจากคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานแล้วว่านายจ้างได้หักเงินค่าจ้างของ
คนงานไป หรือจ่ายเงินค่าจ้างแก่คนงานล่าช้า โดยไม่มีเหตุอันควร อนุญาตให้คณะกรรมการก าหนดค่าปรับเป็นเงิน
ไม่เกิน 1 เท่าของเงินที่ถูกหักไป หรือ 1 เท่าของเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย 
 10. ถ้าคนงานถูกจ าคุก หรือถูกกักตัวไว้ ณ หน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องในคดีความที่เกี่ยวกับการท างาน 
หรือด้วยสาเหตุมาจากการท างาน นายจ้างยังคงต้องจ่ายเงินให้คนงานอย่างต่อเนื่องจ านวน 50 เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้าง จนกว่าคนงานจะถูกตัดสินในคดีดังกล่าว โดยระยะเวลาการถูกคุมขัง ต้องไม่เกิน 180 วัน (หรือ 6 เดือน) 
ถ้าหากเกินจากนั้น นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างส่วนใดแก่คนงานในจ านวนวันที่เกินไปนั้น และหากค าตัดสินออกมา
ปรากฏว่า คนงานบริสุทธิ์ หรือ ค าพิพากษาออกมาให้ยุติการสอบสวนเนื่องจากสิ่งที่คนงานถูกกล่าวหา ไม่มี
หลักฐานยืนยัน หรือไม่เป็นความจริง นายจ้างต้องจ่ายเงินคืนให้คนงานตามจ านวนเงินที่ถูกหักไปก่อนหน้านั้น ส่วน
ถ้าค าตัดสินออกมาว่า คนงานผิดจริง เงินที่นายจ้างจ่ายให้คนงานไปแล้ว จะไม่ถูกเรียกคืนแต่อย่างใด ตราบใดที่ค า
พิพากษาไม่ได้ระบุเอาไว้แตกต่างไปจากที่กล่าว 
 

 
2. วันหยุด เวลาท างาน เงินค่าจ้างล่วงเวลา 

 1. กฎหมายแรงงานบัญญัติให้คนงานท างานวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง หรือสัปดาห์ละไม่เกิน 48 ชั่วโมง 
และในเดือนรอมาฎอน (เดือนส าหรับถือศีลอดส าหรับมุสลิม) ให้ลดเวลาการท างานลงมาเหลือวันละไม่เกิน 6 
ชั่วโมง หรือสัปดาห์ละไม่เกิน 36 ชั่วโมง (1 สัปดาห์ มี 6 วันท างาน) 
 2. กฎหมายแรงงานบัญญัติอนุญาตให้นายจ้างเพิ่มเวลาการท างานเป็นวันละ 9 ชั่วโมงได้ส าหรับ
คนงานบางประเภท อุตสาหกรรมบางอย่าง และงานที่คนงานไม่ได้ท างานนั้นอยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกัน ก็อนุญาต
ให้ลดเวลาการท างานลงเหลือวันละ 7 ชั่วโมงได้ ส าหรับคนงานบางประเภทอุตสาหกรรมบางอย่าง และงานที่เสี่ยง
ต่ออันตราย โดยประเภทของคนงาน และประเภทของอุตสาหกรรมที่กล่าวถึงนี้ต้องถูกก าหนดออกมาโดยค าสั่ง
รัฐมนตรีแรงงาน 
 3. นอกจากนี้งานในสถานประกอบการที่การท างานปกติจะเป็นลักษณะการเข้าเวร หรืองานเป็นกะ 
อนุญาตให้นายจ้างเพ่ิมเวลาการท างานเกินวันละ 8 ชั่วโมง หรือเกินสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมงได้หรือน้อยกว่า 8 ชั่วโมง
ต่อวัน หรือน้อยกว่า 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้การ
เข้าเวรหรือการท างานเป็นกะนั้นถ้าค านวณโดยเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกิน 3 สัปดาห์ 
 4. คนงานจะได้รับค่าจ้างจากการท างานล่วงเวลาชั่วโมงละ 150 เปอร์เซ็นต์ (1.50) จากฐานเงิน
ค่าจ้างของคนงาน และให้ถือว่าการท างานในวันหยุดต่างๆเป็นการท างานนอกเวลา 
 5. ไม่อนุญาตให้เวลาการท างานจริงเกินวันละ 10 ชั่วโมง หรือสัปดาห์ละ 60 ชั่วโมง ไม่ว่ากรณีใด 
 6. วันศุกร์คือวันหยุดพักผ่อนประจ าสัปดาห์ส าหรับคนงานทั้งหมด และคนงานจะต้องได้รับค่าจ้างเต็ม
ตามปกติ 
 7. คนงานที่ป่วย และมีหลักฐานยืนยันการป่วย (ใบรับรองแพทย์) มีสิทธิ์ได้รับวันหยุดจากการป่วย              
(มีสิทธิ์ลาป่วย) โดยได้รับค่าจ้างเต็มตามปกติใน 30 วันแรก แล้วได้รับค่าจ้าง 3 ใน 4 ส่วน จากการลาหยุดอีก 60 
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วันต่อมา และจะไม่ได้รับค่าจ้างใน 30 วันถัดจากนั้นในช่วงเวลาเพียง 1 ปีนับจากวันที่เริ่มป่วยจะต่อเนื่องหรือไม่
ต่อเนื่องก็ตาม 
 8. คนงานมีสิทธิ์ลาหยุดเพื่อประกอบพิธีฮัจย์ โดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 15 วัน 
เป็นเวลา 1 ครั้งในการท างานกับนายจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขว่า คนงานต้องท างานกับนายจ้างมาเป็นเวลาต่อเนื่องอย่าง
น้อย 2 ปี โดยนายจ้างจะเป็นผู้ก าหนดจ านวนลูกจ้างที่จะได้รับสิทธิการหยุดเพ่ือประกอบพิธีฮัจย์ ตามความจ าเป็น
ของงาน 
 
3. เงินค่าพักร้อน/พักผ่อนประจ าปี 
 
 คนงานมีสิทธิได้ลาพักผ่อนประจ าปี/ลาพักร้อน โดยได้รับค่าจ้างเต็มตามระเบียบดังนี้ 
 1. ท างาน 1 ปีเต็ม มีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปี/ลาพักร้อน 21 วัน 
 2. คนงานท างานกับนายจ้างอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปีขึ้นไป มีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปี ลาพักร้อน 
30 วัน 
 3. คนงานสามารถขอชะลอการขอลาหยุดพักผ่อนประจ าปี/พักร้อน ออกไปอยู่ในปีถัดไปได้ โดยการ
เห็นชอบของนายจ้าง 
 4. ในช่วงที่คนงานหยุดพักผ่อนประจ าปี ไม่อนุญาตให้คนงานไปท างานกับนายจ้างรายอ่ืน เมื่อใดที่พบ
และมีหลักฐานยืนยันว่า คนงานของตัวเองฝ่าฝืนในเรื่องนี้ (หลบไปท างานกับนายจ้างอ่ืนนายจ้างมีสิทธิที่จะระงับ
การจ่ายค่าจ้างให้คนงานในช่วงที่เขาหยุด หรือเรียกคืน เงินที่นายจ้างจ่ายให้ไปแล้ว) 

 
สิทธิประโยชน์อันพึงได้รบัหลังการท างาน 

 
1. เงินรางวัลสิ้นสุดการท างาน หรือเงินสิ้นบริการ 
 
 1. เม่ืออายุเวลาสัญญาการจ้างงานสิ้นสุดลงตามที่ก าหนดไว้หรือมีการยกเลิกสัญญาจ้างเกิดขึ้นมาจาก
ฝ่ายนายจ้าง / เจ้าของสถานประกอบการ ในสัญญาที่ไม่ได้ระบุอายุเวลาสัญญาจ้างงานนายจ้าง / เจ้าของสถาน
ประกอบการ ต้องจ่ายเงินสิ้นบริการ (เงินรางวัลสิ้นสุดการท างาน) แก่คนงานค านวณตามจ านวนอายุเวลาการท างาน 
โดยคิดค านวณจากฐานอัตราเงินเดือนๆ สุดท้าย ดังนี้ 
     
    ใน 5 ปีแรก            จ่ายปีละ 15 วัน (1/2 เดือน) (5ปี = เงินเดือน 2 (1/2 เดือน)) 
    ปีท่ี 6 เป็นต้นไป      จ่ายปีละ 1 เดือน 
 
   ส าหรับเศษของปีและเดือนที่คนงานท างานไปนั้น คนงานมีสิทธิได้รับโดยให้คิดหารเฉลี่ยออกมา 
นอกจากนี้ คนงานที่มีสิทธิได้รับเงินสิ้นบริการครบเต็มสมบูรณ์ยังครอบคลุมในอีก 2 กรณีต่อไปนี้ คือ  
 
    1. คนงานชายต้องเลิกท างานเป็นผลมาจากแรงกดดันโดยตัวเองไม่มีความประสงค์ 
    2. คนงานหญิงเลิกสัญญาจ้างในช่วง 6 เดือน นับจากวันที่สมรส หรือช่วงระหว่าง 
        3 เดือนนับจากวันที่คลอดบุตร 
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 2. กรณีคนงานลาออกส าหรับสัญญาจ้างที่ไม่มีการระบุอายุเวลาการจ้าง พิจารณาดังนี้ 
 

อายุงาน สิทธิการรับเงิน 
อายุงาน 2ปี – 5ปี       ได้รับเงินสิ้นบริการ 1 ใน 3 ส่วนของเงินสิ้นบริการทั้งหมด 
อายุงาน 5ปี – 9ปี  
(ไม่ถึง 10 ปี) 

ได้รับเงินสิ้นบริการ 2 ใน 3 ส่วนของเงินสิ้นบริการ 

อายุงาน 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับเงินสิ้นบริการครบเต็มสมบูรณ์โดยมีเงื่อนไขว่าคนงานต้องแจ้ง
ให้นายจ้างทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนการหยุดงาน 30 วัน 

 
2. การจัดส่งศพคนงานกลับประเทศไทย 
 

๑. เมื่อส านักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้รับทราบว่ามีคนงานไทยเสียชีวิตจะด าเนินการ
ติดต่อกับทางบริษัท/นายจ้าง เพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนงานที่ตายเพ่ือแจ้ง
ให้ทายาทได้รับทราบ และขอให้ทางบริษัทรีบด าเนินการเคลียร์เงินสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งด าเนินการในด้าน
เอกสารให้พร้อม เช่น เอกสารยืนยันการเสียชีวิต หรือใบมรณะบัตรจากรมการพลเรือน กระทรวงมหาดไทยซาอุดีฯ 
หนังสือรับรองจากทางโรงพยาบาล (รายงานแพทย์เกี่ยวกับการเสียชีวิต) หนังสืออนุมัติจากสถานีต ารวจท้องที่ 
ส าเนาเช็ดสั่งจ่ายในนามสถานเอกอัครราชทูตไทย (เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนงาน) ซึ่งนายจ้างต้องด าเนินการให้
เสร็จก่อนการส่งศพ และแจ้งให้ทางบริษัทรีบมาติดต่อกับสถานทูตไทยเพ่ือขอหนังสืออนุมัติการส่งศพ โดย
ส านักงานแรงงานในประเทศซาอุดีฯ จะประสานงานด้านข้อมูลต่างๆ กับทาง (ฝ่ายคุ้มครอง) สถานเอกอัครราชทูต  

ทั้งนี้ เรื่องการส่งศพคนไทยเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของทางสถานทูต โดยเฉพาะการออกหนังสือ
อนุมัติการส่งศพ และการออกใบมรณะบัตร (ฉบับภาษาไทย)  

๒. นอกจากนั้น สนร.จะประสานงานแจ้งข่าวการส่งศพให้ทายาทผู้ตายได้ทราบเพื่อมารอรับศพที่
สนามบินตามก าหนดเวลาที่แน่นอน จากที่ผ่านมาถ้ามีคนงานเสียชีวิตตามธรรมชาติ เช่น เจ็บไข้ได้ป่วยตาย หรือ
หัวใจวายโดยเฉียบพลัน การด าเนินเรื่องต่างๆ ของทางบริษัทในการส่งศพมักไม่มีปัญหา  แต่ถ้ากรณีการเสียชีวิต
โดยผิดธรรมชาติ เช่น ถูกฆาตกรรม เจ้าหน้าที่ต ารวจจะต้องเข้าไปด าเนินคดีโดยมีการสอบสวน และชันสูตรพลิกศพ 
เพ่ือหาสาเหตุการตายเสียก่อน ซึ่งการจะส่งศพได้ต้องใช้เวลานานเพราะต้องรอการอนุมัติจากสถานีต ารวจ และทาง
ส านักงานผู้ว่าฯ 

๓. ในการติดต่อขอรับศพนั้น ทายาทผู้ตายต้องติดต่อบริษัทที่ผู้ตายท างานอยู่ โดยผ่านทางสถาน
เอกอัครราชทูต หรือ ส านักงานแรงงานในประเทศซาอุดีฯ เพ่ือแจ้งให้นายจ้างทราบถึงที่อยู่ในเมืองไทยที่แน่นอน 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก และผู้ใดจะเป็นผู้มารับศพที่สนามบิน เมื่อศพเดินทางถึงประเทศไทย 
และเมื่อทางบริษัทได้รับแจ้งรายละเอียดจากทายาทแล้วก็จะติดต่อกับบริษัทคาโก้เพ่ือส่งศพ จากนั้นก็จะแจ้ง
ก าหนดการที่แน่นอนและเที่ยวบินให้หน่วยราชการไทยทราบ เพ่ือแจ้งให้ทายาททราบต่อไป  

๔. ส าหรับเรื่องเงินสิทธิประโยชน์ของผู้ตายนั้น ทางบริษัทจะด าเนินการเคลียร์ และ ออกเช็คสั่งจ่ายใน
นามสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาด แล้วน าส่งผ่านหน่วยงานราชการของซาอุดีอาระเบีย ตามล าดับ
ดังต่อไปนี้ 
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บริษัทน าเช็คส่งส านักงานแรงงานของซาอุดิอาระเบีย 

 
 

ส านักงานแรงงานซาอุดีอาระเบียน าส่งต่อกระทรวงแรงงานของซาอุดีฯ 
 
 

กระทรวงแรงงานของซาอุดีอาระเบีย น าส่งกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีฯ 
 
 

กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย น าส่งสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาด 
 
 

สถานเอกอัครราชทูตไทย จะน าเช็คไปขึ้นเงินธนาคาร และ แลกเปลี่ยนสกุลเงินซาอุดีริยาล 
ไปเป็นเงินสกุลดอลลาร์ แล้วท าดร๊าฟน าส่งกระทรวงการต่างประเทศของไทย  

(กรมการกงสุลกองคุ้มครอง) เพ่ือประสานงานส่งมอบให้ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายต่อไป 
 

 ขั้นตอนในการส่งศพและเคลียร์เงินสิทธิประโยชน์ของผู้ตายนี้ จะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน 
เนื่องจากต้องส่งอย่างเป็นทางการ ผ่านหน่วยงานราชการทั้งของซาอุดีฯ และของไทย 
 
3. สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม (Social Insurance) 
 

    นอกจากเงินสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น ยังมีเงินอีกประเภทหนึ่ง               
ที่คนงานที่เคยท างานในประเทศซาอุดีอาระเบีย ก่อนวันที่ 13 มีนาคม 2530 ซึ่งตรงกับปี ค.ศ. 1987              
อาจจะมีสิทธิได้รับนั่นคือเงินประกันสังคม หรือเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “เงินโกซี่ - GOSI” ซึ่งย่อมาจาก          
ค าว่า General Organization for Social Insurance – GOSI แปลว่า องค์กรประกันสังคม ซึ่งมีส านักงาน
สาขาตั้งอยู่ทั่วทุกจังหวัดในประเทศซาอุดีอาระเบีย 
 การประกันสังคมในประเทศซาอุดีอาระเบียนั้น เดิมได้มีการใช้บังคับทั้งประชาชนชาวซาอุดิอาระเบีย               
และคนงานต่างชาติ โดยให้นายจ้างน าคนงานสมัครเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม โดยมีเงื่อนไขว่า 
        
  ต้องจ่ายค่าประกันสังคม หรือเบี้ยประกันเป็นเงิน 13%  
  หักเก็บจากเจ้าของสถานประกอบการจ านวน 8% และหักเก็บจากคนงานจ านวน 5%  
  เพ่ือใช้เป็นกองทุนเลี้ยงชีพในยามที่คนงานนั้นหมดสภาพจากการท างานแล้วด้วยสาเหตุใดก็ตาม  
  ตัวอย่าง  อายุครบ 60 ปีแล้ว หรือออกจากสถานประกอบการนั้นด้วยสาเหตุสุขภาพ 
       ไม่อ านวยหรือเสียชีวิต เป็นต้น  

ซึ่งเป็นเงินประเภทนี้เรียกว่า “เงินบ านาญ” หรือ “เงินกองทุนยังชีพ” 
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 ต่อมาทางการซาอุดีอาระเบีย ได้มีค าสั่ง ที่ M/43 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2530 (ค.ศ. 1987) ยกเลิก
ระเบียบการหักเก็บเงินประกันสังคมประเภท “เงินบ านาญ หรือ เงินกองทุนยังชีพ” ดังกล่าวจ านวน 5% จาก
คนงานต่างชาติ และให้คืนเงินจ านวน 5% ที่ถูกหักเก็บไปแล้วนั้นแก่คนงานต่างชาติ (ดูการขอรับเงิน
ประกันสังคมคืน) ดังนั้น คนงานต่างชาติ จึงไม่ถูกหักเก็บเงินจากค่าจ้างการท างานเข้าร่วมสมทบกองทุน
ประกันสังคมในประเภทเงินบ านาญ หรือเงินกองทุนยังชีพ อีกต่อไป 

 ส าหรับการประกันสังคมในประเภท “ประกันอุบัติเหตุ หรืออันตรายที่อาจเกิดจากต าแหน่งงาน – อาชีพ            
ที่ท างาน” โดยนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องเป็นผู้จ่ายเงินประกันให้แก่ส านักงานประกันสังคม                   
(โกซี่) จ านวน 2 % แทนคนงาน ซึ่งเงินประเภทดังกล่าวจะไม่มีการขอเรียกคืนในภายหลังเม่ือคนงานเลิกจากการ
ท างานแล้ว หรือเกษียณอายุการท างานแล้ว (อายุครบ 60 ปี) แต่คนงานจะได้รับเม่ือประสบอุบัติเหตุในขณะ
ท างานนั้น ซึ่งเป็นไปตามสภาพความเป็นจริง เงื่อนไข และขนาดของการที่ได้รับบาดเจ็บว่าอยู่ในระดับใด ขนาด
ใด โดยเป็นไปตามที่แพทย์ลงความเห็น 

 โดยสรุปตามระเบียบการประกันสังคมใหม่ก าหนดเป็น 2 ประเภท คือ  
1. ประเภทเงินบ านาญหรือกองทุนยังชีพซึ่งใช้เฉพาะชาวซาอุดีฯ เท่านั้น  
2. ประเภทการประกันอุบัติเหตุหรืออันตรายจากอาชีพ/ต าแหน่งที่ท า ส าหรับประเภทนี้ใช้บังคับทั้งชาว

ซาอุดีฯ และคนงานต่างชาติโดยนายจ้าง/เจ้าของกิจการต้องเป็นผู้จ่ายเงินประกันสังคมแทนคนงานจ านวน 2% จาก
อัตราค่าจ้าง (ไม่มีการหักจากเดือนคนงานและไม่อาจขอรับคืนภายหลัง) 

 ทายาทผู้มีสิทธิได้รับคือบุคคลในครอบครัวของคนงานที่อยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดู (ตามระเบียบ
ประกันสังคม มาตราที่ 2) ได้แก ่
 1. หญิงหม้าย (ภรรยาของผู้ตาย) หรือพ่อหม้ายหมายถึงสามีของผู้ตาย ซึ่งภรรยาของเขาเป็นสมาชิก
ประกันสังคม และมีสามีนั้นเป็นบุคคลที่ไร้ความสามารถจากการท ามาหากิน (ทุพพลภาพ) จนกว่าการทุพพลภาพ 
จะหาย 
 2. บุตรชายที่อายุต่ ากว่า 21 ปี จนอายุจะครบ 21 ปี บุตรสาวที่เป็นโสด จนกว่าจะสมรสและส าหรับ
บุตรชายหากอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษา จะถูกขยายเวลาอายุออกไปให้อีกจนกว่าอายุจะครบ 26 ปี
บริบูรณ์ และไม่มีเงื่อนไขใดๆ ก าหนดอายุไว้ตราบใดที่เขาอยู่ในสภาพที่ทุพพลภาพไร้ความสามารถจากการ
ประกอบอาชีพเลี้ ยงตนเอง ด้วยสาเหตุ เป็นโรคใดโรคหนึ่ งที่ เรื้ อรั งหรือมีความบกพร่องทางร่างกาย  
การไร้ความสามารถ (Handicap, Disability) 
 3. หลานชายและหลานสาวของสมาชิก ที่เกิดจากบุตรชาย ซึ่งบุตรชายของสมาชิกผู้ตายได้เสียชีวิต              
ไปก่อนแล้วในช่วงที่สมาชิกนั้นยังมีชีวิตอยู่ และบุคคลเหล่านี้อยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดูจนถึงวันที่เสียชีวิต                   
โดยเงื่อนไขเดียวกับกรณีบุตรชายและบุตรสาวของสมาชิกผู้ตายด้วย 
 4. พ่อและแม่ของสมาชิกที่เสียชีวิต ซึ่งทั้งสองคนอยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดูของเขาจนถึงวันที่              
เสียชีวิต แต่มีเงื่อนไขว่า ผู้เป็นพ่อจะต้องเป็นผู้ไร้ความสามารถจากการท างาน หรืออายุเกิน 60 ปีแล้ว และไม่ได้
ท างานแต่อย่างใด 
 5. ปู่ และ ย่าตามเงื่อนไขเดียวกับกรณี พ่อและแม่ 
 6. พี่ชาย น้องชาย และพี่สาวของสมาชิกที่เสียชีวิต ตามเงื่อนไขเดียวกันกับกรณีของบุตรชาย และ
บุตรสาว โดยมีเงื่อนไขว่า บุคคลเหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดูของเขาจนถึงวันที่เสียชีวิต 
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4. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับกรณีประสบอุบัติเหตุหรืออันตรายจากการท างาน 
 
 1. ด้านค่ารักษาพยาบาลระหว่างการรักษา จะได้รับ 

 เงินค่าโยกย้ายและค่าพ านักอยู่ส าหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วผู้ติดตาม 
 เงินรายวันที่จะได้รับในอัตรา 100% และกรณีที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยบริษัท

รับผิดชอบค่าใช้จ่าย อัตราเงินรายวันจะถูกลดลงเหลือเพียง 75%  
 2. เงินค่าทดแทนกรณีหมดสมรรถภาพด้านการท างาน จ าแนกเป็น 

 กรณีหมดสมรรถภาพจากการท างานโดยสิ้นเชิง (ทั้งหมด) อย่างถาวร ได้รับเงินค่าทดแทนแบบ             
ขาดตอน (เป็นเงินก้อน) = เงินรายได้จ านวน 7 ปี โดยขั้นสูงสุดจ านวน 330,000 ริยาล 

 กรณีหมดสมรรถภาพจากการท างานเพียงบางส่วน (ไม่ทั้งหมด) อย่างถาวรได้รับเงินค่าทดแทนแบบ
ขาดตอน (เป็นเงินก้อน) = เงินรายได้จ านวน 5 ปีโดยขั้นสูงสุดจ านวน 165,000 ริยาล 

 ผู้ได้รับบาดเจ็บ จะได้รับเงินค่าทดแทนทุกระดับไม่ว่าขนาดการหมดสมรรถภาพจะอยู่ในระดับใด              
ก็ตาม 
 3. เงินค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตด้วยสาเหตุจากการท างาน 

 ได้รับเงินค่าทดแทนแบบขาดตอน (เป็นเงินก้อน) = รายได้ประจ าเดือนจ านวน 7 ปีด้วยขั้นสูงสุด 
จ านวนเงิน 330,000 ริยาล ซึ่งจะถูกจ่ายให้แก่สมาชิกในครอบครัว 

 
หมายเหต ุระเบียบประกันสังคมนี้ มีการยกเว้นกลุ่มบุคคล 8 ประเภท (ที่ไม่ครอบคลุม) ดังนี้ 
   1. เจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วไป ได้แก่ข้าราชการพลเรือน ทหาร และต ารวจ 
   2. เจ้าหน้าที่ต่างชาติซึ่งท างานในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์กรทางการทูต การเมือง และ
การทหารต่างชาติ เป็นต้น 
   3. คนงานที่ท างานด้วยการเกษตรหรือป่าไม้ งานทุ่งหญ้า และงานในลักษณะเดียวกัน 
   4. กลาสีเรือ หมายถึงบรรดาชาวประมงทั้งหลาย 
   5. คนรับใช้ในบ้าน 
   6. คนงานในอุตสาหกรรมครัวเรือน (หมายถึง ที่ท างานกิจการอยู่ในบ้านของพวกเขา) 
   7. สมาชิกในครัวเรือนของเจ้าของสถานประกอบการ 
   8.คนงานต่างชาติที่เข้ามาท างานในราชอาณาจักร เป็นงานที่ใช้เวลาเสร็จไม่เกิน 3 เดือน 
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5. การขอรับเงินประกันสังคม (GOSI-โกซี)่ ประเภทเงินบ านาญหรือเงินกองทุนยังชีพ 
  
 การขอรับเงินประกันสังคม (โกซี่) คืนได้ด าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2531 จนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามยังมี
คนงานไทยที่เคยเดินทางไปท างานที่ประเทศซาอุดีอาระเบียจ านวนมากที่ยังไม่เคยยื่นขอรับเงินประกันสังคม               
(โกซี)่ คืนจึงขอทบทวนแนวทางการขอรับเงินประกันสังคม (โกซี)่ คืน ดังนี้ 

 1. คนงานที่จะขอรับเงินประกันสังคม จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   1.1 ต้องเป็นผู้ที่เข้าไปท างานในประเทศซาอุดีฯ ก่อนวันที่ 13 มีนาคม 2530 
   1.2 ต้องเป็นสมาชิกและถูกหักค่าจ้างสมทบประกันสังคมเป็นเวลา 12 เดือนขึ้นไป  นับถึงวันที่ 13 
มีนาคม 2530 (ค.ศ. 1987)  
 2. คนงานทีได้รับเงินสมทบร้อยละ 5 คืนแล้ว จะไม่ได้รับเงินประกันสังคมใดๆ อีกและไม่มีการจ่ายเงิน
ประกันสังคมรอบที่สองหรือรอบที่สามแต่อย่างใด 
 3. ส าหรับเงินหักสมทบจากฝ่ายนายจ้างร้อยละ 8 (8%) กฎหมายก าหนดให้ส านักงานประกันสังคม
ซาอุดีฯ เป็นผู้จัดเก็บไม่คืนให้คนงานแต่อย่างใด 
 4. เงินประกันสังคม (โกซี)่ ประเภทบ านาญ จะจ่ายให้เฉพาะคนงานชาวซาอุดีฯ เท่านั้น 
 5. คนงานต้องยื่นขอรับเงินประกันสังคมต่อส านักงานประกันสังคมซาอุดีฯโดยตรง ไม่จ าเป็นต้องผ่าน
นายหน้าหรือหน่วยงานอ่ืนใด และไม่มีผู้ใดด าเนินเรื่องขอรับเงินแทนคนงานผู้ประกันตนได้ เมื่อใดที่ส านักงาน
ประกันสังคมส่งเงินไปให้คนงาน ส านักงานประกันสังคม (โกซี่) จะส่งไปให้ในนามคนงานผู้ประกันตนเท่านั้นบุคคล
ในครอบครัวไม่สามารถไปขอรับเงินดังกล่าวจากธนาคารแทนเจ้าของได้ ถึงแม้ว่าคนงานผู้ประกันตนจะเสียชีวิตลง
แล้ว และมีทายาทตามกฎหมายไปแสดงตนเพ่ือขอรับก็ไม่สามารถขอรับได้เนื่องจากจะต้องด าเนินเรื่องขอรับใหม่ใน
อีกลักษณะหนึ่งนั้นคือกรณีเสียชีวิต 
 
แนวทางการขอยืน่รับเงินประกนัสังคม (โกซ่ี) ประเภทเงินบ านาญหรือเงินกองทุนยงัชีพ 
 

1. กรณีคนงานผู้ประกันตนยังมีชีวิตอยู่ จ าแนกเป็น 2 กรณี 

   1. กรณีคนงานมีเฉพาะหนังสือเดินทาง    ไปดูหน้าที่ 15 
    1.1 ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแบบไม่มีบัตรประกันสังคม (โกซี่) โดยเขียนชื่อที่อยู่ตัวเองเป็น
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
    1.2 ถ่ายส าเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อของคนงาน และหน้าที่มีตราประทับ 
วีซ่าเดินทางเข้าไปท างานในประเทศซาอุดีอาระเบีย 
    1.3 ส่งเอกสารตามข้อ 1.1 – 1.2 ไปที่ส านักงานประกันสังคมซาอุดีอาระเบียโดยตรง                    
(ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน) ดังนี้ 
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    GENERAL ORGANIZATION FOR SOCIAL INSURANCE (RIYADH OFFICE) 
                  OVERSEAS PENSION DEPARTMENT 
                  P.O. BOX 2952, RIYADH 11461 
                  KINGDOM OF SAUDI ARABIA (K.S.A) 
 

                  หรือผ่านเว็บไซต์  http://www.gosi.com.sa  
    หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ryd@gosi.com.sa  
    หรือ ส่งผ่านส านักงานแรงงานจังหวัด เพื่อสง่ต่อให้ส านักประสานความร่วมมือ 
   ระหว่างประเทศ  
    หรือส่งให้ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน 
    แจ้งส านักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) ด าเนินการต่อไป 
 
  

2. กรณีคนงานมีหนังสือเดินทางและบัตรประกันสังคม (โกซี)่        ไปดูหน้าที่ 16 
    2.1 ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแบบมีบัตรประกันสังคม (โกซี่) โดยเขียนชื่อ ที่อยู่ของตัวเอง
เป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องชัดเจน 
    2.2 ให้กรอกเลขสมาชิกในบัตรประกันสังคมลงในแบบฟอร์มแบบมีบัตรฯโดยแปลเลขท่ีเป็น
ภาษาอาหรับให้เป็นเลขสากล (ดูการเปรียบเทียบตัวเลขอาหรับเป็นเลขสากล) 
    2.3 ถ่ายส าเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อของคนงาน และหน้าที่มีตราประทับ 
วีซ่าเดินทางเข้าไปท างานในประเทศซาอุดีอาระเบีย 
    2.4 ถ่ายส าเนาบัตรสมาชิกประกันสังคม (โกซี)่ 
    2.5 ส่งเอกสารตามข้อ 2.1 – 2.4 ไปที่ส านักงานประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย โดยตรง (ส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน) ตามที่อยู่ในข้อ 1.3  
  การขอรับเงินประกันสังคม (โกซี่) คนงานต้องด าเนินการเองโดยไม่จ าเป็นต้องผ่านนายหน้า และไม่
เสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น 
  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามส านักงานแรงงานจังหวัด ส านักงานจัดหางานจังหวัด             
ทุกจังหวัด หรือส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

หมายเหต ุ
   1. ส่วนภูมิภาคขอรับแบบฟอร์มขอรับเงินประกันสังคมได้ที่ ส านักงานแรงงานจังหวัดหรือ ส านักงาน
จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด/กรุงเทพมหานครขอรับแบบฟอร์มได้ที่ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กระทรวงแรงงาน 
   2. ให้กรอกแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ด้วย ตัวพิมพ์ใหญ ่
   3. ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มให้เหมือนกันลายมือชื่อในหนังสือเดินทาง 
   4. ที่อยู่ที่แจ้งให้ส านักงานประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย ส่งเงินให้ ต้องเป็นที่อยู่ของคนงานเท่านั้น 
   5. ถ้าเอกสารถูกต้อง จะได้รับเงินประกันสังคมคืนประมาณภายใน 6 เดือน 
   6. ถ้าพ้น 6 เดือน ยังไม่ได้รับเงินขอให้น าส าเนาเอกสารที่ส่งไปครั้งแรกไปติดต่อส านักงานแรงงาน
จังหวัดหรือส านักงานจัดหางานจังหวัดที่มีภูมิล าเนาอยู่ หรือส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวง
แรงงาน เพ่ือร้องขอให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าว 

mailto:ryd@gosi.com.sa
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3. กรณีคนงานผู้ประกันตนเสียชีวิต มีแนวทางการขอรับเงินประกันสังคม (โกซี่) ดังนี้ 

  ทายาทผู้มีสิทธิ ทายาทของผู้เอาประกันที่ถึงแก่ความตายและมีสิทธิได้รับเงินสมทบจ่ายคืน ได้แก่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

๑.   ภรรยา (ที่มีทะเบียนสมรส) หรือ 
๒. ถ้าไม่มีภรรยา ได้แก่ บุตร 
๓. ถ้าไม่มีภรรยา บุตร ได้แก่ หลาน (ที่เกิดจากลูกชายที่เสียชีวิตแล้ว) 
๔. ถ้าไม่มีภรรยา บุตร หลาน ได้แก่ บิดา มารดา หรือ 
๕. ถ้าไม่มีภรรยา บุตร หลาน บิดา มารดา ได้แก่ ปู่ และย่า หรือ 
๖. ถ้าไม่มีบุคคลที่กล่าวมาได้แก่ พ่ีชาย น้องชาย และพ่ีสาว น้องสาว ของผู้ตาย โดยมีเงื่อนไขว่า 

บุคคลเหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้การอุปการะ เลี้ยงดูของคนงานที่เสียชีวิต ในวันที่เขาเสียชีวิต 
 
(1) เอกสารของผู้เสียชีวิต ได้แก่ 

 

๑. ส าเนาบัตรประกันสังคม (โกซี)่ 
๒. ส าเนาหนังสือเดินทาง ที่มีรายละเอียดของคนงานและที่มีตราประทับวีซ่า 
๓. ส าเนาใบมรณบัตร 

 

(2) ภรรยาของผู้เสียชีวิต คุณสมบัติ คือ 
 

๑. ต้องเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายและยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น 
๒. หากท าการสมรสใหม่ ไม่มีสิทธิได้รับเงินโกซี่ 
๓. เอกสารได้แก่  
  ส าเนาใบทะเบียนสมรส 
 ส าเนาบัตรบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อภรรยาปรากฏ 
 

(3) บุตรของผู้เสียชีวิต คุณสมบัติ คือ 
 

๑. บุตรชายต้องมีอายุต่ ากว่า 21 ปี ในขณะที่บิดาถึงแก่ความตาย หรือหากอายุครบ 21 ปีแล้ว 
และอายุต้องไม่เกิน  26  ปี บุตรชายต้องอยู่ระหว่างการศึกษาและมีใบรับรองการศึกษาจากสถานศึกษา (ครบ 26 
ปีบริบูรณ์ไม่มีสิทธิ์)  

๒. กรณีบุตรสาวต้องเป็นโสด (เงื่อนไขอายุเหมือนบุตรชายตามข้อ 1) 
เอกสารประกอบการยื่น ได้แก่  

 ส าเนาใบสูติบัตร 
 ส าเนาบัตรประชาชน 
 ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรปรากฏอยู่ 
 กรณีอยู่ระหว่างการศึกษา ต้องมีใบรับรองการศึกษา (อายุ 21-26 ปี) 
 กรณีบุตรชาย และ บุตรสาวที่ท างานแล้ว ต้องมีใบรับรองการท างานให้ระบุวันที่เข้าท างาน

และจ านวนเงินเดือนด้วย โดยให้ผู้ที่มีอ านาจของบริษัทลงนามรับรอง พร้อมประทับตรา (กรณีอายุต่ ากว่า 21 ปี แต่
ท างานแล้ว) 
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(4) หลานชาย หรือหลานสาวของผู้ตายที่เกิดจากบุตรชาย (กรณีบุตรชายเสียชีวิตไปก่อนแล้ว) 

    เอกสารเหมือนกับกรณีบุตรชาย และบุตรสาวของผู้ตาย 
    

(5) บิดา – มารดา ของผู้ตาย 
 

๑. ถือเป็นทายาทที่มีสิทธิได้รับเงินโกซี่ แต่ต้องเป็นบุคคลที่ไร้ความสามารถในการท างาน                 
หรืออายุเกิน 60 ปีแล้ว และไม่ได้ท างาน 

๒. เอกสาร ได้แก่  
 ส าเนาทะเบียนสมรสของ บิดา – มารดา 
 กรณีเสียชีวิตต้องมีส าเนาใบมรณบัตร 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ บิดา – มารดา 
 ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของ บิดา – มารดา ปรากฏ 

 

(6) ปู่ – ย่า ของผู้ตาย  

  ใช้หลักการและคุณสมบัติเดียวกับ พ่อ แม่ ของผู้ตาย หากยังมีชีวิตอยู่ 
 

(7) พี่ชาย น้องชาย และพี่สาว น้องสาว ของผู้ตาย 
 

๑.  ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับบุตรชาย และบุตรสาว ของผู้ตายตามข้อ (3) 
๒. เอกสาร ได้แก่  

 ส าเนาใบสูติบัตร 
 ส าเนาบัตรประชาชน (ถ้าม)ี  
 ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ พ่ีชาย – น้องชาย / พ่ีสาว – น้องสาวปรากฏ 
 กรณี พี่ชาย น้องชาย และพ่ีสาว น้องสาว อยู่ระหว่างการศึกษา ต้องมีส าเนาใบรับรอง

การศึกษา 
 กรณี พ่ีชาย น้องชาย และพ่ีสาว น้องสาว ท างานแล้วต้องมีใบรับรองการท างาน ให้ระบุ

วันที่เข้าท างานจ านวนเงินเดือนด้วยโดยให้ผู้มีอ านาจของบริษัทลงนามรับรองพร้อมประทับตราของบริษัทรับรอง 
 กรณี พ่ีสาว น้องสาว สมรสแล้ว ต้องใช้ส าเนาใบทะเบียนสมรสประกอบด้วย 
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ขั้นตอนการด าเนินการยื่นเรื่องขอรับเงินประกันสังคม (โกซี)่ กรณีคนงานเสียชีวิต 

 1. ทายาทของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ด าเนินการ โดยควรยื่นค าร้องเพ่ือขอให้ตรวจสอบสิทธิการรับเงิน
ประกันสังคม (โกซี่) ก่อนในส่วนภูมิภาคให้ยื่นค าร้องที่ ส านักแรงงานจังหวัด หรือส านักงานจัดหางานจังหวัดทุก
จังหวัด กรุงเทพมหานครยื่นค าร้อง ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ เพื่อให้
ส านักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบียตรวจสอบว่ามีสิทธิได้รับหรือไม่พร้อมทั้งระบุทายาทผู้มีสิทธิ โดยบันทึก
ปากค าระบุทายาทพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องฉบับภาษาไทย (ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น) ไปให้ตรวจสอบ เมื่อส านัก
แรงงานประเทศซาอุดีอาระเบีย แจ้งผลว่าทายาทคนใดมีสิทธิได้รับ ก็จะจัดส่งแบบฟอร์มการขอคืนเงินประกันสังคม
กรณีเสียชีวิต (From No.1B/Annuities) พร้อมชี้แจงแนวทางการด าเนินการให้ทราบอย่างละเอียด 
 2. ทายาทของผู้เสียชีวิตต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการขอคืนเงินประกันสังคมกรณีเสียชีวิต(From 
No.1B/Annuities) (ปกติส านักแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบียจะจัดส่งแบบฟอร์มมาให้เมื่อตรวจสอบว่าคนงาน
ผู้ที่เคยท างานในประเทศซาอุดีอาระเบียนั้น เป็นสมาชิกประกันสังคม และมีสิทธิได้รับเงินคืน) (ตามรายละเอียดข้อ
ที่ 1) โดยสามารถขอค าแนะน าการกรอกข้อมูลจากส านักงานแรงงานจังหวัดหรือส านักงานจัดหางานจังหวัดที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ ส าหรับผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ขอค าแนะน าได้ที่ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวง
แรงงาน และเมื่อด าเนินการจัดส่งเอกสารเสร็จแล้ว จะต้องน าหลักฐานไปติดต่อส านักประสานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กระทรวงแรงงาน เพ่ือประทับตรารับรองแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้วโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่
อย่างใด 
 3. ส าหรับเอกสารทั้งหมดแนบเรื่อง (ยกเว้น ส าเนาบัตรสมาชิกประกันสังคม และ ส าเนาหนังสือเดินทาง) 
ที่เป็นภาษาไทย ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยทายาทของผู้ตายต้องด าเนินการเองจากนั้นน าไปให้กองสัญชาติและ
นิติกรณ์ กรมกางกงสุล กระทรวงการต่างประเทศประทับตรารับรองเสียค่าธรรมเนียม ฉบับละ 200 บาท แล้วน า
เอกสารไปให้สถานทูตซาอุดีอาระเบียประทับตรารับรองอีกครั้งหนึ่งโดยเสียค่าธรรมเนียม ฉบับละ 450 บาท (อัตรา
นี้เปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ) 
 เมื่อด าเนินการทุกขั้นตอนเสร็จเรียบร้อย ทายาทสามารถจัดส่งเอกสารให้ส านักแรงงานจังหวัด หรือ
ส านักงานจัดหางานจังหวัดเพ่ือส่งต่อส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ด าเนินการส่งต่อให้ส านักแรงงาน
ในประเทศซาอุดีอาระเบียด าเนินการต่อไป หรือกรณีที่ทายาทด าเนินการทุกขั้นตอนแล้ว และยังอยู่กรุงเทพฯ 
สามารถน าเอกสารทั้งหมด (ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้ว) มาส่งให้ส านักประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ได้โดยตรง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และด าเนินการส่งต่อให้ส านักงานแรงงานในประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย ด าเนินการต่อไป 
 * ทายาทของคนงานจะต้องแปลเอกสารและด าเนินการทางเอกสารด้วยตนเองทุกขั้นตอนโดยไม่ผ่าน
นายหน้า 

 
 
กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ส านักประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 



 

 

ส ำนักงำนปลดักระทรวงแรงงำน ส ำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  

กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง เขตดินแดง  กทม. 10400 โทรศพัท ์0 - 2232 – 1240   www.mol.go.th 

 

 

กำรยืน่ขอรับเงินประกนัสังคม (GOSI-โกซ่ี) ประเภทเงินกองทุนยงัชีพ 

     2.   กำรจัดเตรียมเอกสำร 

1. ผู้มีสิทธิยื่นค ำร้อง 

     3.   กำรจัดส่งเอกสำร 

     เป็นสมาชิกประกนัสงัคมและมีอายคุรบ 60 ปีบริบรูณ์ 

     ได้เข้าไปท างานในประเทศซาอดุีอาระเบยี  

     ก่อนวนัท่ี 13 มีนาคม 2530 

     เป็นสมาชิกและถกูหกัคา่จ้างสมทบ ประกนัสงัคม   

     มากกวา่ 12 เดือน 

กรณีคนงำนมเีฉพำะหนังสือเดนิทำง 

       แบบฟอร์มการขอรับเงินประกนัสงัคม แบบไม่มีบตัรประกนัสงัคม (โกซ่ี) 

       ส าเนาหนงัสือเดินทาง* 

  - หนา้ท่ีมีรูปถ่าย 

  - หนา้ท่ีมีตราประทบัวซ่ีาเดินทางไปท างานในประเทศซาอุดีอาระเบีย 

 

กรณีคนงำนมหีนงัสือเดนิทำงและบัตรประกนัสังคม (โกซ่ี) 

        แบบฟอร์มการขอรับเงินประกนัสงัคม แบบมีบตัรประกนัสงัคม (โกซ่ี)** 

      ส าเนาบตัรสมาชิกประกนัสงัคม (โกซ่ี)* 

      ส าเนาหนงัสือเดินทาง* 

  - หนา้ท่ีมีรูปถ่าย 

  - หนา้ท่ีมีตราประทบัวซ่ีาเดินทางไปท างานในประเทศซาอุดีอาระเบีย 
      * รับรองส าเนาถูกตอ้งพร้อมลงลายมือช่ือเหมือนกบัหนงัสือเดินทางทุกฉบบั 

      ** การกรอกเลขสมาชิกในบตัรตอ้งแปลเลขจากเลขภาษาอาหรับให้เป็นเลขสากล 

 
 

 

รวบรวมเอกสารทั้งหมด ส่งไปรษณีย ์(ลงทะเบียน) ไปท่ี

ส านกังานประกนัสงัคมซาอุดีอาระเบีย ตามท่ีอยูด่า้นล่าง 

 General Organization For Social Insurance (GOSI) 

  Overseas Benefits Department 

 P.O.BOX 2952 RIYADH 11461  

 KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
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แบบฟอร์มการขอรับเงินประกันสังคม (โกซี่) แบบไม่มีบัตร 

 

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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แบบฟอร์มการขอรับเงินประกันสังคม (โกซี่) แบบมีบัตร 
 

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 (ที่อยู่ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์)   .................................................................. 
           .................................................................. 
           .................................................................. 
         .  ................................................................. 
         THAILAND. 
ENCLOSE HEREWITH IS MY A COPY OF GOSI CARD AND MY PASSPORT 

YOURS FAITHFULLY, 
 

…………………………. 
……../………/………… 
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เปรียบเทียบเลขอาหรับและเลขสากล 

 
 
 

 



ประเทศคูเวต 
สิทธิประโยชน์อนัพึงได้รับระหว่างการท างาน 
 

๑. เงินค่าตอบแทน/เงินคา่จ้าง The Remuneration   2 
๒. เงินค่าล่วงเวลา (Over Time)    4 
๓. เงินค่าพักผ่อนประจ าปี (Vacation)   6 

สิทธิประโยชน์อนัพึงได้รับหลังการท างาน 
 

๑. สิทธิประโยชน์หลังสิน้สุดการจ้าง (End of Service)   7 
๒.  สิทธิอื่นๆ ที่ควรทราบนอกเหนือจากเงินสิทธปิระโยชน์  8 

 

กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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ประเทศคูเวต 
 

สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานในภาคเอกชน เลขท่ี 6 ประจ าปี 
The Law of Labor in the Private Sector No. 6 of 2010 In the State of Kuwait 

1. เงินค่าตอบแทน/เงินค่าจ้าง 
2. เงินค่าล่วงเวลา 
3. เงินค่าพักร้อนประจ าปี 
4. เงินรางวัลสิ้นสุดการท างาน 
5. สิทธิอ่ืนๆ ที่ควรทราบนอกเหนือจากเงินสิทธิประโยชน์ 

 
สิทธิประโยชน์อันพึงได้รับระหว่างการท างาน 

 
1. เงินค่าตอบแทน/เงินค่าจ้าง The Remuneration 
 

  1. ค่าตอบแทน/เงินค่าจ้าง (The Remuneration)  
 หมายถึง ค่าจ้างพ้ืนฐานที่คนงานได้รับ หรือสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับเป็นค่าตอบแทนการท างาน

ของเขา และด้วยเหตุของการท างาน รวมทั้งเงินทั้งหมดที่ถูกระบุไว้ในสัญญาหรือในกฎ ข้อบังคับ ของนายจ้าง
ตามกฎหมาย โดยไม่กระทบต่อค่าใช้จ่ายทางสังคมและค่าใช้จ่ายส าหรับเด็กที่ได้รับ โดยอาศัยอ านาจตาม
กฎหมายฉบับที่ 19 ของปี 2000 ที่ชี้ถึงสิ่งที่คนงานได้รับในลักษณะประจ า ได้แก่ เงินโบนัสต่างๆ 
(Bonuses) หรือเงินรางวัลต่างๆ (Benefits) หรือเงินค่าตอบแทนต่างๆ (Allowances) หรือเงินที่ให้
ต่างๆ (Grants) หรือเงินบริจาค / ของที่ให้ต่างๆ (Endowments) หรือเงินสดที่เป็นรางวัล (or Cash 
Benefits) จะถูกน ารวมเข้าไว้ในบัญชีค่าจ้าง และถ้าหากค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของคนงานนั้นถูกก าหนด
ออกมาตามปริมาณของผลก าไรสุทธิ และสถานประกอบการนั้นไม่สามารถสร้างผลก าไร หรือสร้างผลก าไรที่
น้อยมาก โดยที่ส่วนแบ่งของคนงานนั้นไม่เหมาะสมกับงานที่ท า จ าเป็นจะต้องประเมินค่าตอบแทนของคนงาน
ตามพ้ืนฐานค่าตอบแทนที่อยู่ในลักษณะเดียวกันหรือเป็นไปตามประเพณีปฏิบัติของต าแหน่งงานดังกล่าว หรือ
เป็นไปด้วยความเป็นธรรม (ตามมาตรา 55) 

 2. การจ่ายค่าตอบแทน ค่าตอบแทนจะถูกจ่ายให้ในวันท างาน ด้วยสกุลเงินของประเทศที่ใช้อยู่ 
ดังต่อไปนี้ (ตามมาตรา 56) 
   (ก) คนงานที่ถูกบรรจุท างานโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน จะได้รับค่าตอบแทนอย่างน้อย
เดือนละครั้ง (1 เดือนจ่าย 1 ครั้ง)  
   (ข) คนงานอ่ืนๆ จะถูกจ่ายค่าตอบแทนอย่างน้อยทุกสองสัปดาห์ ( 2 สัปดาห์ จ่าย 1 ครั้ง) และ
ไม่อนุญาตให้จ่ายค่าตอบแทนล่าช้าเกิน 7 วัน นับจากวันที่มีสิทธิได้รับ 

 3. นายจ้างที่จ้างคนงานท างานตามข้อบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ จะต้องจ่ายเงินสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ให้กับคนงานของตัวเองโดยจ่ายเข้าบัญชีของพวกเขาที่มีอยู่กับสถาบันทางการเงินท้องถิ่น และจะต้อง
ส่งส าเนาของบัญชีเงินเดือนที่ถูกส่งไปยังสถาบันทางการเงินนั้น ไปให้กระทรวงกิจการสังคมและแรงงานด้วย 
โดยค าสั่งของสภาคณะรัฐมนตรีออกมา เป็นไปตามข้อเสนอของรัฐมนตรีกระทรวงกิจการสังคมและแรงงาน 
และรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ในการก าหนดกฎกติกาต่างๆ ของการท าธุรกรรมที่ เกี่ยวกับบัญชีต่างๆ เหล่านี้
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เป็นการเฉพาะ เกี่ยวกับรายจ่ายต่างๆ และค่าด าเนินการ/ค่านายหน้าต่างๆ และการด าเนินการต่างๆทางด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ (ตามมาตรา 57) 

 4. ไม่อนุญาตให้นายจ้างโยกย้ายคนงานที่ได้รับค่าตอบแทนหมวดรายเดือนไปอยู่ในกลุ่มคนงาน  
(ที่รับค่าจ้าง) หมวดอ่ืน โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคนงานเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องดังกล่าว  
โดยต้องไม่ท าให้เสียสิทธิต่างๆ ซึ่งคนงานได้ท าในช่วงระยะเวลาที่เขาท างานด้วยค่าตอบแทนรายเดือน   
(ตามมาตรา 58) 

 5. (ก) ไม่อนุญาตให้หักเงินค่าตอบแทนคนงานมากกว่า (10%) เพ่ือช าระเป็นค่าหนี้สินหรือช าระ
ค่าเงินกู้ที่นายจ้างเป็นผู้ก าหนดขึ้น 
  (ข) ไม่อนุญาตให้อายัดค่าตอบแทนที่คนงานจะได้รับหรือลดค่าตอบแทนลงหรือหักค่าตอบแทน 
เว้นแต่ต้องอยู่ในขอบเขต/วงเงิน (25%) ของค่าตอบแทนดังกล่าว เพ่ือน าไปช าระค่าหนี้สิน (ที่เกิดขึ้น)                    
จากค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการซื้ออาหารหรือเสื้อผ้าหรือหนี้สินอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงหนี้สินของนายจ้าง
ด้วย และกรณีท่ีเกิดหนี้สินพร้อมกัน (คือมีหนี้สินหลายด้าน) ให้ช าระหนี้สินที่เกิดขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายก่อนช าระ
หนี้สินอื่นๆ (ตามมาตรา 59) 

 6. ไม่อนุญาตให้บังคับคนงานซื้ออาหารหรือสินค้าจากร้านค้าใดร้านหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยนายจ้าง (ตามมาตรา 60) 

 7. นายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนให้คนงานของตนเองในช่วงระยะเวลาที่มีการปิดกิจการ  ถ้าหาก
นายจ้างตั้งใจที่จะปิดกิจการเพ่ือบังคับให้คนงานยินยอมสละ (Yielding) และยอมละทิ้ง (Submission) สิ่งที่
เป็นสิทธิต่างๆ จากนายจ้าง นอกจากนี้นายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนให้คนงานของตัวเองตลอดระยะเวลาของ
การหยุดกิจการทั้งหมดหรือหยุดชะงักบางส่วน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอ่ืนใดก็ตามซึ่งไม่เกี่ยวกับคนงานตราบใดที่
นายจ้างมีความประสงค์ในการให้คนงานยังคงท างานกับเขาต่อไป (ตามมาตรา 61) 

 8. เงินค่าตอบแทนสุดท้ายที่คนงานได้รับ จะถูกรักษาไว้ในบัญชีเงินสิทธิประโยชน์ของเขา และถ้า
หากคนงานเป็นผู้ที่ได้รับเงินค่าตอบแทนแบบรายชิ้น ค่าตอบแทนของคนงานจะถูกค านวณด้วยค่าตอบแทน
เฉลี่ยของค่าตอบแทนที่คนงานได้รับในการท างานจริง 3 เดือนสุดท้าย และการค านวณการประเมินเงิน
ค่าตอบแทนที่เป็นเงินสดและสิ่งของ โดยการหารเฉลี่ยสิ่งที่คนงานได้รับในช่วง 12 เดือนสุดท้ายตามสิทธิ และ
ถ้าหากระยะเวลาการท างานของเขาน้อยกว่า 1 ปี ให้ค านวณตามระยะเวลาในการท างานที่เกิดขึ้นจริงและไม่
อนุญาตให้ลดค่าตอบแทนของคนงานลงในช่วงระหว่างระยะเวลาการท างานของคนงานไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ 
ก็ตาม (ตามมาตรา 62) 

 9. รัฐมนตรีจะต้องออกค าสั่งอย่างน้อยในทุกๆ 5 ปี เพื่อก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามลักษณะ 
ของอาชีพและอุตสาหกรรมต่างๆ โดยพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อของประเทศที่ก าลังเผชิญอยู่ หลังจาก 
ที่ ได้มีการหารือกับคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการแรงงาน และองค์กรต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องแล้ว   
(ตามมาตรา 63) 
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ประเภทของลูกจ้าง แบ่งเป็น 5 ประเภท ตามวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
  (1)  ลูกจ้างที่ต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ า ได้แก่ ผู้ปฏิบัติการที่ใช้วิชาชีพ
วิชาการ และมีความเชี่ยวชาญในต าแหน่งต่างๆ เฉพาะด้าน อาทิ ทนายความ วิศวกร สถาปนิก ผู้อ านวยการ
แผนกต่างๆ ที่ปรึกษา เป็นต้น 
  (2) ลูกจ้างที่ต้องใช้วุฒิการศึกษาในระดับอนุปริญญาตรีเป็นอย่างต่ า ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้
ความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ลูกจ้างฝีมือระดับสูง) อาทิ พยาบาล ช่างไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างภาพ ช่างเทคนิคต่างๆ เป็นต้น 
  (3) ลูกจ้างที่ต้องใช้วุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอย่ างต่ า ได้แก่  
ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน (ลูกจ้างฝีมือ) อาทิ ผู้คุมงานและหัวหน้างาน  เป็นต้น 
  (4) ลูกจ้างที่ไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษาแต่ต้องมีประสบการณ์
ในการท างาน (ลูกจ้างกึ่งฝีมือ) อาทิ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างตัดผม ช่างตัดเย็บ และผู้ช่วยช่าง 
        (5) ลูกจ้างที่ไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษาและไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ในการท างาน (ลูกจ้าง 
ไร้ฝีมือ) อาทิ พนักงานท าความสะอาด คนขายเนื้อสัตว์ เป็นต้น 

 
๒.  เงินค่าล่วงเวลา (Over Time) 
 
เวลาท างาน เวลาหยุดประจ าสัปดาห์ และวันหยุดประจ าปี 
 

 1. กฎหมายแรงงานได้ก าหนดให้ท างานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 6 วัน รวม 48 ชั่วโมง ยกเว้น 
ในกรณีต่างๆ ที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายแรงงานฉบับนี้ และส าหรับเวลาการท างานในเดือนรอมฎอน 
กฎหมายก าหนดให้ท างานวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 6 วัน รวมแล้วไม่เกิน 36 ชั่วโมง นอกจากนี้ยัง
อนุญาตให้ลดชั่วโมงการท างานลงได้อีก ในงานที่หนักท าให้เสียเหงื่อหรืองานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือใน
สถานการณ์ท่ีรุนแรงอย่างหนัก (เช่น หนาวจัด ร้อนจัด หรือฝนตกหนัก เป็นต้น) ซึ่งการลดชั่วโมงการท างานใน
สถานการณ์ที่รุนแรงเหล่านี้ต้องเป็นไปตามค าสั่งของรัฐมนตรีเท่านั้น 

 2. ก. ไม่อนุญาตให้คนงานท างานเกินกว่า 5 ชั่วโมงติดต่อกันใน 1 วันโดยไม่มีช่วงเวลาพักผ่อน
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และช่วงเวลาพักผ่อนดังกล่าวจะไม่รวมอยู่ในเวลาท างาน ยกเว้น ภาคการธนาคาร 
การเงิน และการลงทุน ซึ่งมีชั่วโมงท างาน 8 ชั่วโมงต่อเนื่องได้ 
  ข. อนุญาตให้คนงานท างานโดยไม่ต้องมีช่วงเวลาพัก อันเนื่องจากสาเหตุทางเทคนิค หรือเหตุ
ฉุกเฉิน หรืองานต่างๆ ในส านักงานได้ หลังจากที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้ว  โดยมีเงื่อนไขว่า
จ านวนรวมของชั่วโมงท างานต่อวันนั้นจะต้องน้อยกว่าชั่วโมงท างานปกติ 1 ชั่วโมง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตราที่ 
(64) ของกฎหมายแรงงานฉบับนี้ 

 3. กฎหมายอนุญาตให้คนงานท างานล่วงเวลาได้โดยท าเป็นค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
นายจ้าง ถ้าหากเป็นเรื่องจ าเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายขึ้น หรือเพ่ือซ่อมบ ารุงสิ่งที่เกิดขึ้นมา
จากอุบัติเหตุนั้นให้อยู่ในสภาพดี หรือเพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงการขาดทุนและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหรือ  
อันเนื่องมาจากการท างานที่มากผิดปกต ิ
  นอกจากนี้ไม่อนุญาตให้ท างานล่วงเวลาเกินกว่า 2 ชั่วโมงภายใน 1 วัน และสูงสุดไม่เกิน 180 
ชั่วโมงต่อปี และไม่อนุญาตให้ช่วงเวลาของการท างานล่วงเวลาต่างๆ นั้น เกิน 3 วันต่อสัปดาห์ และ 90 วัน  
ต่อ 1 ป ี
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 คนงานสามารถใช้ทุกวิธีในการยืนยันถึงการที่นายจ้างได้สั่งให้เขาท า งานล่วงเวลา และสิทธิของ
คนงานที่จะต้องได้รับค่าจ้างในช่วงท างานล่วงเวลา ที่เพิ่มขึ้นจากค่าจ้างของเขาตามปกติในอัตรา 25 %  

 ค่าตอบแทนนี้เป็นไปตามมาตราที่ 56 ที่ได้บัญญัติไว้ นายจ้างต้องจัดท าทะเบียนเป็นการเฉพาะ
เกี่ยวกับการลงบันทึกการท างานล่วงเวลา และถือไว้ โดยต้องระบุไว้ถึงวันที่ของแต่ละวัน จ านวนชั่วโมงของการ
ท างานล่วงเวลาและค่าจ้างจากการท างานล่วงเวลา ซึ่งเขาได้มอบหมายให้คนงานท างาน 

 4. คนงานมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าสัปดาห์เป็นเวลา 24 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง (หรือ 1 วัน)  
โดยได้รับค่าตอบแทน หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานมาเป็นเวลา 6 วันท างาน และอนุญาตให้นายจ้างจัดคนงาน
ท างานในวันหยุดประจ าสัปดาห์ของเขาได้ในกรณีที่มีความจ าเป็นและคนงานจะได้รับค่าตอบแทนในการท างาน
ในวันหยุดประจ าสัปดาห์เพ่ิมขึ้นจากค่าตอบแทนเดิมของเขาอีก 50 % เป็นอย่างน้อย (หรือเท่ากับ  
150 %) อีกท้ังต้องจัดวันหยุดชดเชยให้กับคนงานในวันอื่นอีก 1 วันด้วย 

 5. วันหยุดราชการที่ถูกก าหนดไว้ส าหรับคนงานโดยได้รบัค่าตอบแทนเต็มนั้นมีดังต่อไปนี้ 

 
   1. วันขึ้นปีใหม่ของปีฮิจเราะห์ศักราช     1 วัน  
   2. วันอิสรออ์และเมี๊ยะราจ      1 วัน  
   3. วันอีดิลฟิตริ      3 วัน  
   4. วันวูกูฟของวันอีดิลอัฎฮา     1 วัน  
   5. วันอีดิลอัฎฮา      3 วัน  
   6. วันคล้ายวันประสูติของท่านศาสดามูฮ าหมัด (เมาลิดนาบี)  1 วัน  
   7. วันชาติ 25 กุมภาพันธ์      1 วัน  
   8. วันประกาศอิสรภาพ 26 กุมภาพันธ์    1 วัน  
   9. วันขึ้นปีใหม่ของปีคริตศักราช     1 วัน 

    และถ้าหากจ าเป็นต้องให้คนงานท างานในวันหนึ่งวันใดจากวันหยุดเหล่านี้ 
    ต้องจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มให้กับคนงานอีก 1 เท่าตัวของค่าจ้างปกติ (หรือเท่ากับ 200 %) 

พร้อมกับให้หยุดวันอ่ืนชดเชย 1 วัน 
 
 6. คนงานมีสิทธิลาป่วยได้ดังต่อไปนี้ 

  1. 15 วัน ได้รับค่าตอบแทนเต็มจ านวน 
 2. 10 วัน  ได้รับค่าตอบแทน 3 ใน 4 ส่วนของค่าตอบแทน 
 3. 10 วัน  ได้รับค่าตอบแทน 1 ใน 2 ส่วนของค่าตอบแทน (ครึ่งหนึ่ง) 
 5. 10 วัน  ได้รับค่าตอบแทน 1 ใน 4 ส่วนของค่าตอบแทน 
  6. 30 วัน  ไม่ได้รับค่าตอบแทน 

 การเจ็บป่วยท่ีท าให้ต้องหยุดนั้นจะต้องมีใบรับรองแพทย์มายืนยัน ซึ่งเป็นแพทย์ที่นายจ้างได้แต่งตั้ง
ไว้หรือแพทย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบในหน่วยงานทางการแพทย์ของรัฐบาลและถ้าหากเกิดความขัดแย้งขึ้นเกี่ยวกับ
สิทธิของการได้รับวันหยุดหรือระยะเวลาของวันหยุด จะถือใบรับรองแพทย์ของหน่วยงานรัฐบาลเป็นหลัก 
ส าหรับโรคต่างๆ ที่รักษาไม่หาย จะถูกยกเว้นโดยค าสั่งของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่จะออกมาก าหนดชนิดของโรค
เหล่านั้น 
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3. เงินค่าพกัผ่อนประจ าปี (Vacation) 
 

การหยุดพักผ่อนประจ าปีโดยได้รับค่าจ้าง 
 

 1. คนงานมีสิทธิได้รับวันหยุดพักผ่อนประจ าปี โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นระยะเวลา 30 วันและ
คนงานจะยังไม่มีสิทธิได้รับวันหยุดพักผ่อนของการท างานในปีแรกเว้นแต่หลังจากที่ผ่านการท างานไปแล้วเป็น
เวลา 9 เดือนเป็นอย่างน้อยในการท างานกับนายจ้าง และวันหยุดต่างๆ ที่เป็นทางการ (วันหยุดราชการ) และ
วันลาป่วยที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้น จะไม่รวมอยู่ในวันหยุดพักผ่อนประจ าปี และคนงานมีสิทธิได้รับวันหยุด
พักผ่อนจากเศษของปี ด้วยอัตราส่วนของวันที่เขาได้ปฏิบัติงาน แม้ว่าจะเป็นปีแรกของการท างานก็ตาม 

 2. คนงานต้องได้รับค่าตอบแทนตามสิทธิที่เขาได้รับวันหยุดพักผ่อนประจ าปี ก่อนที่เขาจะหยุด 

 3. นายจ้างมีสิทธิก าหนดวันหยุดพักผ่อนประจ าปี และอนุญาตให้นายจ้างสามารถแบ่งวันหยุด
ออกเป็นส่วนๆ (เป็นช่วงๆ) ได้ โดยความยินยอมของคนงาน หลังจาก 14 วันแรกของการหยุดพักผ่อน และ
คนงานมีสิทธิสะสมวันหยุดพักผ่อนต่างๆ ของเขาได้ไม่เกินการหยุดพักผ่อน 2 ปี และคนงานมีสิทธิหยุดช่วง
เดียว/รวดเดียวได้ โดยหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากนายจ้าง และอนุญาตให้มีการสะสมวันหยุดพักผ่อน
ประจ าปีได้ในจ านวนที่มากกว่า 2 ปี ด้วยการเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย 
 4. คนงานมีสิทธิได้รับเงินค่าพักผ่อนประจ าปีของเขาที่ถูกสะสมไว้ในกรณีที่สิ้นสุดสัญญาแรงงาน 
 5. ไม่อนุญาตให้คนงานยอมสละวันหยุดพักผ่อนประจ าปีของเขา โดยได้รับสิ่งทดแทน  หรือ
ปราศจากสิ่งทดแทนก็ตาม และนายจ้างมีสิทธิเรียกคืนเงินค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้กับคนงานไปแล้วจากการ
หยุดพักผ่อน ถ้าหากตรวจพบและมีการยืนยันว่า ในระหว่างหยุดพักผ่อนเขาไปท างานกับนายจ้างรายอื่น 
 6. อนุญาตให้นายจ้าง ให้คนงานได้รับวันหยุดเพื่อการศึกษาโดยได้รับค่าตอบแทนเพื่อให้คนงาน
ได้รับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นในการท างานของเขา โดยคนงานนั้นจะต้องปฏิบัติงานกับเขาเท่ากับระยะเวลาของ
การหยุดเพื่อการศึกษาดังกล่าวไม่เกิน 5 ปี และในกรณีที่คนงานท าผิดเงื่อนไขนี้ คนงานจะต้องจ่ายค่าตอบแทน
ที่เขาได้รับไปในช่วงระหว่างที่เขาได้หยุดเพ่ือศึกษานั้น คืนให้นายจ้าง ในอัตราส่วนเท่ากับวันที่เหลืออยู่จาก
ระยะเวลาที่เขาจ าเป็นต้องท างานให้กับนายจ้าง 
 7. คนงานซึ่งท างานกับนายจ้างมาเป็นระยะเวลา 2 ปีอย่างต่อเนื่อง เขามีสิทธิได้รับวันหยุดเป็น
เวลา 21 วันโดยได้รับค่าตอบแทนเพ่ือประกอบพิธีฮัจย์โดยมีเงื่อนไขว่าเขายังไม่เคยไปประกอบพิธีกรรมฮัจย์
มาก่อน 
 8. ในกรณีที่ญาติของคนงานที่อยู่ในระดับท่ี 1 หรือระดับที่ 2 เสียชีวิต คนงานมีสิทธิหยุดงานได้ 3 
วันโดยได้รับค่าตอบแทนเต็ม และส าหรับคนงานสตรีที่เป็นมุสลิมซึ่งสามีของนางเสียชีวิตมีสิทธิหยุดงานแบบ 
“อิดดะห์” (หมายถึงหยุดไว้ทุกข์ให้สามี) โดยได้รับค่าตอบแทนเต็มเป็นระยะเวลา 4 เดือน 10 วันนับจากวันที่
เสียชีวิต โดยตลอดระยะเวลาของการหยุดนั้นคนงานจะต้องไม่ไปท างานกับคนอ่ืน โดยการจัดให้ได้รับวันหยุด
ดังกล่าวนี้ต้องเป็นไปตามค าสั่งของรัฐมนตรีและส าหรับคนงานสตรีที่ไม่ใช่มุสลิม ซึ่งสามีของนางเสียชีวิตคนงาน
มีสิทธิได้รับวันหยุดเป็นเวลา 21 วันโดยได้รับค่าตอบแทน 
 9. อนุญาตให้นายจ้างให้คนงานได้รับวันหยุดโดยได้รับค่าตอบแทนเพื่อเข้าร่วมประชุม การพบปะ
ต่างๆ และการประชุมด้านแรงงานโดยรัฐมนตรีจะเป็นผู้ออกค าสั่ง โดยมีเงื่อนไขและกฎกติกาในการให้วันหยุด
นี้ 
 10. อนุญาตให้นายจ้างให้คนงานได้รับวันหยุดพิเศษโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน  ซึ่งแตกต่างกับ
วันหยุดต่างๆ ที่กล่าวถึงในบทนี้ เป็นไปตามการร้องขอของคนงาน 
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สิทธิประโยชน์อันพึงได้หลังการท างาน 

 

 
1. เงินรางวัลสิ้นสุดการท างาน (End of Service Benefit) 

 1. คนงานมีสิทธิได้รับเงินรางวัลสิ้นสุดการท างานดังต่อไปนี้ 
  ก. ค่าจ้าง 10 วันของทุกๆ ปีการท างานจาก 5 ปีแรกและค่าจ้าง 15 วันของแต่ละปีที่ถัดมา 

โดยเงินรางวัลสิ้นสุดการท างานนั้นจะต้องไม่เกินค่าจ้าง 1 ปี (12 เดือน) ดังกล่าวนั้น ส าหรับงานของผู้ที่รับ
ค่าจ้างของพวกเขาเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ หรือรายชั่วโมงหรือรายชิ้น 

  ข. ค่าจ้าง 15 วันของทุกๆ ปีการท างานจาก 5 ปีแรกและค่าจ้าง 1 เดือนของแต่ละปีที่ถัดไป 
โดยเงินรางวัลสิ้นสุดการท างานนั้นจะต้องไม่เกินค่าจ้างโดยรวมเท่ากับค่าจ้าง 1 ปีครึ่ง (เท่ากับค่าจ้าง 18 
เดือน) ดังกล่าวนั้นส าหรับคนงานที่รับค่าจ้างเป็นรายเดือน  

คนงานมีสิทธิได้รับเงินรางวัลสิ้นสุดการท างานจากเศษของปี ในอัตราส่วนของจ านวนวันที่เขา
ท างานและจะต้องหักออกจากเงินรางวัลสิ้นสุดการท างานที่คนงานมีสิทธิได้รับ จ านวนเงินมูลค่าของสิ่งที่เขา
อาจจะมีอยู่เกี่ยวกับหนี้สินหรือเงินกู้ใดๆ 

 จะต้องพิจารณาข้อบัญญัติของกฎหมายประกันสังคมในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย โดยนายจ้างจะต้องช าระ
ส่วนต่างของจ านวนเงินสุทธิที่เกิดขึ้นจากการเข้าเป็นสมาชิกของคนงานในการประกันสังคม และจ านวนเงินที่
เป็นสิทธิที่จะได้รับจากเงินรางวัลสิ้นสุดการท างาน 

 2. คนงานมีสิทธิได้รับเงินรางวัลสิ้นสุดการท างานตามที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตราที่ผ่านมาอย่าง
สมบูรณ์ เพ่ือเป็นการรักษาไว้ซึ่งบทบัญญัติของมาตราที่ (45) ของกฎหมายฉบับนี้ ในกรณีต่างๆ ต่อไปนี้ 

   
   ก. เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงจากฝ่ายนายจ้าง (นายจ้างบอกเลิกจ้าง) 
   ข. เมื่อระยะเวลาของสัญญาที่ถูกก าหนดอายุเวลาไว้สิ้นสุดลงโดยไม่มีการต่ออายุสัญญา 
        ค. เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงตามข้อบัญญัติต่างๆ ของมาตราที่ (48) (49) และ (50) ของกฎหมายฉบับนี้ 
   ง. เมื่อคนงานหญิงบอกเลิกสัญญาอันเนื่องจากสมรสภายในเวลา 1 ปีนับจากวันที่สมรส 
 
 3. คนงานมีสิทธิได้รับเงินรางวัลสิ้นสุดการท างานจ านวนครึ่งหนึ่งตามที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา  

ที่ (51) ถ้าหากคนงานดังกล่าวเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาที่ไม่ก าหนดอายุสัญญาไว้ และอายุการท างานของเขาไม่
น้อยกว่า 3 ปีและไม่เกิน 5 ปี และถ้าหากอายุการท างานครบ 5 ปีเต็มและไม่ถึง 10 ปี คนงานมีสิทธิได้รับเงิน
รางวัลฯ จ านวน 2 ใน 3 ส่วนและถ้าหากอายุเวลาการท างานครบ 10 ปีเต็ม คนงานมีสิทธิได้รับเงิน 
รางวัลฯ เต็มจ านวนตามสิทธิ 

 4. คนงานซึ่งสัญญาแรงงานของเขาสิ้นสุดลง เขามีสิทธิได้รับใบรับรองการสิ้นสุดท างาน (Certificate 
of End of Service) จากนายจ้าง โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดของอายุการ
ท างานของคนงานกับนายจ้างและอัตราค่าจ้างสุดท้ายที่เขาได้รับ และไม่อนุญาตให้หนังสือรับรองดังกล่าวนี้มี
ส านวนใดๆ ที่อาจจะสร้างความเสียหายต่อคนงาน หรือออกมาในลักษณะที่จะลดโอกาสในการท างานของเขา  
ไม่ว่าจะโดยเปิดเผยชัดเจนหรือมีความหมายเป็นนัยและนายจ้างจะต้องคืนให้กับคนงานในสิ่งที่คนงานได้ฝาก
นายจ้างเก็บรักษาไว้เกี่ยวกับเอกสารต่างๆ หรือหนังสือรับรองต่างๆ หรือเครื่องมืออุปกรณ์ของใช้ต่างๆ 
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2. สิทธิอื่นๆ ที่ควรทราบนอกเหนือจากเงินสิทธิประโยชน์ 
 

สัญญาจ้างงาน 
 

 สัญญาจ้างงานแบบรายบุคคล (Individual Work Contract) 
 องค์ประกอบของสัญญาจ้างงาน (Work Contract Structure)  
 มาตราที่ (27) ส าหรับบุคคลที่มีอายุครบ 15 ปีสามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ ถ้าหากสัญญาจ้าง
นั้นไม่ก าหนดอายุเวลาไว้ และถ้าหากสัญญาจ้างก าหนดอายุเวลาไว้ ไม่อนุญาตให้เกิน 1 ปี จนกว่าอายุจะครบ 
18 ปีบริบูรณ์ 
 มาตราที่ (28) สัญญาจ้างงานนั้นต้องเขียนให้ชัดเจนแน่นอน โดยต้องระบุไว้ในสัญญาจ้าง
โดยเฉพาะ วันที่ลงนามท าสัญญา วันที่สัญญาหมดอายุ ค่าจ้าง และระยะเวลาของสัญญาถ้าสัญญานั้นถูก
ก าหนดเวลาไว้ ลักษณะของงาน และต้องร่างหรือเขียนสัญญาไว้ 3 ฉบับด้วยกันโดยแต่ละฝ่ายถือไว้คนละฉบับ 
และฉบับที่ 3 ต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจ ากระทรวง และถ้าหากไม่มีสัญญาจ้างที่เขียนไว้อย่างชัดเจน
แน่นอนก็ให้ถือว่ามสีัญญาและในกรณีนี้อนุญาตให้คนงานยืนยันสิทธิของตัวเองได้ทุกวิธีในการยืนยัน 

และไม่ว่าสัญญาจ้างนั้นจะถูกก าหนดเวลาไว้หรือไม่ถูกก าหนดเวลาไว้ก็ตาม ไม่อนุญาตให้ลดค่าจ้างของ
คนงานในช่วงเวลาที่สัญญาจ้างยังคงบังคับใช้อยู่ และทุกการตกลงกันที่มีขึ้นก่อนที่สัญญาฉบับนี้จะถือบังคับใช้
จะถือว่าเป็นโมฆะ เป็นการโมฆะโดยทั่วไปอันเนื่องจากสัญญาจ้างนั้นเกี่ยวโยงกับระเบียบทั่วไปหรือไม่มีสิทธิ
ใดๆ อันเนื่องจากการใช้ข้อตกลงนั้นขัดกับสัญญา 

ไม่อนุญาตให้นายจ้างบังคับคนงานท างานที่ไม่ตรงกับลักษณะของงานที่ได้ถูกระบุไว้ในสัญญาจ้าง
หรือไม่เหมาะสมกับคุณสมบัติและประสบการณ์ต่างๆ ของคนงาน ซึ่งได้มีการตกลงกับเขาบนพ้ืนฐานของ
ลักษณะการท างาน 
 มาตราที่ (29) สัญญาจ้างทั้งหมดจะต้องถูกเขียนเป็นภาษาอาหรับ และอนุญาตให้ผนวกค าแปล
ด้วยภาษาอ่ืนๆ ภาษาใดภาษาหนึ่งไว้กับภาษาอาหรับได้ พร้อมกับให้ยึดถือตัวบทภาษาอาหรับ ในกรณีที่เกิด
ความขัดแย้งใดๆ ขึ้น และข้อบัญญัติของมาตรานี้จะใช้กับการส่งเอกสารต่างๆ โดยทั่วไป เอกสารเผยแพร่ต่างๆ 
ข้อบังคับต่างๆ และหนังสือเวียนต่างๆ ซึ่งนายจ้างได้ออกถึงคนงาน 
 มาตราที่ (30) ถ้าสัญญาจ้างงานถูกก าหนดอายุเวลาไว้ อายุของสัญญานั้นต้องไม่เกิน 5 ปี และไม่
ต่ ากว่า 1 ปี และอนุญาตให้ต่ออายุสัญญาจ้างนั้นได้อีก เมื่ออายุสัญญาจ้างสิ้นสุดลง โดยความเห็นชอบหรือการ
ตกลงกันของทั้งสองฝ่าย 
 มาตราที่ (31) ถ้าสัญญาจ้างงานถูกก าหนดอายุเวลาไว้และทั้งสองฝ่ายยังคงถือปฏิบัติตามสัญญา
นั้นอยู่หลังจากสิ้นสุดอายุเวลาของสัญญาแล้วโดยไม่มีการต่ออายุ ให้ถือว่ามีการต่ออายุด้วยระยะเวลาและ
เงื่อนไขเดียวกับท่ีมีกล่าวไว้ในสัญญา ตราบใดที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่มีการตกลงต่อสัญญาใหม่ด้วยเงื่อนไขอ่ืนๆ และ
ในทุกกรณีต่างๆ นี้การต่ออายุสัญญาจะต้องไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของคนงานที่มีอยู่ ซึ่งเกิดขึ้นใน
สัญญาฉบับก่อน 
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หน้าที่ของคนงาน และนายจ้าง และการลงโทษทางวินัย  
Obligations of Workers and Employers and Disciplinary Penalties  

 

 1. ระยะเวลาการทดลองงานของคนงานที่จะถูกก าหนดไว้ในสัญญาจ้างนั้น มีเงื่อนไขว่าต้องไม่เกิน 
100 วันท างาน และฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดของคู่สัญญานั้น สามารถบอกเลิกสัญญาได้ในช่วงเวลาทดลองงาน  
โดยไม่ต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบแต่อย่างใดและถ้าการบอกเลิกสัญญานั้นเกิดมาจากฝ่ายนายจ้าง  
นายจ้างจะต้องจ่ายเงินรางวัลสิ้นสุดการท างานให้กับคนงาน ในช่วงเวลาของการท างานตามบทบัญญัติ  
ของกฎหมายฉบับนี้ 
 และไม่อนุญาตให้คนงานท างานกับนายจ้างภายใต้การทดลองงานเกินกว่า 1 ครั้ง และรัฐมนตรีจะเป็น
ผู้ออกค าสั่งวางเงื่อนไขและข้อบังคับต่างๆ ของการท างานในช่วงระหว่างการทดลองงาน 
 2. ในกรณีที่นายจ้างมอบการปฏิบัติงานใดงานหนึ่งของเขา หรือส่วนหนึ่งของงานให้กับนายจ้าง
อีกคนหนึ่งภายใต้เงื่อนไขหรือสภาพการท างานเดียวกัน นายจ้างที่ได้รับมอบงานนั้นจะต้องปฏิบัติกับคนงาน
ของตัวเองและคนงานของนายจ้างเดิมอย่างเสมอภาคกัน ในเรื่องสิทธิต่างๆ ทั้งหมด และนายจ้างทั้งสองคนต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบในความสัมพันธ์อันนี้ 
 3. นายจ้างที่ท าสัญญาเพื่อปฏิบัติงานโครงการของรัฐบาลหรือน าคนงานไปท างานในพื้นที่ต่างๆ  
ที่ห่างไกลจากเขตตัวเมือง จ าเป็นต้องจัดที่พักที่เหมาะสมให้กับคนงานและต้องจัดรถรับส่งคนงานส าหรับ
สถานที่ต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง โดยไม่เรียกเก็บ (ค่าบริการใดๆ) จากคนงาน ในกรณีที่นายจ้าง 
ไม่จัดที่พักให้คนงาน คนงานต้องได้รับค่าที่พักที่เหมาะสมแทน โดยรัฐมนตรีจะเป็นผู้ก าหนดส าหรับสถานที่ๆ 
อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง และเงื่อนไขของที่พักท่ีเหมาะสม ตลอดจนค่าที่พักด้วย 
 4. นายจ้างต้องแขวนป้ายหรือติดป้ายบทลงโทษต่างๆ ไว้ในสถานที่เปิดเผย ณ ที่ท างาน ซึ่ง
อนุญาตให้ลงนามและสั่งลงโทษคนงานที่กระท าความผิดหรือฝ่าฝืน โดยในแผ่นป้ายของบทลงโทษนั้นจะต้อง
ประกอบไว้ด้วยสิ่งต่อไปนี้ ได้แก่ 
 
  ก. ต้องระบุความผิดหรือการฝ่าฝืนต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากคนงาน พร้อมทั้งบทลงโทษ 
  ข. บทลงโทษต่างๆ นั้นจะต้องเป็นล าดับหรือเป็นขั้นเป็นตอน ส าหรับการท าความผิด 
   ค. จะต้องไม่สั่งลงโทษในความผิดเพียงอย่างเดียวมากกว่า 1 การลงโทษ 
  ง. จะต้องไม่ลงโทษคนงานในความผิดที่เขาปฏิบัติผ่านไปแล้วเกิน 15 วันนับจากวันที่ท า 
  จ. จะต้องไม่สั่งลงโทษคนงานส าหรับความผิดที่เขาท านอกท่ีท างาน เว้นแต่ความผิดนั้น 
     มีความเก่ียวพันกับการท างาน 
 
 5. นายจ้างต้องได้รับความเห็นชอบเรื่องบทลงโทษต่างๆ จากกระทรวงกิจการสังคม และแรงงาน 
ก่อนจะถือปฏิบัติหรือบังคับใช้ และกระทรวงฯ จะต้องปรับหรือแก้ไขให้เป็นไปตามลักษณะของธุรกิจหรือ
กิจการของสถานประกอบการและสภาพการท างาน ในสิ่งที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ และ
กระทรวงฯ จะต้องเสนอตารางกฎข้อบังคับต่างๆ เหล่านี้กับองค์การที่เกี่ยวข้องถ้ามี และถ้าหากองค์การที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวนั้นไม่มี กระทรวงฯ จะต้องหันไปหาสหภาพทั่วไป (General Union) เพ่ือให้เขาแสดงความ
คิดเห็นหรือให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อตารางกฎข้อบังคับนี้ 
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 6. ไม่อนุญาตให้สั่งลงโทษคนงาน เว้นแต่หลังจากมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับสิ่งที่ถูก
พาดพิงไปยังคนงานและต้องฟังค าชี้แจงของคนงานและให้เขาแก้ต่างหรือต่อสู้ป้องกันและต้องยืนยันหรือ
รับรองเรื่องดังกล่าวไว้ในบันทึกรายงานที่จะถูกเก็บไว้ในแฟ้มส่วนตัวของคนงานด้วย และต้องแจ้งให้คนงาน
ทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการสั่งลงโทษ ชนิดของการลงโทษ ขนาดของการลงโทษ และสาเหตุ
การสั่งลงโทษ และการลงโทษที่เขาจะได้รับในกรณีที่หวนกลับไปท าอีก 
 7. ไม่อนุญาตให้ด าเนินการตัดเงินค่าจ้างของคนงานเกิน 5 วันต่อเดือน และถ้าหากการลงโทษดังกล่าว
นั้นมีปริมาณที่เกินจากนั้น ก็ให้หักเพ่ิมจากค่าจ้างของเดือนข้างหน้า หรือเดือนที่ถัดไป 
 8. อนุญาตให้คนงานหยุดงานเพื่อประโยชน์ของการสอบสวนซึ่งนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้างก าลัง
ด าเนินการอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน และเมื่อการสอบสวนต่อคนงานจบสิ้นลงและเขาไม่มีส่วนในการ
รับผิดชอบ ต้องจ่ายค่าจ้างให้กับเขาในช่วงระยะเวลาของการหยุดงานนั้น 
 9. นายจ้างต้องเอาเงินที่หักไปจากค่าจ้างของคนงานนั้น ไปเก็บเข้ากองทุนที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเฉพาะ
เพื่อใช้จ่ายในด้านต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษาและวัฒนธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์
กลับมาสู่คนงานและจะต้องบันทึกการสั่งลงโทษคนงานโดยการหักเงินค่าจ้างนี้ไว้ในแฟ้มเฉพาะ ซึ่งจะต้องระบุ
ชื่อของคนงาน ปริมาณของการหักเงิน และสาเหตุของการสั่งลงโทษด้วย และในกรณีที่สถานประกอบการมีการ
เคลียร์บัญชีหรือสะสางช าระหนี้ จ านวนเงินที่ถูกหักเก็บไว้ในกองทุนที่มีอยู่นั้น จะต้องน ามาเฉลี่ยจ่ายให้กับ
คนงานทุกๆ คนที่ยังคงเหลืออยู่ในช่วงเวลาที่มีการสะสางนั้น ในอัตราส่วนของเวลาการท างานของแต่ละคน 
 รัฐมนตรีกิจการสังคมและแรงงาน จะเป็นผู้ออกค าสั่งเกี่ยวกับกฎข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการจัดตั้ง
กองทุนที่กล่าวถึงและแนวทางการจ่ายเงิน 

 

การสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน (Termination of Work Contract) 
 

 1. นายจ้างสามารถเลิกจ้างคนงานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือโดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย หรือเงิน
รางวัลสิ้นสุดการท างานใดๆ ถ้าคนงานกระท าความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
 
  1. ถ้าคนงานกระท าความผิด เป็นผลก่อให้เกิดความขาดทุนอย่างรุนแรงแก่นายจ้าง 
  2. ถ้าถูกยืนยันว่าคนงานนั้นได้งานท าอันเนื่องมาจากการทุจริตหรือการใช้เล่ห์เหลี่ยม 
  3. ถ้าคนงานเปิดเผยความลับที่เป็นเรื่องเฉพาะของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นเหตุท าให้เกิด 
      ความขาดทุนและความเสียหายขึ้นกับสถานประกอบการ 
 

 2. นายจ้างสามารถเลิกจ้างคนงานในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
 

  1. เมื่อคนงานถูกตัดสินครั้งสุดท้ายด้วยคดีอาชญากรรมท่ีมีผลกระทบต่อเกียรติหรือ 
      ความเป็นที่ไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือหรือด้านศีลธรรม 
  2.  ถ้าคนงานกระท าการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อมารยาทสาธารณะในสถานที่ท างาน 
  3.  ถ้าคนงานท าร้ายเพื่อนร่วมงานของเขาคนใดคนหนึ่งหรือนายจ้างหรือตัวแทน 
      นายจ้าง ในระหว่างปฏิบัติงานหรือด้วยสาเหตุของการท างาน 
  4. ถ้าคนงานบกพร่องหรือเบาความในหน้าที่ต่างๆ ที่ก าหนดตามข้อตกลงใน 
      สัญญาจ้าง และบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ 
  5. ถ้าถูกยืนยันว่าคนงานกระท าการฝ่าฝืนต่อค าสั่งต่างๆ ของนายจ้างบ่อยครั้ง 

กรณีต่างๆ เหล่านี้ การเลิกจ้างคนงานจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิการได้รับ 
  เงินรางวัลสิ้นสุดการท างานของคนงานแต่อย่างใด 
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 3. คนงานที่ถูกเลิกจ้าง (dismissed) ในกรณีใดกรณีหนึ่งที่กล่าวมาแล้วในมาตรานี้ มีสิทธิในการ
ต่อสู้หรือคัดค้าน (object against) ในค าสั่งการเลิกจ้างต่อกรมแรงงาน และกรณีดังกล่าวเป็นไปตามการ
ด าเนินการต่างๆ ที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับนี้ และถ้าถูกยืนยันด้วยค าตัดสินครั้งสุดท้ายว่านายจ้างได้ท า
การเลิกจ้างคนงานอย่างไม่เป็นธรรม คนงานมีสิทธิได้รับเงินรางวัลสิ้นสุดการท างานและค่าชดเชยต่อผลกระทบ
ที่ท าให้เขาได้รับความเดือดร้อนทั้งทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ และในทุกกรณีเหล่านี้ทั้งหมดนายจ้างต้อง
แจ้งกระทรวงกิจการสังคมและแรงงานได้ทราบถึงค าสั่งเลิกจ้างและสาเหตุต่างๆ และกระทรวงฯ จะด าเนินการ
แจ้งหน่วยงานทบทวนโครงสร้างก าลังแรงงานทราบต่อไป 
 4. ถ้าคนงานขาดงานโดยไม่แจ้งสาเหตุที่รับฟังได้เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่องหรือ 20 วันแบบไม่
ต่อเนื่องในช่วงระหว่าง 1 ปี อนุญาตให้นายจ้างพิจารณาได้ว่าเขาได้ลาออกแล้วโดยหลักการ และในกรณีนี้
บทบัญญัติของมาตรา (53) ของกฎหมายฉบับนี้จะใช้บังคับในเรื่องคนงานมีสิทธิได้รับเงินรางวัลสิ้นสุดการ
ท างาน 
 5. ถ้าคนงานถูกขังด้วยสาเหตุที่นายจ้างกล่าวหาเขา เป็นการกักขังแบบเผื่อไว้ก่อน หรือเป็นการ
ปฏิบัติตามค าพิพากษาตัดสินของศาลที่ยังไม่สิ้นสุด ให้ถือว่าคนงานถูกให้หยุดงานและไม่อนุญาตให้นายจ้าง
เลิกสัญญาจ้างเว้นแต่ถ้าหากว่าคนงานถูกตั้งข้อหาด้วยค าตัดสินครั้งสุดท้ายและถ้าหากมีค าตัดสินออกมาว่าเขา
บริสุทธิ์จากข้อกล่าวหาหนึ่งข้อกล่าวหาหรือหลายข้อกล่าวหาที่นายจ้างได้พาดพิงไปยังเขา นายจ้างต้องจ่าย
ค่าจ้างของเขาจากช่วงเวลาที่สั่งหยุดงานเขาพร้อมกับต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับเขาด้วยเป็นค่าชดเชยที่ยุติธรรม 
ซึ่งศาลจะเป็นผู้ก าหนด 
 6. ถ้าหากสัญญาแรงงานไม่ถูกก าหนดอายุเวลา อนุญาตให้แต่ละฝ่ายของคู่สัญญานั้นเลิกสัญญา
ได้หลังจากที่ได้แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบและการแจ้ง (ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ) นั้นต้องเป็นไปตามแนวทาง
ต่อไปนี้ 
 

๑. คนงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน ต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน 
ก่อนที่จะเลิกสัญญา 

๒. คนงานที่ได้รับค่าจ้างในหมวดอื่นๆ จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น 
เวลา 1 เดือนก่อนจะเลิกสัญญา และถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้เลิกสัญญา 
ไม่รักษาระยะเวลาการแจ้งเตือน เขาจะต้องจ่ายเงินค่าชดเชยในระยะเวลาของ 
การแจ้งเตือนให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง เท่ากับค่าจ้างของคนงานจากระยะเวลาเดียวกัน 

๓. ถ้าหากการแจ้งบอกเลิกสัญญาเกิดขึ้นมาจากฝ่ายนายจ้าง คนงานมีสิทธิหยุดงาน 
เป็นเวลา 1 วันเต็มๆ ในสัปดาห์นั้นหรือ 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ดังกล่าว เพื่อให้คนงาน 
ไปหางานอื่นท าพร้อมกับเขายังมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างของเขาใน 1 วัน หรือ  
ชั่วโมงต่างๆ (8 ชั่วโมง) ที่เขาหยุดงานไปด้วย และส าหรับคนงานมีสิทธิก าหนดวันที่ 
เขาจะหยุดงานและเวลาต่างๆ ที่เขาจะหยุดงานได้ โดยมีเงื่อนไขว่าเขาต้องแจ้งให้ 
นายจ้างทราบล่วงหน้าก่อนหยุดอย่างน้อย 1 วัน 

4. นายจ้างสามารถที่จะให้คนงานหยุดท างานได้ในช่วงเวลาของการแจ้งเตือน 
พร้อมกับให้คิดค านวณระยะเวลาการท างานของคนงานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่สิ้นสุด 
การแจ้งเตือนและคนงานมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างจากช่วงเวลาของการแจ้งเตือนดังกล่าว 
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 7. ไม่อนุญาตให้นายจ้างใช้สิทธิของการบอกเลิกจ้างตามสิทธิที่ได้รับในมาตราที่ผ่านมา โดยการ
บอกเลิกจ้างระหว่างที่คนงานลาหยุดพักผ่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจากการหยุดต่างๆ  ที่ถูกบัญญัติไว้ใน
กฎหมายฉบับนี้ 
 8. ไม่อนุญาตให้เลิกจ้างคนงานโดยไม่มีเหตุผลหรืออันเนื่องด้วยสาเหตุด้านกิจกรรมของเขาที่
เกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงานหรือด้วยสาเหตุของการเรียกร้องหรือการท าให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ถูก  
บัญญัติไว้ตามข้อบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ ดังที่ไม่อนุญาตให้เลิกจ้างคนงานด้วยสาเหตุของเพศหรือ 
เชื้อชาติหรือศาสนา 
 9. ถ้าสัญญาแรงงานมีก าหนดระยะเวลาและฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของคู่สัญญาบอกเลิกสัญญาโดยไม่
ชอบธรรม ฝ่ายที่บอกเลิกสัญญาต้องจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง จากสิ่งที่เขาได้รับผลกระทบหรือ  
ความเดือดร้อน โดยจ านวนเงินค่าชดเชยนั้นจะต้องไม่เกินจากค่าจ้างของคนงานที่เขาจะได้รับจากระยะเวลาที่
เหลืออยู่ของสัญญา ซึ่งการก าหนดผลกระทบหรือความเดือดร้อนส าหรับทั้งสองฝ่ายของคู่สัญญานั้นจะถูก
คุ้มครองให้เป็นไปตามประเพณีปฏิบัติทางการค้า ลักษณะของงาน ระยะเวลาของสัญญา และเป็นไปตามแนว
ทางการพิจารณาต่างๆ ทั่วไปทั้งหมดที่จะมีผลกระทบกับความเดือดร้อน โดยที่ความเดือดร้อนนั้นยังคงอยู่และ
ระยะเวลาของความเดือดร้อนดังกล่าวและสิ่งที่อาจจะเป็นสิทธิของอีกฝ่ายหนึ่งเกี่ยวกับหนี้สินต่างๆ จะถูกลด
มูลค่าของค่าชดเชยลงได้ (หมายความว่า การที่อีกฝ่ายหนึ่งมีหนี้สิน ก็สามารถลดเงินค่าชดเชยจากเขาลงได)้ 
 10. คนงานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องมีหนังสือแจ้งเตือนพร้อมกับมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลสิ้น
บริการด้วย ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
 
 1. ถ้าหากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามตัวบทหรือข้อบัญญัติในสัญญาหรือข้อบัญญัติของกฎหมาย 
 2. ถ้าหากคนงานถูกนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้างท าร้ายร่างกายหรือท าอันตราย  
     หรือด้วยการยุยงจากคนใดคนหนึ่งจากบุคคลทั้งสอง (นายจ้างหรือตัวแทนนายจ้าง) 
 3. ถ้าหากการที่คนงานยังคงท างานอยู่ต่อไปนั้น ท าให้เขาไม่ได้รับความปลอดภัย ต่อร่างกาย 
     และสุขภาพของเขา โดยต้องเป็นไปตามค าสั่งจากคณะกรรมการตัดสินทางการแพทย์ 
     ประจ ากระทรวงสาธารณสุข 
 4. ถ้าหากว่านายจ้างหรือตัวแทนของนายจ้างสอดแทรกการฉ้อโกงหรือฉ้อฉลในสิ่งที่ 
     เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขของการท างานไว้ขณะมีการท าสัญญา 
 5. ถ้าหากนายจ้างกล่าวหาคนงานกระท าความผิดซึ่งท าให้เขาถูกลงโทษทางอาญา  
     (Criminal or Penal) แต่ค าตัดสินออกมาเป็นที่สิ้นสุดว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ 
 6. ถ้าหากนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้าง กระท าสิ่งที่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมและมารยาท 
     ต่อคนงาน 
 
 11. สัญญาแรงงานจะสิ้นสุดลงด้วยการเสียชีวิตของคนงานหรือเป็นที่ยืนยันว่าเขาหมด
สมรรถภาพจากการปฏิบัติงานหรือด้วยสาเหตุของการป่วย ซึ่งการลาป่วยของเขาได้หมดลงแล้วดังกล่าวนั้น
ด้วยใบรับรองแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทางการแพทย์ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นทางการ 
 12. สัญญาแรงงานจะสิ้นสุดลงในกรณีต่างๆ ต่อไปนี้ 
 
  1. มีค าตัดสินครั้งสุดท้ายออกมา ประกาศอย่างเปิดเผยถึงการล้มละลายของนายจ้าง 
  2. ปิดกิจการหรือปิดสถานประกอบการตลอดไป 
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 ส่วนในกรณีขายกิจการหรือสถานประกอบการ หรือรวมกิจการหรือสถานประกอบการไปไว้ใน
กิจการของคนอ่ืน หรือถ่ายโอนกิจการหรือสถานประกอบการโดยการรับมรดกหรือการให้ หรือโดยวิธีอ่ืนๆ 
จากที่กล่าวมา เกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ตามกฎหมายนั้น แน่นอนสัญญาแรงงานนั้นยังคงมีผลบังคับใช้อยู่
ต่อไปในบุคคลที่ตามมาภายหลัง ด้วยเงื่อนไขอันเดียวกันกับที่มีกล่าวไว้ในสัญญาและข้อบังคับต่างๆ และสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ของนายจ้างคนก่อนที่มีต่อคนงานนั้น ก็จะถูกถ่ายโอนไปสู่นายจ้างคนใหม่ที่มาแทนที่นายจ้าง
คนเก่าต่อไป 
 

การประสบอุบัติเหตุจากการท างาน  
 
 1. มีการบังคับใช้บทบัญญัติการประกันอุบัติเหตุจากการท างาน ตามกฎหมายประกันสังคม 
บทบัญญัติ (การประกันอุบัติเหตุจากการท างานของกฎหมายประกันสังคม) นี้ ส าหรับผู้ประกันตนที่อยู่ภายใต้
การประกันนี้จะมาแทนที่บทบัญญัติต่างๆ ที่มีกล่าวไว้ในมาตราต่างๆ ต่อไปนี้ส าหรับการประสบอุบัติเหตุจาก
การท างานและโรคภัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับต าแหน่งงาน 
 2. ถ้าหากคนงานประสบอุบัติเหตุใดอุบัติเหตุหนึ่งด้วยสาเหตุจากการท างานหรือในระหว่างการ
ท างานหรือในถนนหรือในเส้นทางที่ไปท างานและกลับจากการท างาน นายจ้างต้องแจ้งอุบัติเหตุดังกล่าว
ทันทีท่ีเกิดอุบัติเหตุหรือทันทีที่ทราบว่าเกิดอุบัติเหตุ ตามแต่สถานการณ์ต่อหน่วยงานดังต่อไปนี้ 
 
  1. สถานีต ารวจที่รับผิดชอบเขตพ้ืนที่ตั้งของสถานที่ท างาน 
  2. กรมแรงงานที่รับผิดชอบเขตพ้ืนที่ตั้งของสถานที่ท างาน 
  3. ส านักงานประกันสังคมหรือบริษัทประกันที่ให้ประกันแก่คนงานเหล่านั้น 
      ต่อการประสบอุบัติเหตุจากการท างาน และอนุญาตให้คนงานเป็นผู้แจ้งเหตุนี้ได้  
      ถ้าหากสภาพของเขาเอ้ืออ านวยในเรื่องดังกล่าว เหมือนที่อนุญาตให้บุคคลที่จะ 
          เป็นตัวแทนด าเนินการดังกล่าวแทนได้ 
 
 3. เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเลขที่ (1) ประจ าปี 1999 เกี่ยวกับการประกัน
สุขภาพคนต่างชาติและการก าหนดค่าธรรมเนียมในการให้บริการต่างๆ ด้านสุขภาพ  นายจ้างจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลคนงานที่ประสบอันตรายจากการท างานหรือโรคภัยจากการท างาน ณ 
โรงพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่งของรัฐบาลหรือสถานบ าบัดรักษาในท้องถิ่น ซึ่งในเรื่องดังกล่าวจะต้องมีค่ายา 
ค่าใช้จ่ายการโยกย้าย (ค่าขนส่ง) และแพทย์ผู้รักษาจะต้องก าหนดช่วงเวลาของการบ าบัดรักษา เปอร์เซ็นต์หรือ
อัตราส่วนของการเสียสมรรถภาพจากการท างานที่จะเกิดขึ้นตามมาในภายหลัง อันเนื่องจากการ  ประสบ
อุบัติเหตุและขีดความสามารถของคนงานในการท างานต่อไปเอาไว้ในรายงานของเขาด้วย 
 และอนุญาตให้ทั้งคนงานและนายจ้าง คัดค้านรายงานทางการแพทย์ได้ต่อหน้าคณะกรรมการตัดสิน
ทางการแพทย์ประจ ากระทรวงสาธารณสุข โดยท าเป็นหนังสือค าร้องยื่นต่อกรมที่เกี่ยวข้องภายในเวลา1 เดือน 
นับจากวันที่ทราบเรื่อง (ที่อยู่ในรายงาน) ดังกล่าว 
 4. นายจ้างต้องส่งรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานและโรคภัยที่เกิดจากต าแหน่งงาน 
ซึ่งเกิดขึ้นในสถานประกอบการของตัวเองให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะๆ  และรัฐมนตรีจะเป็นผู้
ออกค าสั่งเกี่ยวกับก าหนดเวลาการส่งรายงานนั้น 
 5. คนงานที่ประสบอุบัติเหตุจากการท างานหรือประสบโรคภัยอันเกิดขึ้นจากต าแหน่งงาน มีสิทธิ
ได้รับค่าจ้างของเขาตลอดระยะเวลาของการรักษาพยาบาล ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ก าหนดและถ้าหากระยะเวลา
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การรักษาพยาบาลนั้นเกิน 6 เดือน คนงานนั้นจะได้รับค่าจ้างเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นจนกว่าจะหายเจ็บป่วย หรือ
ถูกยืนยันว่าไร้สมรรถภาพจากการท างานหรือเสียชีวิต 
 6. คนงานที่ประสบอุบัติเหตุหรือทายาทผู้มีสิทธิของเขา มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการประสบ
อุบัติเหตุจากการท างานหรือจากการประสบโรคภัยไข้เจ็บจากต าแหน่งงาน เป็นไปตามตารางซึ่งออกมาโดย
ค าสั่งของรัฐมนตรี หลังจากท่ีรัฐมนตรีนั้นได้รับความเห็นจากรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแล้ว 
 7. สิทธิในการได้รับเงินค่าทดแทนของคนงาน อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุจากการท างาน
นั้นจะตกไป ถ้าหากผลการสอบสวนยืนยันว่า  
 
  1. คนงานนั้นเจตนาให้ตัวเองได้รับอุบัติเหตุดังกล่าวนั้น 
  2. การได้รับอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นมาจากสาเหตุการปฏิบัติตัวที่ไม่ดี และเกิดจากตัวคนงานเอง  
      และให้ถือว่าอยู่ในบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทุกการกระท าที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบเหตุ 
      ดังกล่าวภายใต้ฤทธิ์ของสุราหรือยาเสพติดทั้งหลายและทุกการฝ่าฝืนค าสั่งหรือ 
      กฎข้อบังคับเฉพาะในเรื่องการป้องกันอันตรายจากการท างาน และอันตรายจาก 
      ต าแหน่งงาน ที่ถูกแขวนหรือติดไว้ในสถานที่เปิดเผยที่ใดท่ีหนึ่งในสถานที่ท างาน  
      สิ่งดังกล่าวนี้ ตราบใดที่ไม่เกิดการเสียชีวิตหรือการพิการอย่างถาวรที่เกินกว่า 
      อัตราส่วน 25 เปอร์เซ็นต์ จากส่วนทั้งหมดอันเนื่องจากการประสบอุบัติเหตุดังกล่าว 
 
 8. ถ้าหากคนงานประสบโรคใดโรคหนึ่งจากโรคต่างๆ ของต าแหน่งงานนั้น หรือมีอาการของโรคที่
เกิดจากต าแหน่งงานปรากฎขึ้นกับเขาขณะที่เขายังท างานอยู่หรือหลังจากที่เขาเลิกท างานไปแล้วภายใน
เวลา 1 ปี บทบัญญัติต่างๆ ของมาตราที่ (93 , 94 , 95) ของกฎหมายฉบับนี้ก็จะถือว่ายังใช้บังคับอยู่กับ
คนงาน 
 9.  1. รายงานทางการแพทย์ที่ออกมาโดยแพทย์ผู้รักษา หรือสิ่งที่คณะกรรมการตัดสินทางการ
แพทย์ได้มีมติไว้ เกี่ยวกับอาการหรือสภาพของคนงานที่ประสบเหตุผู้นั้น  จะเป็นสิ่งที่มาก าหนดความ
รับผิดชอบของนายจ้างคนก่อน (ที่คนงานเคยท างานกับเขา) และนายจ้างเหล่านั้น – แต่ละคน เป็นไปตาม
อัตราส่วนของระยะเวลาที่คนงานได้ท างานมา จ าเป็นต้องรับผิดชอบ ถ้าหากอุตสาหกรรมและงานต่างๆ ที่
คนงานเหล่านั้นได้ท า เป็นงานที่จะมีโรคภัยเกิดขึ้น ซึ่งเป็นโรคที่คนงานผู้นั้นประสบอยู่ 
  2. คนงานหรือทายาทผู้มีสิทธิของเขาจะได้รับเงินค่าทดแทนตามที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตราที่ 
(94) จากองค์การประกันสังคมหรือบริษัทประกันภัยที่ท าประกันคนงานผู้นั้นไว้ – เป็นไปตามสภาพ – และ
แต่ละหน่วยงานดังกล่าว (ส านักงานประกันสังคมหรือบริษัทประกันภัย) นั้นจะไปเรียกร้องจากนายจ้างคน
ก่อนๆ ในการที่พวกเขาต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในข้อที่ (1) ของมาตรานี้ 

 

การลงโทษ Penalties 
 

 1. เพ่ือไม่ให้กระทบการรับโทษใดๆ ที่รุนแรงที่สุดตามกฎหมายฉบับอ่ืนๆ ได้บัญญัติไว้ผู้ใดที่ฝ่าฝืนหรือ
กระท าผิดบทบัญญัติของมาตรา 8 และ 35 ของกฎหมายฉบับนี้ จะต้องถูกลงโทษด้วยการปรับเป็นเงินไม่เกิน 
500 ดีนาร์ และในกรณีที่กระท าการฝ่าฝืนซ้ าหรือท าผิดซ้ าภายใน 3 ปี นับจากวันที่มีค าตัดสินครั้งสุดท้าย 
โทษนั้นจะทวีคูณข้ึนอีกหนึ่งเท่าตัว 
 2. เพ่ือไม่ให้กระทบการรับโทษใดๆ ที่รุนแรงที่สุดตามกฎหมายฉบับอื่นๆ ได้บัญญัติไว้ ผู้ใดที่ฝ่าฝืนหรือ
กระท าผิดข้อบัญญัติในข้อที่ 3 ของมาตรา 10 ของกฎหมายฉบับนี้ จะถูกลงโทษด้วยการจ าคุกเป็นเวลาไม่เกิน 
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3 ปี และด้วยการปรับเป็นเงินไม่ต่ ากว่า 1,000 ดีนาร์ และไม่เกิน 5,000 ดีนาร์ หรือด้วยโทษอย่างหนึ่งอย่าง
ใดจากโทษท้ังสองประการนี้ 
 3. ในกรณีการฝ่าฝืนหรือการท าผิดบทบัญญัติมาตราที่ 57 ของกฎหมายฉบับนี้ นายจ้างจะต้องถูก
ลงโทษด้วยการปรับเป็นเงินไม่เกินจ านวนเงินรวมของเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบรรดาคนงาน ซึ่งนายจ้าง
จา่ยล่าช้าและสิ่งดังกล่าวจะต้องไม่กระทบในการที่นายจ้างต้องปฏิบัติการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆ เหล่านั้น
แก่บรรดาคนงาน และการด าเนินการต่างๆ ที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตราที่ ( 57) 
 4. เพ่ือไม่ให้เกิดการกระทบกับการรับโทษใดๆ ที่รุนแรงที่สุดตามกฎหมายฉบับอ่ืนๆ ได้บัญญัติไว้ ผู้ใด
ขัดขวางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่รัฐมนตรีได้ก าหนดให้พวกเขาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตราที่ 
133 และ 134 ของกฎหมายฉบับนี้ ไม่ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นได้ จะต้องถูกลงโทษด้วยการปรับเป็นเงิน
ไม่เกิน 1,000 ดีนาร์ 
 5. เพ่ือไม่ให้กระทบต่อการรับโทษใดๆ ที่รุนแรงที่สุดตามกฎหมายฉบับอ่ืนๆ ได้บัญญัติไว้ ผู้ใดที่ฝ่าฝืน
หรือกระท าผิดบทบัญญัติที่เหลืออยู่ของกฎหมายฉบับนี้และมติหรือค าสั่งต่างๆ ที่มีการบังคับใช้กับเขา                   
เขาจะต้องถูกลงโทษดังต่อไปนี้ 
 

1. ส่งหนังสือแจ้งเตือนถึงผู้กระท าการฝ่าฝืนหรือกระท าผิด ให้เลิกฝ่าฝืนหรือเลิกท าผิด  
ซึ่งกระทรวงฯ จะเป็นผู้ก าหนดขึ้นมา ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 

2. ถ้าหากความผิดหรือการฝ่าฝืนนั้นยังไม่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลา 
ที่ถูกก าหนดไว้ ผู้กระท าความผิดหรือผู้ฝ่าฝืนนั้นจะต้องถูกลงโทษด้วยการปรับ 
เป็นเงินไม่ต่ ากว่า 100  ดีนาร์ และไม่เกิน 200 ดีนาร์ จากคนงานแต่ละคนที่ม ี
ความผิดและในกรณีที่กระท าผิดซ้ าอีกภายในเวลา 3 ปีนับจากวันที่ออก 
ค าตัดสินครั้งสุดท้ายแล้ว โทษจะทวีคูณขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัว 

 
 6. ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งพักกิจการหรือหยุดกิจการที่ออกมาเพ่ือให้ปฏิบัติตามมาตรา 135 โดยไม่มีการ
แก้ไขตามที่ผู้ตรวจที่เกี่ยวข้องได้ประกาศไว้ เขาจะต้องถูกลงโทษด้วยการจ าคุกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 
และปรับเป็นเงินไม่เกิน 1,000 ดีนาร์ หรือด้วยโทษอย่างใดอย่างหนึ่งในสองประการ 
 
 
กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ส านักประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 



ประเทศบาห์เรน 
สิทธิประโยชน์อนัพึงได้รับระหว่างการท างาน 
๑. เงินค่าจ้าง     2 
๒. เงินค่าล่วงเวลาเวลาท างาน และช่วงเวลาพักผ่อน                        
 (Hours of Work and Periods of Rest)   5 
๑. เงินค่าพักผ่อนประจ าปี (Vacation) วันหยุดพักผ่อน (Holidays) 6 

สิทธิประโยชน์อนัพึงได้รับระหว่างการท างาน 
๑. เงินรางวัลสิ้นสุดการท างาน End of Service   8 
๒. สิทธิอืน่ๆ ทีค่วรทราบ    8 

กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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ประเทศบาห์เรน 
 
 

 สิทธิประโยชน์ของแรงงานในประเทศบาห์เรนตามกฎหมายแรงงานในภาคเอกชนราชอาณาจักร
บาห์เรน เลขที่ (36) ปี 2012  

๑. เงินค่าจ้าง 
๒. เงินค่าล่วงเวลา  
๓. เงินค่าพักผ่อนประจ าปี  
๔. เงินรางวัลสิ้นสุดการท างาน 
๕. สิทธิอ่ืนๆ ที่ควรทราบนอกเหนือจากเงินสิทธิประโยชน์ 

 
สิทธิประโยชน์อันพึงได้รบัระหว่างการท างาน 

 
1. เงินค่าจ้าง 
 
 ๑. ค่าจ้างของคนงานจะถูกก าหนดให้เป็นไปตามสัญญาการจ้างงานแบบรายบุคคลหรือแบบหมู่
คณะหรือตามระเบียบการท างานของสถานประกอบการดังกล่าวและถ้าหากค่าจ้างไม่ถูกก าหนดไว้ด้วยวิธี
ใดๆ ดังกล่าว  

 คนงานมีสิทธิได้รับค่าจ้างในอัตราที่เหมือนกันถ้ามี มิฉะนั้นค่าจ้างจะถูกก าหนดให้เป็นไปตาม
ประเพณีปฏิบัติของต าแหน่งงานในหน่วยงานซึ่งมีงานนั้นท าอยู่ และถ้าหากไม่พบประเพณีปฏิบัติดังกล่าว                
ศาลที่เก่ียวข้องจะเป็นผู้ด าเนินการก าหนดค่าจ้างซึ่งคนงานมีสิทธิได้รับอย่างเป็นธรรม 

 จากข้อความข้างต้นคือจะต้องมีการก าหนดชนิดของการท างาน/การให้บริการที่เหมาะสม ซึ่ง
เป็นหน้าที่ของคนงานท่ีต้องปฏิบัติด้วย (มาตรา 37) 

๒. อนุญาตให้มีการก าหนดค่าจ้างเป็นรายช่ัวโมงหรือรายวันหรือรายสัปดาห์หรือรายเดือนหรือราย
ชิ้นหรือตามผลผลิต 

 ค่าจ้างจะต้องไม่ถูกก าหนดเป็นรายชิ้นหรือตามผลผลิต เว้นแต่มีการระบุหรือบัญญัติไว้อย่าง
ชัดเจนในสัญญาจ้างงาน (มาตรา 38) 

 ๓. ห้ามมีการเลือกปฏิบัติในการจ่ายค่าจ้าง เพราะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเพศหรือเชื้อชาติ
หรือภาษาหรือศาสนาหรือความเชื่อ (มาตรา 39) 

 ๔. ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์อื่นๆ 
 ค่าจ้างและเงินสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ จะถูกจ่ายให้คนงานด้วยสกุลเงินบาห์เรน และอนุญาตให้มี

การตกลงจ่ายเป็นสกุลเงินต่างชาติที่มีการใช้ตามกฎหมายได้ 
 ค่าจ้างจะถูกจ่ายให้ในวันท างานและในสถานที่ท างานตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
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๑. ค่าจ้างที่ถูกก าหนดเป็นค่าจ้างรายเดือน 
 ต้องจ่ายให้อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

๒. ค่าจ้างเป็นแบบตามผลผลิตและมีระยะเวลาในการท างานเกินกว่า 2 สัปดาห ์
 คนงานนั้นจะต้องได้รับค่าจ้างทุกสัปดาห์ๆ ละ 1 งวดภายใต้การคิดค านวณที่เหมาะสมกับ

ผลงานที่คนงานนั้นได้ปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วง  
 ต้องจ่ายค่าจ้างส่วนที่เหลือค้างอยู่ภายในสัปดาห์ถัดมาเม่ืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จ 

๓. ค่าจ้างของคนงานที่นอกเหนือไปจาก ๒ ข้อที่ผ่านมา 
 ต้องจ่ายอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกสัปดาห์ นอกจากมีการตกลงก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

๔. ความสัมพันธ์ของการท างานสิ้นสุดลง 
 คนงานจะต้องได้รับค่าจ้างของเขาตลอดจนจ านวนเงินทั้งหมดที่เขามีสิทธิได้รับทันที  
 เว้นแต่คนงานนั้นได้หยุดงานโดยตัวของเขาเอง  
 ในกรณีนี้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง ตลอดจนเงินสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของคนงานให้จ่าย

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่หยุดท างาน 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ถ้านายจ้างจ่ายค่าจ้างให้กับคนงานล่าช้าเกิน
ก าหนดเวลาของการจ่ายค่าจ้าง นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยแก่คนงานในอัตราส่วน 6% ต่อปี จากค่าจ้างซึ่งจ่าย
ล่าช้าเป็นระยะเวลา 6 เดือนหรือน้อยกว่า (น้อยกว่า 6 เดือน) นับจากวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างและอัตราส่วน 
(เปอร์เซ็นต)์ นี้จะเพ่ิมขึ้นอีก 1% ของทุกๆ เดือนที่มีการจ่ายค่าจ้างล่าช้าหลังจากนั้น และจะต้องไม่เกิน 12% 
ต่อปีของค่าจ้างนี้ (มาตรา 40) 

 ๕. ไม่อนุญาตให้นายจ้างโยกย้ายคนงานที่ได้รับค่าจ้างแบบรายเดือนไปอยู่ในหมวดของคนงานที่
ได้รับค่าจ้างรายวันหรือรายสัปดาห์หรือรายช้ินหรือรายช่ัวโมง  

 เว้นแต่ด้วยการเห็นชอบจากคนงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ในกรณีนี้สิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่คนงานได้รับในระยะเวลาซึ่งเขาปฏิบัติงานในการรับค่าจ้างราย

เดือนจะเป็นของคนงาน เป็นไปตามข้อบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ (มาตรา 41) 

 ๖. ห้ามนายจ้างบังคับคนงานซื้ออาหารหรือสินค้าหรือบริการต่างๆ จากร้านค้าเป็นการ
เฉพาะเจาะจงซึ่งร้านค้านั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของนายจ้างหรือของคนอ่ืน หรือจากสินค้าที่นายจ้างได้ผลิต
ขึ้นมา หรือจากบริการต่างๆ ที่นายจ้างได้น าเสนอ (มาตรา 42) 

 ๗. การปฏิบัติงาน 
 กรณีที่คนงานมายังสถานที่ท างานตามเวลาที่ถูกก าหนดไว้เพ่ือปฏิบัติงานและเขามีความพร้อม

ส าหรับการปฏิบัติงานของเขาในช่วงเวลานี้และมีสาเหตุต่างๆ ที่มาจากนายจ้างท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้
ถือเสมือนว่าคนงานได้ปฏิบัติงานจริงๆ และมีสิทธิได้รับค่าจ้างเต็มจ านวน 

 กรณีที่คนงานมาแล้ว และมีสาเหตุต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุม (Control) ของ
นายจ้างท าให้ไม่สามารถท างานได้ คนงานมีสิทธิได้รับค่าจ้างเพียงครึ่งหนึ่งของค่าจ้าง (มาตรา 43) 

 ๘. การหักเงินค่าจ้าง 
 ไม่อนุญาตให้นายจ้างหักเงินค่าจ้างของคนงานเกินกว่า 10% ส าหรับเงินที่เขาได้ให้คนงานกู้ยืม

ไป ขณะที่สัญญาจ้างงานนั้นยังคงด าเนินอยู่ หรือ (ไม่อนุญาตให้นายจ้าง) ได้รับประโยชน์อันใดจากเงินกู้ยืมนี้
และข้อบัญญัตินี้จะใช้กับค่าจ้างที่ถูกจ่ายให้ล่วงหน้าด้วย และส าหรับเงินกู้ยืมสร้างที่พักอาศัยอนุญาตให้เพ่ิม
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อัตราส่วนการหักเงินค่าจ้างของคนงานได้ไม่เกิน 25% ของค่าจ้าง โดยมีเงื่อนไขว่าต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คนงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

 นายจ้างสามารถที่จะให้คนงานรับภาระค่าใช้จ่ายจริงในการด าเนินการที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืม
ตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงินกู้ยืมนั้น 

 ถ้าหากคนงานหยุดท างานเองก่อนช าระมูลค่าของเงินกู้ นายจ้างสามารถที่จะหักเงินตามมูลค่า
ของเงินกู้หรือส่วนที่เหลือค้างอยู่ของเงินกู้ จากเงินสิทธิประโยชน์ของคนงานได้ (มาตรา 44) 

 ๙. ไม่อนุญาตให้อายัดเงินค่าจ้างที่คนงานมีสิทธิได้รับหรือยอมสละสิทธิส่วนหนึ่งส่วนใดของเงิน
ค่าจ้างหรือขอให้หักออกจากเงินค่าจ้างเพื่อชดใช้หรือช าระหนี้สิน  

 เว้นแต่ ต้องอยู่ในขอบเขต 25 % ของค่าจ้างนี้ และอนุญาตให้เพ่ิมอัตราส่วนนี้ขึ้นเป็น 50% 
ได้ในกรณีของค่าใช้จ่ายในการครองชีพ 

 ขณะที่มีหนี้สินพร้อมกันมาก ให้ความส าคัญกับหนี้สินค่าใช้จ่ายในการครองชีพก่อน หลังจากนั้น
ก็เป็นหนี้สินของนายจ้างที่เกิดจากคนงานได้สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นต่ออุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ หรือต่อ
หน้าที่ความรับผิดชอบหรือที่คนงานได้มาโดยไม่ชอบธรรมหรือจากการลงโทษทางการเงิน 

 ส าหรับการยอมสละส่วนหนึ่งส่วนใดของค่าจ้าง ในอัตราส่วนที่ถูกบัญญัติไว้ในย่อหน้าแรกนั้น 
จะต้องเป็นไปโดยความเห็นชอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากคนงานด้วย (มาตรา 45) 

 ๑๐. นายจ้างจะไม่พ้นความรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าจ้าง 
 เว้นแต่ ถ้าคนงานได้เซ็นชื่อแสดงถึงการรับเงินค่าจ้างของตัวเองแล้วไว้ในทะเบียนที่ถูกเตรียมไว้

เพ่ือเรื่องดังกล่าว หรือในบัญชีค่าจ้างหรือในใบเสร็จเฉพาะที่ถูกจัดเตรียมไว้ส าหรับจุดประสงค์นี้หรือด้วยการ
โอนเงินค่าจ้างของเขาไปเข้าบัญชีที่ธนาคารใดธนาคารหนึ่งตามความประสงค์ของคนงาน (มาตรา 46) 

 ๑๑. สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของคนงานที่เกี่ยวข้องกับเงินรางวัลสิ้นสุดการท างานและเงิน
ค่าตอบแทนการพักผ่อนประจ าปี ซึ่งถูกบัญญัติไว้ในมาตราที่  59 และเงินค่าชดเชย (The 
Compensation) ที่มีสิทธิได้รับตามบทบัญญัติของข้อ ข ของมาตรา 99 และมาตรา 111 ของกฎหมาย
ฉบับนี้นั้น  

 ถูกคิดค านวณบนพ้ืนฐานของค่าจ้างครั้งสุดท้ายของคนงาน ผนวกเข้าด้วยกับเงินช่วยเหลือ
ทางด้านสังคม (The Social Allowance) ถ้ามี และ 

 ถ้าหากว่าคนงานท างานแบบรายชิ้น (a piece – rate) หรือตามผลผลิต (or production 
basis) หรือได้รับค่าจ้างที่ตายตัว (or receives a fixed wage) รวมกับค่านายหน้า (Commission) หรือค่า
อัตราส่วน (or percentage) นั้น การคิดค านวณเงินสิทธิประโยชน์แต่ละอย่าง จะถูกค านวณด้วยค่าจ้างเฉลี่ย 
(The average wage) ของคนงานในช่วง 3 เดือนสุดท้าย (มาตรา 47) 
 ๑๒. ค่าจ้างและจ านวนเงินที่คนงานมีสิทธิได้รับหรือทายาทของคนงานผู้มีสิทธิได้รับตาม
บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้นั้น  

 อยู่นอกเหนือจากทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างทั้งด้านอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์  
 จะต้องช าระให้ครบก่อนหนี้สินอ่ืนใดรวมถึงหนี้สินที่รัฐมีสิทธิได้รับด้วย (มาตรา 48) 

 ๑๓. ภายใต้บทบัญญัติของมาตราที่ 136 ของกฎหมายฉบับนี้  
 ค าร้องทุกข์ในการเรียกร้องค่าจ้างซึ่งคนงานหรือทายาทผู้รับผลประโยชน์ของคนงานได้ยื่นฟ้อง

หลังจากท่ีสิทธิได้รับค่าจ้างผ่านไป 5 ปี จะไม่ถูกรับฟังหรือไม่ถูกรับพิจารณา (มาตรา 49) 
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๒. เงินค่าล่วงเวลาเวลาท างาน และช่วงเวลาพักผ่อน (Hours of Work and Periods of Rest) 
 
 ๑. คนงานจะได้รับเงินค่าตอบแทนตามลักษณะของการท างาน ตามระเบียบการเข้าเวรท างานใน
ตอนกลางคืน และระเบียบการจ ากัดต าแหน่งงาน (มาตรา 50) 

 ๒.  ก. ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 53 และ 54 ของกฎหมายฉบับนี้ ไม่อนุญาตให้คนงานท างาน
จริง มากกว่า 48 ชั่วโมงต่อ 1 สัปดาห ์
  ข. นอกเหนือจากกรณีต่างๆ ที่ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับนี้ ไม่อนุญาตให้คนงานมุสลิมท างาน
ในเดือนรอมาฎอนเกินจาก 6 ชั่วโมงใน 1 วันหรือ 36 ชั่วโมงต่อ 1 สัปดาห์ 
  ค. การก าหนดลดจ านวนชั่วโมงสูงสุดของเวลาท างานลงมาท าได้โดยค าสั่งของรัฐมนตรี ส าหรับ
งานบางกลุ่มหรืออุตสาหกรรมบางประเภทหรือตามสภาพการท างานหรือลักษณะของการท างาน (มาตรา 51) 

 3.  ก. ภายใต้ข้อบัญญัติในข้อ (ข) ของมาตรานี้ จ าเป็นจะต้องให้เวลา 1 ช่วง หรือมากกว่า 1 ช่วง 
เพื่อละหมาด รับประทานอาหารและพักผ่อนโดยรวมแล้วไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง  และคนงานจะต้องไม่
ท างานเกินกว่า 6 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง และช่วงเวลาพักแต่ละช่วงดังกล่าวจะไม่ถูกคิดค านวณรวมอยู่ในเวลา
ท างานจริง 

 ข. รัฐมนตรีจะออกค าสั่งก าหนดเกี่ยวกับลักษณะงานต่างๆ และสภาพต่างๆ ที่คนงานต้องท างาน
ต่อเนื่องตลอดเวลาโดยไม่มีช่วงเวลาหยุดพักอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ ทางด้านเทคนิคหรืออันเนื่องจากสภาพ
ต่างๆ ของการจ้างงาน และรัฐมนตรีจะก าหนดงานต่างๆ ที่ยากหรืองานที่เหน็ดเหนื่อยซึ่งคนงานจะต้องได้ รับ
ช่วงหยุดพักหลายช่วงซึ่งจะถูกคิดค านวณรวมอยู่ในเวลาท างานจริง (มาตรา 52) 

 4.  ก. ภายใต้บทบัญญัติในข้อ ก ของมาตราที่ 51 ของกฎหมายฉบับนี้ ไม่อนุญาตให้คนงานท างาน
เกินกว่า 8 ชั่วโมงใน 1 วัน เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอ่ืนโดยเวลาการท างานจริงนั้นจะต้องไม่เกิน 10 ชั่วโมง
ต่อวัน 

ข. จะต้องมีการก าหนดเวลาท างานและช่วงเวลาพัก โดยช่วงตั้งแต่เริ่มเวลาท างานจนหมดเวลา
ท างานนั้นจะต้องไม่เกิน 11 ชั่วโมงใน 1 วัน และช่วงเวลาพักนั้นจะถูกคิดรวมในเวลาที่มีการท างานเมื่อ
คนงานนั้นอยู่ในสถานที่ท างาน 

 ค. ข้อยกเว้นจากบทบัญญัติของวรรคที่ผ่านมา คนงานที่ปฏิบัติงานแบบต่อเนื่อง (Intermittent 
job) โดยลักษณะของงานและเป็นงานซึ่งจะถูกก าหนดโดยค าสั่งของรัฐมนตรี ระยะเวลาการท างานของ
คนงานจะต้องไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อ 1 วัน (มาตรา 53) 

 5. อนุญาตให้นายจ้างให้คนงานท างานล่วงเวลาได้ตามความจ าเป็นของลักษณะงาน  และคนงาน
จะต้องได้รับค่าจ้างของการท างานล่วงเวลาเท่ากับค่าจ้างซึ่งเขามีสิทธิได้รับผนวกเข้าอีก 25% เป็นอย่างน้อย 
จากเวลาท างานตอนกลางวัน และ(ผนวกเข้า) อีก 50 % จากการเวลาท างานตอนกลางคืน (มาตรา 54) 

 6. นายจ้างจ าเป็นจะต้องติดประกาศตารางที่แจ้งถึงวันพักผ่อนประจ าสัปดาห์ เวลาท างาน และ
ช่วงเวลาพักต่างๆ ซึ่งถูกก าหนดไว้ส าหรับคนงานทุกคน ไว้ในที่เปิดเผยในสถานที่ท างาน  รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เกี่ยวกับตารางนั้น (มาตรา 55) 

 7. บทบัญญัติต่างๆ ของมาตรา ที่ 51 52 และ 53 ของกฎหมายฉบับนี้ จะไม่ใช้กับ 
  1. ตัวแทนทั้งหลายที่ได้รับการมอบอ านาจจากนายจ้าง 
  2. คนงานที่ท างานแบบเตรียมการและงานแบบท าให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งก าหนดให้ต้องท าให้

ส าเร็จก่อนหรือหลังจากสิ้นสุดเวลาท างานที่เป็นทางการ 
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  3. คนงานที่ท าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและคนงานท าความสะอาด 
 รัฐมนตรีจะออกค าสั่งก าหนดเวลาสูงสุดของการท างานจริงและการท างานล่วงเวลาและค่าจ้าง
ล่วงเวลาที่มีสิทธิได้รับส าหรับ 2 กลุ่มที่ถูกบัญญัติไว้ในสองข้อ 2 และ 3 ของมาตรานี้ โดยค่าจ้างนี้จะต้องไม่
น้อยกว่าที่มาตราที่ 54 ของกฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติไว้ (มาตรา 56) 

 8.  ก. จ าเป็นจะต้องจัดระเบียบการท างานในสถานประกอบการ โดยที่คนงานแต่ละคนจะต้องได้รับ
การพักผ่อนประจ าสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 

 และวันศุกร์ถือว่าเป็นวันหยุดประจ าสัปดาห์เพื่อเป็นการรักษาเวลาละหมาดวันศุกร์ส าหรับ
มุสลิม และอนุญาตให้นายจ้างเปลี่ยนแปลงวันนี้ไปเป็นวันอื่นในสัปดาห์ส าหรับเป็นวันท างานของคนงาน 

 นายจ้างมีอ านาจที่จะจ่ายค่าจ้างให้คนงานรายสัปดาห์ในส่วนที่ท างานมามากกว่า 24 ชั่วโมง
อย่างต่อเนื่อง โดยมีเงื่อนไขว่าเวลาท างานในระหว่างสัปดาห์จะต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง 

 ข. อนุญาตให้นายจ้างให้คนงานท างานในวันหยุดพักผ่อนประจ าสัปดาห์ของเขาได้ ถ้าหากมี
ความจ าเป็นตามสภาพการท างาน และในกรณีนี้คนงานมีสิทธิได้รับค่าจ้างท างานของวันนี้เพ่ิมขึ้นเท่ากับ 
150% ของค่าจ้างหรือจะได้รับวันหยุดวันอ่ืนทดแทน ตามที่คนงานเลือกระหว่างค่าจ้างเพ่ิมหรือวันหยุด และ
ไม่อนุญาตให้คนงานท างานในวันหยุดพักผ่อนประจ าสัปดาห์มากกว่า 2 ครั้งต่อเนื่องเว้นแต่ต้องได้รับความ
เห็นชอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (มาตรา 57) 
 
3. เงินค่าพักผ่อนประจ าปี (Vacation) วันหยุดพักผ่อน (Holidays) 
 

๑. เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตราที่ 60 ของกฎหมายฉบับนี้ คนงานที่ปฏิบัติงานให้นายจ้าง
มาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี จะมีสิทธิได้รับวันหยุดประจ าปีไม่น้อยกว่า 30 วันโดยได้รับค่าจ้างเท่ากับ
เดือนละ 2 วันครึ่ง (หรือเท่ากับค่าจ้าง 30 วัน หรือ 12 เดือน X 2.50 วัน = 30 วัน) 
 และถ้าหากระยะเวลาการปฏิบัติงานของคนงานน้อยกว่า 1 ปี คนงานมีสิทธิได้รับวันหยุดในอัตราส่วน
ตามระยะเวลาซึ่งเขาได้ปฏิบัติงานไป 
 คนงานที่ไม่ใช้สิทธิ์ในวันหยุดของตัวเองจะต้องได้รับเงินเป็นค่าตอบแทน เป็นไปตามบทบัญญัติในข้อ ข 
ของมาตราที่ 59 ของกฎหมายฉบับนี้ 
 2.  ก. ภายใต้บทบัญญัติของมาตราที่ 61 ของกฎหมายฉบับนี้ นายจ้างจะเป็นผู้ก าหนด วันหยุด
พักผ่อนประจ าปี เป็นไปตามลักษณะและสภาพของงาน และคนงานจ าเป็นจะต้องหยุดในวัน และระยะเวลา
ซึ่งนายจ้างได้ก าหนดไว้ 

      ในทุกกรณีคนงานจ าเป็นจะต้องได้รับวันหยุดพักผ่อนประจ าปีเป็นเวลา 15 วัน โดยอย่างน้อย
จะต้อง 6 วันต่อเนื่อง 

      ข. คนงานสามารถที่จะหยุดงานได้ด้วยสาเหตุฉุกเฉินใดๆ ก็ตามเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 วัน
ในช่วงเวลา 1 ปี และสูงสุด 2 วันต่อ 1 ครั้ง และวันหยุดที่เกิดขึ้นจะถูกคิดค านวณเป็นส่วนหนึ่งของวันหยุด
ประจ าปีที่ถูกก าหนดไว้ส าหรับคนงาน 

      ค. นายจ้างจ าเป็นจะต้องเคลียร์วันหยุด และค่าจ้างที่มีสิทธิจะได้รับที่มีสะสมอยู่ ให้กับคนงาน
ในทุกๆ สองปีเป็นอย่างมาก และถ้าหากความสัมพันธ์ของการท างานสิ้นสุดลงก่อนที่คนงานจะหยุดพักผ่อน
ประจ าปีที่มีอยู่ เขามีสิทธิได้รับค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนส าหรับวันหยุดที่มีอยู่นั้น 

      ง. จากบทบัญญัติในข้อที่ผ่านมา สิทธิของคนงานในการได้รับเงินค่าวันหยุดพักผ่อนที่ถูกก าหนดไว้
จากนายจ้างนั้นจะตกไป เมื่อใดที่มีหลักฐานยืนยันว่า คนงานมีการปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
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 3. ไม่อนุญาตให้มีการแบ่งวันหยุดพักผ่อนประจ าปีของเด็กหรือเยาวชน  (A Juvenile’s annual 
leave) ออกเป็นช่วงๆ หรือรวมวันหยุดพักผ่อนประจ าปี หรือตัดวันหยุดพักผ่อนประจ าปีออก 
 4. คนงานมีสิทธิก าหนดวันหยุดพักผ่อนประจ าปี ถ้าหากเป็นเพ่ือไปเข้าสอบในระดับใดระดับหนึ่งของ
การศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่าต้องแจ้งให้นายจ้างทราบก่อนการหยุดพักผ่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 5. นายจ้างมีสิทธิในการตัดสิทธิคนงานจากการได้รับค่าจ้างจากระยะเวลาการหยุดพักผ่อน หรือเรียก
คืนเงินค่าพักผ่อนที่จ่ายให้คนงานไปแล้ว ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าคนงานไปท างานกับนายจ้างรายอ่ืนในช่วง
ระยะเวลาที่หยุดพักผ่อนดังกล่าวนั้น โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและความผิดทางวินัยด้วย 
(Without prejudice to disciplinary liability) 
 6.  ก. ส าหรับคนงานมีสิทธิในการหยุดงานเป็นเวลา 3 วันโดยได้รับค่าจ้างในกรณีต่อไปนี้ 
 

   1.  แต่งงานเพียงครั้งเดียว 
   2.  คู่สมรสของคนงานเสียชีวิตหรือญาติของเขาคนใดคนหนึ่งจนถึงระดับที่สี่ 
   3.  ญาติของคู่สมรสของคนงานคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตจนถึงระดับท่ีสอง 
 

      ข. คนงานมีสิทธิหยุดงานเป็นเวลา 1 วัน โดยได้รับค่าจ้างถ้าหากเขาได้ลูก 
      ค. ส าหรับคนงานหญิงที่เป็นมุสลิมมีสิทธิหยุด 1 เดือนโดยได้รับค่าจ้างเต็มถ้าหากสามีของเธอ

เสียชีวิต เช่นเดียวกันเธอมีสิทธิในการขออยู่ใน “อิดดาห์ (Eddah)”** ของการเสียชีวิตอย่างครบสมบูรณ์จาก
วันหยุดพักผ่อนประจ าปีของเธอเป็นระยะเวลา 3 เดือน 10 วัน และถ้าหากเธอไม่มีวันหยุดพักผ่อนประจ าปี
หลงเหลืออยู่ในบัญชี เธอมีสิทธิหยุดโดยไม่ต้องรับค่าจ้าง 

**(อิดดาห์ (Eddah) หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้เป็นภรรยาจะต้องไว้ทุกข์ให้สามีที่เสียชีวิตเป็นเวลา 
4 เดือน 10 วันนับจากวันที่สามีเสียชีวิตหรือจนถึงวันที่คลอดบุตรกรณีภรรยาตั้งครรภ์อยู่ตามบทบัญญัติ
ศาสนา) 

      ง. นายจ้างมีสิทธิสั่งให้คนงานน าเอกสารมายืนยันเกี่ยวกับกรณีต่างๆ ที่ถูกบัญญัติไว้ในวรรคก่อน 
 7. คนงานมีสิทธิหยุดโดยได้รับค่าจ้างเต็มในวันอีดต่างๆ และวันหยุดราชการในวโรกาสต่างๆ ซึ่งมติ
สภาคณะรัฐมนตรีจะออกมาก าหนดในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามการน าเสนอของรัฐมนตรี (แรงงาน) 
 อนุญาตให้นายจ้างให้คนงานท างานในวันใดวันหนึ่งของวันต่างๆ เหล่านี้ ถ้าหากสภาพการท างาน
จ าเป็นต้องท าอย่างนั้น และในกรณีนี้คนงานมีสิทธิได้รับค่าจ้างจากการท างานนี้เท่ากับ 150 % ของค่าจ้าง
หรือจะต้องได้รับวันหยุดวันอื่นชดเชยตามที่คนงานจะเลือกว่าจะขอรับเป็นค่าจ้างหรือขอรับเป็นวันหยุดแทน 
 และถ้าหากว่าวันหยุดเหล่านี้ไปตรงกับวันศุกร์หรือวันหยุดราชการ คนงานต้องได้รับวันหยุดวันอ่ืน
ชดเชย 1 วัน 
 8. ส าหรับคนงานที่ปฏิบัติงานมาเป็นเวลา 3 เดือนต่อเนื่อง และได้รับการรับรองว่าเจ็บป่วยมีสิทธิ
ได้รับวันหยุดลาป่วยตามใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่งของรัฐบาล หรือคลินิกแห่งใดแห่ง
หนึ่งที่เป็นที่ยอมรับของนายจ้าง เขามีสิทธิในการขอลาป่วยดังต่อไปนี้ภายใน 1 ปี 
 
   1.  15 วัน (แรก) โดยได้รับค่าจ้างเต็ม (Fifteen days on full pay) 
   2.  20 วัน (ต่อมา) โดยได้รับค่าจ้างเพียงครึ่งเดียว (Twenty days on haft pay)  
   3.  20 วัน (ต่อมา) โดยไม่ได้รับค่าจ้าง (Twenty days without pay)  
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 และถ้าหากเกิดความขัดแย้งขึ้นเกี่ยวกับก าหนดระยะเวลาการรักษา คณะกรรมการทางการแพทย์ 
(the Medical Commission) ที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 89 ของกฎหมายฉบับนี้จะเป็นผู้ด าเนินการก าหนด
ระยะเวลานี้ 
 อนุญาตให้สะสมวันหยุดลาป่วย (Sick leave) ที่คนงานมีสิทธิได้รับค่าจ้างเต็ม หรือได้รับค่าจ้างเพียง
ครึ่งเดียว (on full or half pay) ได้ไม่เกินระยะเวลา 240 วัน 
 9. คนงานที่เจ็บป่วยอาจจะใช้ประโยชน์จากวันหยุดพักผ่อนประจ าปีที่มีอยู่ นอกเหนือจากวันหยุดลา
ป่วยที่เขามีสิทธิได้รับ 
 10. ส าหรับคนงานมุสลิมที่ปฏิบัติงานรับใช้นายจ้างมาเป็นระยะเวลา 5 ปีต่อเนื่อง มีสิทธิในการหยุด
เป็นระยะเวลา 14 วันท างานโดยได้รับค่าจ้างเพ่ือประกอบพิธีกรรมฮัจย์ และคนงานจะได้รับวันหยุดในโอกาสนี้
เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในช่วงเวลาที่เขาปฏิบัติงานกับนายจ้างและยังไม่เคยได้รับประโยชน์จากวันหยุดดังกล่าว
กับนายจ้างคนอ่ืน และนายจ้างจะเป็นผู้ก าหนดจ านวนคนงานที่จะได้รับวันหยุดนี้ต่อปี เป็นไปตามสภาพการ
ท างาน โดยคนงานที่ท างานมาเป็นระยะเวลานานที่สุดอย่างต่อเนื่องจะได้รับสิทธิ์นี้ก่อน 
 

สิทธิประโยชน์อันพึงได้รบัหลังการท างาน 
 

 
1. เงินรางวัลสิ้นสุดการท างาน End of Service 
 

  คนงานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายประกันสังคมนั้น ขณะที่มีการยกเลิกสัญญาจ้างงาน
ของเขาหรือสิ้นสุดสัญญา เขามีสิทธิได้รับเงินรางวัลเท่ากับค่าจ้างครึ่งเดือนของทุกๆ ปีใน 3 ปีแรกของการ
ท างาน และเท่ากับค่าจ้าง 1 เดือนของทุกๆ ปีในปีต่อๆ มา (คือ 3 ปีแรก ปีละครึ่งเดือนเท่ากับค่าจ้าง 
1 เดือนครึ่ง และตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป ปีละ 1 เดือนของเงินเดือน) และคนงานมีสิทธิได้รับเงินรางวัลดังกล่าว
จากเศษของปีด้วยตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่คนงานได้ปฏิบัติงาน 
 
2. สิทธิอื่นๆ ที่ควรทราบ 
 
สัญญาจ้างงาน 
 
สัญญาจ้างแบบรายบุคคล (Individual Contact of Employment) 

๑. สัญญาจ้างงานจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องถูกเขียนเป็นภาษาอาหรับ จ านวน                
2 ฉบับ โดยแต่ละฝ่ายเก็บไว้คนละ 1 ฉบับ และถ้าหากสัญญาดังกล่าวนั้น ถูกเขียนด้วยภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษา
อาหรับจะต้องแนบฉบับที่ถูกเขียนเป็นภาษาอาหรับควบคู่ไว้ด้วย และถ้าหากสัญญานั้นอ้างอิงกับกฎข้อบังคับ
ภายในจ าเป็นต้องแนบกฎข้อบังคับภายในนั้นไว้กับสัญญาจ้างงานด้วย โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องเซ็นชื่อ
หรือลงนามในกฎข้อบังคับภายในดังกล่าวนั้นด้วย และจะถือว่ากฎข้อบังคับดังกล่าวนั้นได้รับการรับรอง และใน
กรณีไม่ได้เขียนสัญญาจ้างงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อนุญาตให้คนงานเพียงฝ่ายเดียวสามารถยืนยันสิทธิของ
คนงานทั้งหมดได้ทุกวิถีทางในการยืนยัน 
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๒. สัญญาจ้างงานต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดที่ส าคัญของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. ชื่อของนายจ้าง ที่อยู่ของสถานประกอบการ และหมายเลขทะเบียนการค้า 
2.  ชื่อของคนงาน วันเดือนปีเกิด คุณสมบัติ ต าแหน่งงานหรืออาชีพ สถานที่พ านักหรือที่อยู่ 

สัญชาติ และรายละเอียดที่ใช้ยืนยันบุคคล 
3. ลักษณะและประเภทของงานและระยะเวลาของสัญญา ถ้าเป็นสัญญาประเภทที่ถูกก าหนด

ระยะเวลาไว้ 
4. ค่าจ้างตามที่ได้ตกลงกันไว้ วิธีการ และก าหนดเวลาของการจ่ายค่าจ้าง รวมถึงค่าตอบแทน

ต่างๆ ที่เป็นเงินและสิทธิประโยชน์ทั้งหมด ตามที่ได้ตกลงกันไว้ 
5. รายละเอียดอื่นๆ ที่จะถูกก าหนดโดยค าสั่งของรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 

 3. ก. อนุญาตให้แต่งตั้งหรือบรรจุคนงาน ภายใต้เงื่อนไขการทดลองงาน ถ้าในสัญญาจ้างงานนั้นมี
การระบุไว้อย่างชัดเจน โดยระยะเวลาการทดลองงานนั้นต้องไม่เกิน 3 เดือน 

อย่างไรก็ตามระยะเวลาของการทดลองงานอาจเพ่ิมขึ้นได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือนในต าแหน่งต่างๆ ซึ่ง
จะต้องมีค าสั่งจากรัฐมนตรีออกมาก าหนดต าแหน่งงานนั้นๆ ระยะเวลาทดลองจะไม่ได้รับการยอมรับ เว้นแต่จะ
ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในสัญญาจ้างงาน 

 ข. อนุญาตให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของคู่สัญญาจ้างงาน ยุติสัญญาได้ในระหว่างระยะเวลาของการ
ทดลองงานเมื่อปรากฏว่าไม่มีความเหมาะสมในการท าตามสัญญานั้น โดยมีเงื่อนไขว่าต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบก่อนจะยุติสัญญานั้นอย่างน้อย 1 วัน 

 ค. ไม่อนุญาตให้จ้างคนงานท างานภายใต้เงื่อนไขการทดลองงานมากกว่า 1 ครั้งกับนายจ้าง               
1 ราย 
 4. ห้ามนายจ้างละเมิดเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้างส่วนบุคคล (individual contract) 
หรือสัญญาจ้างแบบเป็นกลุ่มหรือแบบหมู่คณะ (collective contract) หรือก าหนด (require) ให้คนงาน
ท างานอ่ืนที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ เว้นแต่ถ้าหากความจ าเป็นในการท างานนั้น (เกิดกรณีฉุกเฉิน) เพ่ือเป็นการป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น หรือเป็นการซ่อมแซมอันเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือในภาวะที่มีแรงกดดันบังคับ โดยงาน
นั้นต้องอยู่ในลักษณะชั่วคราวและนายจ้างสามารถให้คนงานท างานอ่ืนที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ได้ ถ้าหากงานนั้นไม่ได้
แตกต่างไปจากเนื้องานของเขาเดิมๆ ที่ท าอยู่ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่กระทบกับสิทธิต่างๆ ของคนงาน 
 อนุญาตให้นายจ้างฝึกอบรมคนงานและพัฒนาคุณสมบัติของคนงานในการปฏิบัติงานที่แตกต่างไปจาก
งานที่ได้มีการตกลงกันไว้ เพ่ือเป็นการด าเนินการไปพร้อมกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในสถานประกอบการ 
โดยมีเงื่อนไขว่าต้องแจ้งให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง (The concerned Ministry) ตลอดจนสหภาพแรงงานหรือ
สหภาพการค้าที่เก่ียวข้อง (and the relevant trade union) ทราบด้วย 
การสิ้นสุดสัญญาแรงงาน Termination of a Contract of Employment  

 5.  ก. สัญญาจ้างงานที่ก าหนดระยะเวลาไว้นั้นจะสิ้นสุดลงตามการสิ้นสุดของสัญญาจ้างงาน 
      ข. ถ้าหากสัญญาจ้างงานที่ก าหนดระยะเวลาไว้นั้นสิ้นสุดลงตามการสิ้นสุดของสัญญาจ้างงาน 

อนุญาตให้ต่ออายุสัญญานั้นได้โดยการตกลงกันอย่างชัดเจนระหว่างสองฝ่ายดังกล่าวต่อไป 
 6.  ก. สัญญาจ้างงานเพ่ือท างานใดงานหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงให้แล้วเสร็จ สัญญาแรงงานดังกล่าวจะ
สิ้นสุดลงตามการสิ้นสุดของงานนั้น  
        ข. สัญญาจ้างงานเพ่ือท างานใดงานหนึ่งที่ที่เฉพาะเจาะจงให้แล้วเสร็จได้สิ้นสุดลง อนุญาตให้ต่อ
อายุสัญญานั้นได้โดยการตกลงกันอย่างชัดเจนระหว่างสองฝ่ายเพ่ือท างานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ 
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 7. สัญญาจ้างงานจะถือว่าเป็นสัญญาที่ไม่มีก าหนดระยะเวลาในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
 1. สัญญานั้นไม่มีการก าหนดระยะเวลาไว้ 
 2. สัญญานั้นมีระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี 
 3. ระยะเวลาของสัญญาเดิมและระยะเวลาที่ถูกต่ออายุนั้นเกินกว่า 5 ปี 
 4. เมื่อทั้งสองฝ่ายของคู่สัญญายังคงถือปฏิบัติตามสัญญาที่ถูกก าหนดระยะเวลาไว้ต่อไปหลังจาก

ที่ระยะเวลาของสัญญานั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยไม่มีการตกลงอย่างชัดเจนในการต่ออายุสัญญาดังกล่าว 
 5. สัญญาจ้างงานเพ่ือท างานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงให้แล้วเสร็จและงานดังกล่าวใช้ระยะ

เวลานานเกินกว่า 5 ปี 
 6. เมื่อมีการต่ออายุสัญญาจ้างงานเพ่ือท างานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงให้แล้วเสร็จและ

ระยะเวลาการท างานเดิมกับงานต่างๆ ที่มีการต่อสัญญาใหม่ต่อเนื่องเกินกว่า 5 ปี 
 7. สัญญาจ้างงานเพ่ือท างานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงให้แล้วเสร็จได้สิ้นสุดลงและทั้งสองฝ่าย

ของคู่สัญญายังคงถือปฏิบัติตามสัญญานั้นต่อไปเพ่ือท างานนั้นให้แล้วเสร็จ โดยไม่มีการตกลงอย่างชัดเจนใน
การต่อสัญญา 

 8.  ก. อนุญาตให้แต่ละฝ่ายของคู่สัญญายุติสัญญาได้ หลังจากแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบก่อนสิ้นสุด
สัญญาเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน และสัญญาแรงงานนั้นจะยังคงถือปฏิบัติอยู่ในช่วงระยะเวลาการแจ้งและ
ทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับท้ังหมดที่เกิดขึ้นมาจากสัญญานั้น 

เมื่อการบอกเลิกสัญญานั้นเกิดขึ้นจากฝ่ายนายจ้าง การตกลงกันนั้นอาจมีระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้า
เกินกว่า 30 วันได ้

     ข. เม่ือมีการบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฝ่ายที่ถูกบอกเลิกสัญญาจะเรียกร้อง
เงินค่าชดเชยจากอีกฝ่ายหนึ่งจากระยะเวลาที่ต้องแจ้งให้ทราบเท่ากับค่าจ้างของคนงานเต็มจ านวนตาม
ระยะเวลาของการแจ้งให้ทราบหรือเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่แล้วแต่สภาพ 

 ถ้าหากการบอกเลิกสัญญานั้นเกิดมาจากนายจ้าง ระยะเวลาของการแจ้งให้ทราบหรือระยะเวลา
ที่เหลืออยู่นั้นจะถูกคิดค านวณให้เป็นระยะเวลาของการท างานของคนงานด้วย และถ้าหากการบอกเลิกสัญญา
นั้นเกิดขึ้นมาจากคนงานสัญญานั้นก็สิ้นสุดลงทันทีนับจากวันที่เขาหยุดงาน 

     ค. การแจ้งให้ทราบถึงการบอกเลิกสัญญานั้นเกิดขึ้นมาจากฝ่ายนายจ้าง คนงานมีสิทธิที่จะหยุด
งาน 1 วันเต็มในสัปดาห์นั้นหรือ 8 ชั่วโมงในระหว่างสัปดาห์ดังกล่าวเพ่ือไปหางานอ่ืนท า โดยการหยุดงานนั้น
จะต้องอยู่ในเวลาที่เหมาะสมกับสภาพของงานด้วย และคนงานมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างใน 1 วัน หรือชั่วโมงต่างๆ 
ที่คนงานหยุดงานนั้นด้วย 

    ง. บทบัญญัติของมาตรานี้จะไม่ท าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของคู่สัญญาเสียสิทธิในการเรียกร้องเงิน
ค่าชดเชยจากการบอกเลิกสัญญา ถ้าหากว่าการเรียกร้องดังกล่าวสมเหตุสมผล 

 9. การแจ้งให้ทราบตามที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตราที่ 99 ของกฎหมายฉบับนี้นั้นจะต้องเป็น            
ลายลักษณ์อักษรและฝ่ายที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญานั้นจะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลที่
เป็นตัวแทนของเขาและจะต้องได้รับการลงนามเป็นหลักฐานถึงการรับหนังสือแจ้งดังกล่าวหรือส่งหนังสือแจ้งนี้
ไปให้เขาทางจดหมายลงทะเบียน (เพ่ือยืนยันถึงการส่งถึงมือ) ตามท่ีอยู่ ซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งได้แจ้งไว้ 
 ถ้าหากว่าฝ่ายที่ถูกส่งหนังสือแจ้งนั้นปฏิเสธที่จะรับหนังสือดังกล่าว อนุญาตให้อีกฝ่ายหนึ่งยืนยันใน
เรื่องดังกล่าวได้ทุกวิถีทางในการยืนยัน 
 ระยะเวลาการแจ้งให้ทราบนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่มีการรับหนังสือดังกล่าวหรือปฏิเสธการรับหนังสือ
ดังกล่าวแล้วแต่สภาพ 
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 ไม่อนุญาตให้รวมการแจ้งบอกเลิกสัญญานั้นไว้กับเงื่อนไขหรือข้อแม้ของการพักงานหรือการสิ้นสุด
สัญญา 
 10. คนงานมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากการที่นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างงาน ตราบใดที่การบอกเลิก
สัญญานั้นไม่ได้เกิดข้ึนมาจากสาเหตุที่ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมาย 
 การพิสูจน์ความชอบธรรมของการบอกเลิกสัญญานั้นจะตกเป็นความรับผิดชอบของนายจ้าง 
 11. ก. ถ้านายจ้างส่งหนังสือแจ้งถึงการบอกเลิกสัญญาจ้างงานในช่วงวันลาหยุดของคนงาน 
ระยะเวลาของการแจ้งนั้นจะถูกนับในวันถัดไปจากการสิ้นสุดของวันหยุด 

 ข. ไม่อนุญาตให้นายจ้างยุติสัญญาจ้างงานในช่วงระหว่างที่คนงานลาหยุด 
 12. ข้อตกลงที่ให้นายจ้างท าการยกเว้นหรือละเว้นการแจ้งให้ทราบและการลดระยะเวลาการแจ้งให้
ทราบซึ่งขัดกับบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้จะถือเป็นโมฆะ 
 ถ้าหากการยกเลิกสัญญาเกิดมาจากฝ่ายของคนงาน นายจ้างอาจจะได้รับการยกเว้นในการแจ้งให้
คนงานทราบทั้งหมดหรือบางส่วน 
 13. ก. การยกเลิกสัญญาจ้างของนายจ้างถือว่าการเลิกจ้างนั้นไม่ชอบธรรมส าหรับคนงาน ถ้าหาก
การยกเลิกนั้นมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

   1. เพศหรือสีผิวหรือศาสนาหรือความเชื่อหรือสถานะทางสังคมหรือความรับผิดชอบต่างๆ 
ทางด้านครอบครัวหรือการตั้งครรภ์ของสตรีที่ท างานหรือการคลอดบุตรหรือการให้นมบุตร 

   2. คนงานเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของสหภาพแรงงาน ที่
เป็นไปตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ 

   3. คนงานเป็นตัวแทนในการก่อตั้งสหภาพแรงงานหรือคนงานเคยปฏิบัติงานในลักษณะนี้
มาก่อนหรือพยายามที่จะเป็นตัวแทนของคนงาน 

   4. การยื่นร้องทุกข์หรือการแจ้งหรือการด าเนินคดีกับนายจ้าง เว้นแต่การร้องทุกข์หรือการ
แจ้งหรือการด าเนินคดีนั้นเป็นการก่อ 

   5. การที่คนงานใช้สิทธิในการหยุดต่างๆ เป็นไปตามข้อบัญญัติของกฎหมายนี้ 
   6. เปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของคนงานท่ีก าหนดโดยนายจ้าง 

 ข. ศาลจะตัดสินการร้องขอของคนงานที่ถูกเลิกจ้างให้กลับไปท างานเหมือนเดิม เม่ือพิสูจน์ 
ต่อศาลได้ว่า การเลิกจ้างคนงานจากการท างานนั้นเป็นสิ่งที่เกิดมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งตามที่ถูก
บัญญัติไว้ในข้อย่อยท่ี (2) และข้อย่อยท่ี (3) ของวรรคก่อน 

 14. คนงานอาจยกเลิกสัญญาจ้างได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   1. นายจ้างหรือตัวแทนนายจ้างท าร้ายร่างกายคนงานขณะปฏิบัติงานหรือด้วยสาเหตุของ

การปฏิบัติงานไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือการกระท าที่ให้คนงานต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย 
   2. นายจ้างหรือตัวแทนนายจ้างปฏิบัติเรื่องที่เป็นที่ผิดศีลธรรมต่อคนงานหรือสมาชิก 

คนหนึ่งคนใดของครอบครัวคนงาน 
และถือว่าการยกเลิกสัญญาในสองกรณีนี้ เป็นการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมจากฝ่ายนายจ้าง 

 15. อนุญาตให้คนงานยกเลิกสัญญาจ้างได้หลังจากที่แจ้งให้นายจ้างทราบแล้วในกรณีดังต่อไปนี้ 
   1. นายจ้างอาศัยช่องโหว่ในการไม่ท าตามข้อบังคับที่กฎหมายหรือสัญญาจ้างหรือระเบียบ

การท างานในสถานประกอบการได้บัญญัติไว้ 
   2. นายจ้างหรือตัวแทนนายจ้างได้ใช้เล่ห์เหลี่ยมฉ้อฉลต่อคนงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

เงื่อนไขหรือสภาพการท างานที่ส าคัญซึ่งไม่ได้รวมไว้ในสัญญาจ้าง 
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 คนงานจะต้องแจ้งให้นายจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรในการปิดช่องโหว่หรือขจัดการใช้เล่ห์เหลี่ยม
ฉ้อฉลภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ได้ยื่นค าร้องขอ ก่อนที่จะส่งหนังสือแจ้งถึงการยกเลิกสัญญา
จ้างงานนั้น และถ้าหากหมดระยะเวลานี้โดยที่นายจ้างไม่ตอบรับต่อคนงานถึงค าร้องขอดังกล่าวหลังจากมีการ
ส่งหนังสือแจ้งเตือนที่กล่าวถึงนั้นแล้ว คนงานมีสิทธิในการยกเลิกสัญญาแรงงานและให้ถือว่าการยกเลิกนี้อยู่ใน
ฐานะของการบอกเลิกสัญญาจากฝ่ายนายจ้างโดยมีสาเหตุอันไม่ชอบธรรม เมื่อคนงานได้พิสูจน์ค าร้องดังกล่าว
แล้ว 
 16. อนุญาตให้นายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ต้อง
จ่ายเงินชดเชยใดๆ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 1. คนงานปลอมตัวมาหรือคนงานยื่นใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรปลอม 
 2. คนงานตั้งใจกระท าความผิดที่ก่อให้เกิดการขาดทุนหรือความเสียหายในวัตถุดิบของนายจ้าง

เป็นอย่างมาก นายจ้างต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวภายใน 2 วันท างานนับจาก
เวลาที่เขาทราบเรื่องถึงการประสบความขาดทุนหรือความเสียหายของวัตถุดิบดังกล่าว 

 3. คนงานไม่รักษากฎข้อบังคับที่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนงานหรือ
สถานประกอบการ ทั้งที่มีการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว โดยมีเงื่อนไขว่าข้อบังคับหรือข้อสั่งการ
ดังกล่าวจะต้องถูกเขียนและติดประกาศไว้หรือแขวนไว้ในลักษณะที่เปิดเผยในสถานที่ท างาน 

 4. คนงานขาดงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นระยะเวลาเกินกว่า 20 วันแบบไม่ต่อเนื่องหรือ 
10 วันต่อเนื่องภายใน 1 ปี โดยก่อนที่จะมีการยกเลิกสัญญานั้นนายจ้างต้องส่งหนังสือแจ้งเตือนคนงานทราบ
ก่อนล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หลังจากที่คนงานขาดงานเป็นเวลา 10 วันในกรณีที่หนึ่ง และ 5 วัน
ในกรณีที่สอง 

 5. คนงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบหลักๆ ที่ถูกระบุไว้ในสัญญาจ้างงานได้ 
 6. คนงานเปิดเผยความลับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์

อักษรจากนายจ้าง 
 7. คนงานถูกตัดสินคดีถึงที่สุดเกี่ยวกับคดีอาญาหรือในเรื่องเกี่ยวกับเกียรติ ศักดิ์ศรีหรือความไว้

เนื้อเชื่อใจหรือความซื่อสัตย์หรือศีลธรรมทั่วไป 
 8. คนงานอยู่ในอาการที่เมาสุราอย่างชัดเจนในช่วงเวลาท างานหรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสารเสพติด

ที่เขาได้เสพเข้าไปหรือกระท าการใดๆ ที่แสดงถึงการท าผิดมารยาทในสถานที่ท างาน 
 9. คนงานท าร้ายนายจ้างหรือผู้จัดการที่รับผิดชอบงานให้ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรง อันเกิดจาก

การให้ค าแนะน าที่ในการท างานหรือเก่ียวข้องกับงาน 
 10. คนงานไม่รักษากฎ กติกาท่ีถูกก าหนดไว้ตามกฎหมาย เกี่ยวกับสิทธิของการประท้วง 
 11. คนงานกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามสัญญา ด้วยสาเหตุ 

ที่มาจากตัวคนงานเช่นมีการยกเลิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือคนงานขาดคุณสมบัติต่างๆ ที่เป็นคุณสมบัติ
ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานตามที่ได้ตกลงกันไว้ 

 17. ไม่อนุญาตให้นายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงาน อันเนื่องมาจากสาเหตุทางด้านวินัย โดยไม่ปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้และค าสั่งต่างๆ ที่ออกมาบังคับใช้  ตลอดจนระเบียบต่างๆ ของการ
ท างาน และระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการลงโทษของสถานประกอบการ 

 18. ไม่อนุญาตให้นายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงาน ด้วยสาเหตุของการที่คนงานนั้นมีคุณสมบัติต่ า
หรือมีคุณสมบัติท่ีบกพร่อง เว้นแต ่หลังจากท่ีมีการแจ้งเตือนให้เขาทราบก่อนถึงการไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ต่างๆ หรือการมีคุณสมบัติที่บกพร่อง โดยให้โอกาสและระยะเวลาที่เหมาะสมในการปรับปรุงไม่น้อยกว่า 60 
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วัน เพ่ือให้เขาไปถึงระดับที่ต้องการ และถ้าหากคนงานยังคงล้มเหลวอีก อนุญาตให้นายจ้างยกเลิกสัญญาจ้าง
งานได้หลังจากมีหนังสือแจ้งให้คนงานทราบเป็นไปตามบทบัญญัติข้อ ก ในมาตราที่ 99 ของกฎหมายฉบับนี้ 
และเป็นไปตามที่ข้อบังคับท่ีได้รับการอนุมัติได้บัญญัติไว้ 

 19. อนุญาตให้นายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงานได้ ด้วยสาเหตุของการปิดกิจการทั้งหมดหรือ
บางส่วนหรือลดขนาดกิจการของสถานประกอบการลงหรือเปลี่ยนระบบการผลิตไปเป็นอย่างอ่ืนที่มี
ผลกระทบกับขนาดของแรงงาน โดยการยกเลิกสัญญานั้นจะไม่สมบูรณ์เว้นแต่มีการแจ้งกระทรวงให้ทราบถึง
สาเหตุของการยกเลิกเป็นเวลาล่วงหน้า 30 วันก่อนที่จะมีการแจ้งเตือนคนงานให้ทราบถึงการบอกเลิกสัญญา 
 การบอกเลิกสัญญานี้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามจากสาเหตุต่างๆ ที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในบทที่ผ่านมา 
คนงานมีสิทธิได้รับเงินชดเชยเท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนที่ได้ถูกกล่าวถึงในมาตราที่ 111 ของกฎหมาย
ฉบับนี้ 
 20. ก. ถ้าหากนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงานที่ไม่มีก าหนดอายุเวลาเอาไว้ภายใน 3 เดือนแรกนับ
จากวันที่เริ่มท างาน คนงานไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยใดๆ เว้นแต่ถ้าหากการยกเลิกสัญญานั้นเป็นการเลิกจ้าง
แบบไม่เป็นธรรมตามบทบัญญัติของมาตรา 104 และ 105 ของกฎหมายฉบับนี้ ในกรณีนี้คนงานมีสิทธิได้รับ
เงินค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง 1 เดือน 

 ข. ถ้าหากนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงานที่ไม่มีก าหนดอายุเวลาเอาไว้ โดยไม่มีสาเหตุหรือด้วย
สาเหตุที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหลังจาก 3 เดือนไปแล้วนับจากวันที่เริ่มท างาน นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าชดเชย
ให้กับคนงานเท่ากับค่าจ้างเดือนละ 2 วันที่คนงานได้ท างานมา โดยต้องไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 1 เดือนและไม่เกิน
ค่าจ้าง 12 เดือน 

 ค. ถ้าหากนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงานที่ก าหนดอายุเวลาไว้ โดยไม่มีสาเหตุหรือด้วยสาเหตุ
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าชดเชยให้คนงานเท่ากับค่าจ้างของระยะเวลาที่เหลืออยู่ของ
สัญญา ตราบใดที่ทั้งสองฝ่ายไม่มีการตกลงกันจ่ายค่าชดเชยที่น้อยกว่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าค่าชดเชยตามที่ได้ตก
ลงกันไว้นั้นจะต้องไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 3 เดือนหรือตามระยะเวลาของสัญญาที่คงเหลืออยู่แล้วแต่อย่างใดอย่าง
หนึ่งจะน้อยกว่า 

 ง. ถ้าหากนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงานที่ถูกท าขึ้นเพื่อปฏิบัติงานใดงานหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง
ให้แล้วเสร็จ โดยไม่มีสาเหตุหรือด้วยสาเหตุที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับคนงาน 
เท่ากับค่าจ้างของระยะเวลาที่เหลืออยู่และเป็นระยะเวลาที่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานที่ตกลงกันไว้นั้นให้แล้วเสร็จ
เป็นไปตามลักษณะของงานดังกล่าวนั้น ตราบใดที่ทั้งสองฝ่ายไม่มีการตกลงกันจ่ายค่าชดเชยที่น้อยกว่า โดยมี
เงื่อนไขว่าเงินค่าชดเชยที่ตกลงกันนั้นต้องไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 3 เดือน หรือระยะเวลาที่เหลืออยู่และเป็น
ระยะเวลาที่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานนั้นให้แล้วเสร็จ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งที่น้อยกว่า 

 จ. ในกรณีที่ถูกบัญญัติไว้ในข้อย่อย (ก) และ (ข) ของบทนี้ ถ้าหากการยกเลิกสัญญานั้นเป็น
การเลิกจ้างอย่างไม่ชอบธรรม ตามบทบัญญัติของมาตราที่ 104 และ 105 ของกฎหมายฉบับนี้ คนงานมีสิทธิ
ได้รับเงินค่าชดเชยเพิ่มเท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่มีสิทธิได้รับตามข้อบัญญัติของมาตรานี้เว้นแต่สัญญาที่ท า
ไว้ให้ค่าชดเชยที่สูงกว่านี้ 

 ฉ. ส าหรับจุดประสงค์ของมาตรานี้ ให้ถือว่าเศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือนเต็ม 

 21. เพ่ือไม่ให้กระทบกับภาระผูกพันตามกฎหมายฉบับอ่ืนๆ ที่ได้บัญญัติไว้ ถ้าหากคนงานนั้นยกเลิก
สัญญาจ้างงานไม่จ าเป็นที่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่นายจ้างแต่อย่างใด เว้นแต่ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 1. ถ้าการยกเลิกสัญญานั้นเกิดข้ึนในเวลาที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการท างานในลักษณะที่นายจ้าง
ไม่สามารถหาคนงานที่มีคุณสมบัติมาแทนได้ 
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 2. ถ้าหากการยกเลิกนั้นเกิดขึ้นมาด้วยเจตนาสร้างความเสียหายแก่นายจ้าง 
 3. ถ้าหากการเลิกจ้างท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อนายจ้าง 
และในกรณีต่างๆ ทั้งหมดเป็นเงื่อนไขก าหนดไว้ส าหรับการเรียกร้องสิทธิของนายจ้างส าหรับค่าชดเชย

จากการที่คนงานได้ยกเลิกสัญญาจ้างงานนั้น โดยนายจ้างไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด 
ศาลที่เก่ียวข้องจะท าหน้าที่ก าหนดอัตราค่าชดเชยที่นายจ้างมีสิทธิจะได้รับเป็นไปตามบทบัญญัติต่างๆ 

ของมาตรานี้ตามค าร้องขอของนายจ้าง 

 22. ก. สัญญาจ้างงานจะสิ้นสุดลงด้วยการเสียชีวิตของคนงาน ถ้าหากคนงานเสียชีวิตขณะที่สัญญา
ยังคงด าเนินอยู่ นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเท่ากับเงินค่าจ้าง 2 เดือนเต็มให้กับครอบครัวของคนงาน โดยมีเงื่อนไข
ว่าคนงานนั้นจะต้องท างานมาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
  ข. สัญญาจ้างงานจะไม่สิ้นสุดลงด้วยการเสียชีวิตของนายจ้าง เว้นแต่ในเมื่อสัญญานั้นได้ถูก
กระท าขึ้นเกี่ยวข้องกับตัวของนายจ้างหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมของนายจ้าง ซึ่งจะสิ้นสุดด้วยการเสียชีวิตของ
นายจ้าง 

 23. ก. สัญญาจ้างงานจะสิ้นสุดลงอันเนื่องจากคนงานทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่โดยสิ้นเชิง
โดยไม่ค านึงถึงสาเหตุของความพิการ 

 ข. สัญญาจ้างงานจะไม่สิ้นสุดลงอันเนื่องจากคนงานทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่เพียง
บางส่วน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีงานอ่ืนที่เหมาะสมที่คนงานจะท าให้นายจ้างพึงพอใจได้และในกรณีที่มี
ต าแหน่งงานว่างที่เหมาะสมนายจ้างจะต้องแจ้งให้คนงานทราบและต้องโยกย้ายคนงานตามค าร้องขอของ
คนงานไปท างานนั้น โดยไม่ให้ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมายประกันสังคม 

 ค. การยืนยันถึงการทุพพลภาพจากการท างาน และการก าหนดระดับของการทุพพลภาพนั้น
ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่คณะกรรมการทางการแพทย์ตามที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตราที่ 89 ของกฎหมายฉบับนี้ 
เป็นผู้ออกให้ 

 24. อนุญาตให้นายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงานได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนแต่อย่างใด ถ้าหาก
คนงานดังกล่าวมีอายุครบ 60 ปี ตราบใดที่ไม่มีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

 25. ไม่อนุญาตให้นายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงาน อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยของคนงาน เว้นแต่
ถ้าคนงานนั้นได้ใช้วันหยุดของการลาป่วย และวันหยุดพักผ่อนประจ าปีที่มีอยู่นั้นหมดแล้ว 
 นายจ้างต้องแจ้งให้คนงานทราบถึงการยกเลิกการจ้างหรือยุติสัญญาจ้างงานก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 15 
วัน นับจากวันที่คนงานได้ใช้วันหยุดต่างๆ ของเขาที่มีอยู่หมดสิ้น และถ้าหากคนงานนั้นหายป่วยก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลานี้ (ระยะเวลาที่แจ้ง) นายจ้างจะต้องระงับการเลิกสัญญาจ้างงานอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยของ
คนงานนั้น 

 26. สัญญาจ้างงานใดๆ ที่นายจ้างได้ท าขึ้นกับตัวคนงานจะถือว่าเป็นสัญญาฉบับเดียวกัน ถ้าหาก
ว่าไม่มีความต่างในเรื่องของระยะเวลาการสิ้นสุดของสัญญาเก่าหรือการเริ่มของสัญญาฉบับใหม่ หรือความต่าง
นี้มีน้อยกว่า 30 วัน และถ้าหากสัญญาฉบับใหม่นั้น มีสวัสดิการต่างๆ หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ดีกว่า ให้ถือว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในสัญญาจ้างงานฉบับก่อน 
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หน้าที่ของคนงาน และบทลงโทษต่างๆ (Worker’s Duties and Penalties) 

 
27. หน้าที่ของคนงานที่ต้องปฏิบัติ 

 1. จะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์  ตามสัญญาจ้าง
งาน บทบัญญัติต่างๆ ของกฎหมาย และมติต่างๆ ที่ออกมาบังคับใช้รวมทั้งกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและคนงานจะต้องเอาใจใส่ในงานเหมือนบุคคลตามปกติทั่วไป 

 2. จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งและข้อบังคับต่างๆ ของนายจ้าง หรือตัวแทนของนายจ้างในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ถ้าหากว่าในค าสั่งดังกล่าวไม่ขัดต่อสัญญาจ้างงานหรือขัดต่อบทบัญญัติของ
กฎหมายหรือมติต่างๆ หรือค าสั่งต่างๆ ที่ออกมาบังคับใช้หรือขัดต่อระเบียบข้อบังคับการท างานในสถาน
ประกอบการหรือขัดต่อศีลธรรมหรืออาจเสี่ยงอันตราย 

 3. จะต้องรักษาก าหนดเวลาท างาน และจะต้องปฏิบัติตามการด าเนินการต่างๆ ที่ถูกก าหนด
ไว้ในกรณีการขาดงานหรือไม่รักษาเวลาท างาน 

 4. จะต้องรักษาสิ่งที่นายจ้างได้มอบไว้ให้ เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ หรือเครื่องมือต่างๆ หรือแฟ้ม
ต่างๆ หรือเอกสารต่างๆ หรือสิ่งอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากนี้ และจะต้องปฏิบัติในสิ่งต่างๆ ทั้งหมดที่จะก่อให้เกิด
ความปลอดภัยต่อเครื่องมือเหล่านั้น และจะต้องให้ความเอาใจใส่เช่นบุคคลตามปกติทั่วไป 

 5. จะต้องให้ความเคารพต่อหัวหน้างานของตัวเอง เพื่อนร่วมงานของตัวเอง ลูกน้องของ
ตัวเอง (ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา) ในการท างานและจะต้องให้ความร่วมมือกับพวกเขาในสิ่งที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่องาน 

 6. จะต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับลูกค้าของนายจ้าง 
 7. จะต้องรักษาเกียรติ ศักดิ์ศรีของการท างาน และจะต้องด าเนินตามแนวทางที่เหมาะสม          

กับงาน 
 8. จะต้องรักษากฎระเบียบที่ถูกวางไว้เพ่ือรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของสถาน

ประกอบการ 
 9. จะต้องรักษาความลับของการท างาน โดยจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะเกี่ยวกับการ

ท างาน เมื่อใดที่ข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลลับโดยลักษณะของงานหรือเป็นไปตามกฎข้อบังคับที่ถูกเขียนไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรจากนายจ้าง 

 10. จะต้องแจ้งให้นายจ้างทราบรายละเอียดต่างๆ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานที่พ านักอาศัย 
สถานภาพทางสังคมและข้อมูลต่างๆ อ่ืนๆ ทั้งหมด ซึ่งจ าเป็นจะต้องน าใส่เข้าไว้ในแฟ้มส่วนตัวของคนงาน 
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ที่ถือปฏิบัติ และจะต้องแจ้งให้นายจ้า งทราบทุกความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว 

 11. จะต้องปฏิบัติตามระเบียบซ่ึงนายจ้างได้ก าหนดไว้เพ่ือพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ของคนงานทางด้านต าแหน่งงานหรือเพ่ือพัฒนาคุณสมบัติของคนงานเพ่ือปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีในสถานประกอบการ 

 12. จะต้องส่งคืนสิ่งใดก็ตามที่อยู่ภายใต้ความรับผิดของเขาได้แก่อุปกรณ์ (Items) หรือ
เครื่องมือท างานต่างๆ (Equipment) หรือทะเบียนต่างๆ (Records) หรือข้อมูลเอกสารต่างๆ (Documents) 
หรือกระดาษต่างๆ (Papers) หรือสิ่งอ่ืนๆ (or other) ที่นอกเหนือจากนี้ ที่เป็นวัสดุใช้สอยที่ยังไม่มีการใช้งาน 
หลังจากท่ีสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน 
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28. ห้ามคนงานด าเนินการด้วยตัวเองหรือผ่านคนอ่ืนในการกระท าดังต่อไปนี้ 
 

 1. การเก็บรักษาบันทึกหรือทะเบียนใดๆ (any records) หรือเอกสารข้อมูลใดๆ 
(Documents) หรือแผ่นกระดาษเอกสารใดๆ (Papers) ที่เกี่ยวข้องกับงานไว้เพ่ือผลประโยชน์ของตัวเอง 
(for his own benefit) 

 2. การท างานกับบุคคลที่สามไม่ว่าจะเป็นการท างานที่ได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้างก็ตามโดย
ปราศจากความเห็นชอบจากนายจ้าง 

 3. การกู้ยืมจากลูกค้าของนายจ้างหรือจากบุคคลที่ประกอบธุรกิจเดียวกับธุรกิจของนายจ้าง
และข้อห้ามนี้จะไม่น ามาใช้กับการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

 4. การรับค่านายหน้าใดๆ (Any commissions) หรือของขวัญใดๆ (Gifts) หรือรางวัลตอบ
แทนใดๆ (Rewards) หรือจ านวนเงินใดๆ (Some of money) หรือสิ่งของอ่ืนใด (or other items) จะ
ด้วยลักษณะใดก็ตาม (of any description) เนื่องจากการท างานในหน้าที่ของตัวเองโดยที่นายจ้างไม่
ยินยอม (in the course of carrying out his job duties without  the employer’s consent) 

 5. รวบรวมเงินหรือการรับบริจาคหรือการแจกใบปลิวหรือการรวบรวมลายเซ็นหรือการจัด
ประชุมใดๆ ภายในสถานที่ท างานโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายจ้าง เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของ
กฎหมาย 

 29. ถ้าหากงานที่คนงานท าอยู่นั้นถูกอนุโลมให้รู้จักกับลูกค้าของนายจ้างได้ หรือเข้าถึงความลับ
ของงาน ทั้งสองฝ่ายสามารถท่ีจะตกลงกันในการท่ีไม่อนุญาตให้คนงานด าเนินกิจการแข่งกับนายจ้างหลังจากที่
สิ้นสุดสัญญาจ้างงานแล้ว และจะต้องไม่เข้าหุ้นในโครงการใดๆ ที่เป็นการแข่งขันกับนายจ้างด้วย 
 ข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 1. คนงานนั้นจะต้องมีอายุครบ 18 ปีบรบิูรณ์ในขณะที่มีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าว 
 2. ข้อจ ากัดดังกล่าวจะต้องถูกจ ากัดเฉพาะในด้านเวลาโดยมีระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ปีหลังจาก

ที่สิ้นสุดสัญญาจ้างงานแล้ว และจะจ ากัดเฉพาะสถานที่และชนิดของงานตามความจ าเป็นเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของนายจ้างตามกฎหมาย 
 ไม่อนุญาตให้นายจ้างยึดข้อตกลงดังกล่าวนี้ ถ้าหากนายจ้างบอกเลิกสัญญาหรือปฏิเสธต่ออายุสัญญา
โดยปราศจากการด าเนินการโต้แย้งจากฝ่ายคนงาน เช่นเดียวกันไม่อนุญาตให้นายจ้างยึดถือข้อตกลงดังกล่าวนี้ 
ถ้าหากเกิดจากสาเหตุที่คนงานยกเลิกสัญญานั้น 

 30. นายจ้างซึ่งมีคนงานจ านวน 10 คนขึ้นไป จะต้องติดประกาศกฎ ระเบียบในการท างานใน
สถานประกอบการ และกฎข้อบังคับเก่ียวกับการลงโทษต่างๆ ไว้ในที่เปิดเผยในสถานที่ท างาน 
 การบังคับใช้ระเบียบการท างานในสถานประกอบการ และกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการลงโทษนั้น จะต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน และถ้าหากว่ากระทรวงไม่ผ่านความเห็นชอบต่อกฎ
ข้อบังคับดังกล่าวหรือคัดค้านต่อกฎข้อบังคับดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากวันที่ยื่นเรื่องให้ถือว่ากฎข้อบังคับ
นั้นได้มีผลบังคับใช้ทันที นับจากวันที่ระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลง 
 รัฐมนตรีจะเป็นผู้ออกค าสั่งให้ความเห็นชอบรูปแบบ (Model form) ส าหรับกฎระเบียบการท างาน 
และกฎข้อบังคับในการลงโทษในสถานประกอบการ ซึ่งอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ 

 31. การลงโทษทางวินัยกับคนงานตามกฎ ระเบียบการท างาน และกฎข้อบังคับการลงโทษใน
สถานประกอบการ ได้แก่ 

 1. การเตือนด้วยวาจา (Verbal  reprimand) 
 2. การเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร (การท าหนังสือทัณฑ์บน) (Written warning) 
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 3. การชะลอก าหนดวันจ่ายโบนัสประจ าปีออกไปเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 
 4. การสั่งพักงานพร้อมกับตัดเงินเดือนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือนต่อปีและไม่เกิน 5 วันต่อ

หนึ่งครั้ง 
 5. การชะลอการเลื่อนขั้นออกไปเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เมื่อคนงานมีสิทธิได้รับการพิจารณา 
 6. การเลิกจ้างให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ 
 การสั่งลงโทษตามท่ีถูกบัญญัติไว้ในตัวบทข้อย่อยท่ี (3) นั้นส าหรับสถานประกอบการซึ่งมีระเบียบ

การจ่ายเงินโบนัสต่างๆ (that have an increment system) 
 32. ก. ไม่อนุญาตให้นายจ้างสั่งลงโทษคนงาน เว้นแต่หลังจากมีการแจ้งให้ทราบอย่างเป็น 
ลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเรื่องที่คนงานถูกพาดพิงและฟังค าให้การของคนงานก่อน (Hearing his 
statements) และการสอบสวนถึงข้อโต้แย้งของคนงาน (Investigating his defence) และท าการบันทึก
ค าให้การและข้อโต้แย้งดังกล่าว (and recording the same) ไว้ในบันทึกการสอบสวน โดยจะต้องเริ่มท าการ
สอบสวนภายใน 7 วันนับจากวันที่ตรวจพบการท าความผิดนั้น และส าหรับสหภาพแรงงานซึ่งคนงานดังกล่าว
ขึ้นตรงต่อสหภาพนั้นจะต้องส่งตัวแทนมาเข้าร่วมการสอบสวน เมื่อคนงานได้แจ้งให้นายจ้างทราบเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ในความผิดต่างๆ ที่คนงานจะถูกลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา (Verbal reprimand) 
หรือการเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร (Written warning) หรือการสั่งพักงาน 1 วันพร้อมทั้งตัดค่าจ้างนั้น 
อนุญาตให้การสอบสวนด้วยวาจาต้องมีบันทึกยืนยันเนื้อเรื่องหรือเนื้อหานั้นไว้ในค าสั่งที่ออกมาลงโทษนั้นด้วย 

 ในทุกกรณีค าสั่งลงโทษที่ออกมานั้นจ าเป็นจะต้องมีเหตุผลด้วย 
 ข. นายจ้างสามารถที่จะสอบสวนคนงานด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนที่ มี

ประสบการณ์ในเรื่องสอบสวนการกระท าความผิดท าการสอบสวนแทนหรือมอบหมายคนงานในสถาน
ประกอบการคนหนึ่งคนใดท าการสอบสวนแทนโดยมีเงื่อนไขว่าระดับต าแหน่งงานของผู้สอบสวนนั้นจะต้องไม่
ต่ ากว่าระดับต าแหน่งงานของคนงานท่ีถูกสอบสวน 

 ค. ต้องแจ้งคนงานให้ทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการสั่งลงโทษ ชนิดของการ
ลงโทษ ปริมาณหรือขนาดของการลงโทษ และโทษที่คนงานจะได้รับในกรณีที่มีการหวนกลับไปท าซ้ าอีก 
(in case of recurrence) และถ้าหากคนงานไม่ยอมรับหนังสือแจ้งดังกล่าวให้ส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนไป
ให้เขาตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแฟ้มส่วนตัวของเขา 

 ง. คนงานมีสิทธิร้องขอความเป็นธรรมจากค าสั่งลงโทษที่ออกมาโดยต้องเขียนเป็นลายลักษณ์
อักษร ภายในเวลา 7 วันท างานนับจากวันที่ได้รับแจ้งให้ทราบค าสั่งนี้ และให้ยื่นขอความเป็นธรรมไปยังผู้ที่
ออกค าสั่ง 

 จ. นายจ้างต้องบันทึกการลงโทษทางการเงินซึ่งมีการสั่งลงโทษต่อคนงานนั้นเอาไว้ในทะเบียน
เฉพาะพร้อมทั้งอธิบายถึงสาเหตุของการสั่งลงโทษ ชื่อคนงานและจ านวนค่าจ้างของเขาและจะต้องแยกบัญชี
ออกมาเป็นเอกเทศเป็นการเฉพาะส าหรับผลของการลงโทษต่างๆ นั้น และการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวนั้นจะต้อง
เป็นไปตามสิ่งที่รัฐมนตรีได้มีค าสั่งออกมาไว้โดยการตกลงกับสหภาพใหญ่ของสหภาพแรงงานบาห์เรน 
 33. การลงโทษทางวินัยต่อคนงานนั้นจะสิ้นสุด เมื่อครบก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ 

 ก. 6 เดือน ในกรณีการเตือนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและการว่ากล่าวตักเตือนโดยวาจา 
 ข. 1 ปี ในกรณีสั่งพักงานพร้อมกับตัดเงินเดือนและชะลอก าหนดวันจ่ายเงินโบนัสประจ าปีและ

ชะลอการเลื่อนขั้นออกไป 
 การยกโทษนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อคนงานมีความประพฤติและมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจในอนาคต
การยกโทษดังกล่าวเสมือนว่าไม่เคยมีหรือเกิดข้ึน 
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 เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการลงโทษ และทุกๆ การอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษจะถูกลบหรือน า
ออกจากแฟ้มของคนงาน 
 34. ขณะที่มีการสั่งลงโทษใดๆ ต่อคนงานนั้น นายจ้างต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้  

 1. ต้องไม่มีการไต่สวนคนงานในทางวินัยเกี่ยวกับการกระท าท่ีไม่เก่ียวข้องกับการท างาน 
 2. ต้องลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด 
 3. ต้องไม่สั่งลงโทษมากกว่า 1 การลงโทษในความผิดเพียง 1 อย่าง (1 ครั้ง) 
 4. จ านวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดเพียง 1 อย่าง (1 ครั้ง) จะต้องไม่เกินค่าจ้าง 5 วัน และ

จ านวนรวมของค่าจ้างของคนงานที่ถูกหักไปเพ่ือช าระเป็นค่าปรับต่างๆ ใน 1 เดือนนั้นจะต้องไม่เกินค่าจ้าง 5 
วันเช่นกัน 

 5. การสั่งพักงานเกี่ยวกับความผิด 1 อย่าง (1 ครั้ง) ต้องไม่เกินกว่า 5 วัน และระยะเวลาของ
การพักงานภายใน 1 เดือนต้องไม่เกิน 5 วันเช่นกัน 

 6. คนงานจะไม่ต้องรับผิดส าหรับความผิดที่นายจ้างรับรู้หรือรับทราบถึงการกระท านั้นนานเกิน 
30 วันแล้ว ยกเว้นเป็นความผิดทางอาญาที่คนงานต้องรับผิดทางอาญาจนกว่าจะพ้นจากความผิดทางอาญานั้น 

 7. ต้องไม่ลงโทษคนงานเก่ียวกับความผิดที่คนงานได้กระท าผ่านมาแล้วเกิน 15 วันนับจากวันที่มี
การยืนยันความผิด 
 35. อนุญาตให้นายจ้างท าการลงโทษอย่างรุนแรงได้ ถ้าหากว่าคนงานหวนกลับไปกระท าความผิด
ซ้ าอีกในความผิดชนิดเดียวกันซึ่งเคยมีการลงโทษผ่านมาก่อนแล้ว เมื่อใดก็ตามที่คนงานนั้นกระท าความผิดครั้ง
ใหม่ภายในเวลา 6 เดือนนับจากวันที่มีการแจ้งค าสั่งลงโทษในครั้งท่ีผ่านมา 
 36. ถ้าหากว่ามีการกล่าวหาว่าคนงานกระท าความผิด อนุญาตให้นายจ้างสั่งพักงานคนงานนั้นได้
เป็นการชั่วคราวในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน ถ้าหากว่าการสั่งพักงานนั้นจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่องานและ
ผลประโยชน์ต่อการสอบสวน ทั้งนี้ต้องจ่ายค่าจ้างแก่คนงานด้วย 
 37. ถ้าหากว่ามีการพาดพิงคนงานในการกระท าความผิดทางอาญาหรือความผิดที่ก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อเกียรติยศศักดิ์ศรีหรือความซื่อสัตย์หรือศีลธรรมหรือกระท าความผิดภายในหน่วยงาน  อนุญาต
ให้นายจ้างสั่งพักงานเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีค าสั่งออกมาจากอัยการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและถ้าหากว่า
อัยการได้มีค าสั่งหยุดการสอบสวนหรือให้ระงับการด าเนินคดีทางอาญากับคนงานหรือศาลที่เกี่ยวข้องได้
พิพากษาให้คนงานบริสุทธิ์ (พ้นผิด) อันเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตามที่มีการพาดพิงไปถึงคนงานจะต้องให้คนงาน
นั้นกลับเข้าท างานตามปกติ 
 และถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าการกล่าวหาคนงานนั้นเกิดมาจากการวางแผนของนายจ้างหรือตัวแทนของ
นายจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับคนงานเท่ากับระยะเวลาของการหยุดพักงาน และแต่ละฝ่ายทั้งอัยการ
และศาลที่เกี่ยวข้องจ าเป็นจะต้องชี้ถึงเรื่องดังกล่าวนั้นไว้ในค าสั่งของอัยการหรือค าตัดสินของศาลนั้นด้วย 
 38. ถ้าหากคนงานเป็นต้นเหตุอันเนื่องมาจากการท างานของเขาท าให้เกิดความสูญหายหรือท าให้
เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือเครื่องมือท างานต่างๆ หรือผลผลิตต่างๆ ซึ่งนายจ้างเป็นเจ้าของหรือเป็น
สิ่งที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของคนงาน โดยเจตนาหรือเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คนงาน
ต้องจ่ายมูลค่าสิ่งที่สูญหายไปหรือสิ่งที่เสียหายนั้น 
 หลังจากด าเนินการสอบสวนและแจ้งคนงานทราบแล้ว นายจ้างมีสิทธิเริ่มหักจ านวนเงินดังกล่าวจาก
ค่าจ้างของคนงาน โดยจ านวนเงินที่จะหักไปเพื่อจุดประสงค์นี้จะต้องไม่เกินจากค่าจ้างเดือนละ 5 วัน 
 ให้คนงานยื่นอุทธรณ์ต่อศาลที่เกี่ยวข้องจากการที่นายจ้างได้ตีราคาความเสียหายภายใน 1 เดือนนับ
จากวันที่เขาทราบถึงการตีราคา และถ้าหากศาลตัดสินให้นายจ้างไม่ได้รับจ านวนเงินตามที่นายจ้างได้ตีราคาไว้
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หรือตัดสินให้นายจ้างได้น้อยกว่าที่เขาได้ตีราคาไว้ นายจ้างจะต้องคืนให้กับคนงานในสิ่งที่เขาได้หักไปโดยไม่เป็น
ธรรมภายใน 7 วัน นับจากวันที่มีค าตัดสินออกมาเป็นที่สิ้นสุดแล้ว 
 ไม่อนุญาตให้นายจ้างเรียกเก็บมูลค่าสิ่งที่มันได้สูญหายไปแล้วหรือสิ่งที่ได้เสียหายไปแล้ว ด้วยวิธีการหัก
จากค่าจ้างของคนงาน ถ้าหากว่ามูลค่าของความเสียหายนี้เกินกว่าค่าจ้างสองเดือน 
 39. เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตราที่ 81 ของกฎหมายฉบับนี้ คนงานที่ถูกขังหรือถูกควบคุม
ตัวไว้ก่อนระหว่างรอการตัดสินจะต้องถูกพักงานตามกฎหมายและจะต้องถูกระงับจากการจ่ายค่าจ้างในช่วง
ระยะเวลาที่ถูกคุมขัง 
 บทบัญญัติของวรรคที่ผ่านมาจะไม่ท าให้นายจ้างเสียสิทธิในการที่จะบอกเลิกหรือยุติสัญญาจ้าง ถ้าหาก
ว่าเงื่อนไขต่างๆ ครบสมบูรณ์ต่อการยุติสัญญาจ้างดังกล่าว 
 40. บทบัญญัติต่างๆ ของบทนี้จะไม่กระทบกระเทือนการค้ าประกันต่างๆ ตามกฎหมายที่ได้ก าหนด
ไว้ ส าหรับบรรดาคณะกรรมการบริหารขององค์กรสหภาพแรงงาน 
 
3. เงินทดแทนจากการประสบอุบัติเหตุต่างๆ ของการท างานและโรคที่เกิดจากการท างาน 
(Compensation for Employment Injuries and Occupational Diseases) 
  
 41. บทบัญญัติของบทนี้จะใช้กับคนงานทั้งหลายที่ไม่ได้อยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
ประกันสังคม 
 42. ถ้าหากคนงานเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งท าให้ตัว
คนงานต้องขาดงานในขณะท างานหรือเป็นผลมาจากการท างาน  นายจ้างต้องแจ้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นให้
สถานีต ารวจที่ดูแลรับผิดชอบในเขตที่สถานที่เกิดอุบัติเหตุตั้งอยู่ทราบทันทีที่เกิดเหตุ และต้องแจ้งให้กระทรวง
แรงงานและกระทรวงสาธารณสุขทราบเช่นเดียวกันภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เขาทราบว่าเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้น 
 การแจ้งหรือการรายงานที่กล่าวถึงนั้นจะต้องประกอบด้วย ชื่อของคนงานที่ประสบอุบัติเหตุ ต าแหน่ง
งาน ที่อยู่และสัญชาติของคนงาน พร้อมทั้งบอกลักษณะการเกิดอุบัติเหตุโดยสรุปและสาเหตุของอุบัติเหตุที่
เกิดข้ึน ตลอดจนสิ่งที่ได้ด าเนินการไปเก่ียวกับการปฐมพยาบาลหรือการรักษาให้กับคนงานดังกล่าว 
 43. คนงานที่ได้รับบาดเจ็บมีสิทธิได้รับการรักษาในสถานพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่งของรัฐหรือ
สถานพยาบาลที่ไม่ใช่ของรัฐที่เหมาะสมซึ่งเป็นไปตามที่นายจ้างเห็นสมควร 
 นายจ้างจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดซึ่งหมายรวมถึงค่ายา (Medicines) ค่า
น าส่ง (Transportation expenses) ค่าบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation Services) และค่าเครื่อง
อุปกรณ์ช่วยเหลือที่จ าเป็น (Cost of the necessary aid equipment) ซึ่งแพทย์ผู้รักษาจะเป็นผู้ก าหนด 
 44. หากเกิดความขัดแย้งขึ้นเกี่ยวกับการก าหนดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลคนงานที่ได้รับ
บาดเจ็บ คณะกรรมการทางการแพทย์ (The medical commission) ที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตราที่ 89 ของ
กฎหมายฉบับนี้จะเป็นผู้ก าหนดค่าใช้จ่ายต่างๆ นี้ 
  45. รัฐมนตรีสาธารณสุขโดยการตกลงร่วมกับรัฐมนตรีแรงงานจะออกค าสั่งจัดตั้งคณะกรรมการ
ทางการแพทย ์ซึ่งมีหน้าที่เฉพาะในการตัดสินใจดังต่อไปนี้ 

 1. คนงานประสบกับโรคที่เกิดจากการท างานหรือไม่ (Whether or not a worker has 
suffered an occupational disease)  

 2. คนงานที่พิการจากการได้รับบาดเจ็บจากการท างาน (Disability of the injured worker) 
และก าหนดระดับของการพิการ (and estimating the degree of disability) 
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 3. การสิ้นสุดการรักษาคนงานที่ได้รับบาดเจ็บ (Completion of the injured worker’s 
treatment)  

 4. ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการก าหนดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลคนงาน 
(Settlement of the dispute concerning the determination of the period and injured worker’s 
treatment costs) 
 ค าสั่งในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้จะต้องก าหนดการด าเนินการต่างๆ และระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้วย 
 คนงานมีสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ค าสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการชุดนี้ได้ออกมาต่อคณะกรรมการทาง
การแพทย์ด้านการอุทธรณ์ซึ่งถูกบัญญัติไว้ในมาตราที่ 90 ของกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งต้องกระท าภายในเวลา 15 
วัน นับจากวันที่คนงานนั้นได้รับแจ้งค าสั่งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
 46. รัฐมนตรีสาธารณสุขโดยการตกลงกับรัฐมนตรีแรงงานจะออกค าสั่งให้จัดตั้งคณะกรรมการ
ทางการแพทย์ด้านการอุทธรณ์ ซึ่งมีหน้าที่เฉพาะการพิจารณาในการยื่นอุทธรณ์ค าสั่งต่างๆ ที่ออกตามมาตรา 
89 ของกฎหมายฉบับนี้ 
 ค าสั่งในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้จะต้องก าหนดการด าเนินการต่างๆ ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ การด าเนินการต่างๆ ในการยื่นเรื่องอุทธรณ์และเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นจะต้องแนบ
ประกอบในการยื่นอุทธรณ์ 
 47. คนงานที่ได้รับบาดเจ็บจะต้องได้รับค่าจ้างในช่วงเวลาที่รับการรักษาพยาบาล และถ้าหาก
ระยะเวลาของการรักษาพยาบาลนานเกิน 6 เดือน นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้กับเขาเพียงครึ่งเดียวจนกว่าจะ
หายป่วยหรือได้รับการยืนยันว่าไม่สามารถท างานต่อไปได้ 
 48. ส าหรับคนงานที่ได้รับบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะท างานหรือด้วยสาเหตุของการท างาน
หรือผู้ที่รับผลประโยชน์แทนมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน (Compensation) อันเนื่องมาจากการได้รับบาดเจ็บ
ดังกล่าว เป็นไปตามตารางซึ่งรัฐมนตรีแรงงานจะเป็นผู้ออกค าสั่งมา 
 49. บทบัญญัติตามมาตราที่ 87 91 และ 92 ของกฎหมายฉบับนี้ จะไม่บังคับใชใ้นกรณีดังต่อไปนี้ 

 1. คนงานเจตนาให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บ (A self – inflicted injury to the worker) 
 2. การบาดเจ็บเกิดมาจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและโดยเจตนาของคนงาน และการกระท า

ใดๆ ที่คนงานได้กระท าภายใต้ฤทธิ์ของสิ่งที่เขาได้เสพสารที่ท าให้มึนเมาหรือสารเสพติด 
 3. คนงานฝ่าฝืนค าสั่งของนายจ้างเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างานหรือ

คนงานประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติตามค าสั่งนี้ 
 การพิสูจน์ยืนยันในสิ่งเหล่านั้นจะเป็นความรับผิดชอบของนายจ้าง 
 50. ถ้าคนงานเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุจากการท างาน เงินค่าทดแทนจะถูกแบ่งให้กับผู้รับ
ผลประโยชน์ของคนงานเป็นไปตามกฎกติกาของการรับมรดกตามกฎหมาย (ตามบทบัญญัติของศาสนา หรือ
ชารีอะห์) 
 51. บทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการประสบอุบัติเหตุต่างๆ จากการท างานตามที่ถูกบัญญัติไว้ในบท
นี้ จะบังคับใช้กับคนงานที่ประสบกับโรคใดโรคหนึ่งจากโรคต่างๆ จากการท างานที่มีกล่าวไว้ในตารางเกี่ยวกับ
โรคต่างๆ จากการท างานที่แนบอยู่กับกฎหมายประกันสังคมด้วย 
 

กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ส านักประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
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เขตบริหารพเิศษฮ่องกง 
 

 การบังคับใช้กฎหมายแรงงาน 
 นอกจากข้อยกเว้นบางอย่าง กฎหมายแรงงานมีผลต่อลูกจ้างทุกคน 
 ลูกจ้างทุกคนที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นงานเต็มเวลาหรือพาร์ทไทม์                

และโดยไม่ค านึงถึ งชั่ ว โมงการท างานของคนงานจะได้รับการคุ้มครอง พ้ืนฐานภายใต้กฎหมาย                   
เช่น การจ่ายเงินค่าจ้าง ข้อจ ากัดในการหักเงินเดือน และการให้วันหยุดตามประเพณี ฯลฯ 

 ลูกจ้างจะได้สิทธิประโยชน์ต่อไปหากจ้างภายใต้สัญญาจ้างงานต่อเนื่อง 
 

สิทธิประโยชน์อันพึงได้รบัระหว่างการท างาน 

 
1. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน 

 
1. สัญญาการจ้างงาน 

สัญญาการจ้างงาน คือข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้างงาน ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างทั้งที่เป็น           
ลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาภายใต้เงื่อนไขการจ้างงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง หากเงื่อนไขใดๆ                   
ของสัญญาการจ้างงานซึ่งมีเจตนาจะยกเว้นหรือลดสิทธิของลูกจ้าง  ตามกฎหมายการจ้างงานถือเป็นโมฆะ 
นายจ้างต้องจัดท าสัญญาจ้างงานที่ระบุสถานที่ท างาน ชั่วโมงการท างาน ต าแหน่งงาน เงื่อนไข การจ้างงาน 
รายละเอียดที่เก่ียวข้อง และเก็บสัญญาจ้างเพ่ือการตรวจสอบรวมทั้งเพ่ือจัดท าบัตรประชาชนฮ่องกงต้องเป็นไป
ตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันไว้แต่ต้องไม่ต ่ากว่าสัญญาจ้างมาตรฐานตามบทบัญญัติการจ้างงาน (EO) 
ดังนี้ 

 การจ้างงานระดับเชี่ยวชาญภายใต้นโยบายการจ้างงานทั่วไป (General Employment 
Policy -GEP) แรงงานสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ในการท าสัญญาจ้างนั้น สัญญาจ้างคราวแรกมีก าหนด
ระยะเวลา ๒ ปี และต่อสัญญาจ้างได้เป็นระยะเวลา ๒ และ ๓ ปี ตามล าดับ 

 การจ้างงานระดับเทคนิคหรือต ่ากว่า (Technician level or below) ภายใต้โครงการ                 
จ้างงานเสริม (Supplement Labour Scheme -SLS) เป็นการจ้างผู้มีทักษะฝีมือเฉพาะด้านในระดับ
มาตรฐาน ก าหนดระยะเวลาจ้างงานคราวละไม่เกิน ๒ ปี ลูกจ้างไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างระหว่างการจ้างงาน
กับนายจ้างรายเดิม 

 การจ้างงานต าแหน่งผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ (Foreign Domestic Helper - FDH) นายจ้าง
และลูกจ้างต้องจัดท าสัญญาจ้างมาตรฐาน โดยลูกจ้างต้องท างานให้กับนายจ้างตามที่ระบุในสัญญาจ้างไม่
สามารถเปลี่ยนต าแหน่ง หรือท างานในสถานที่อ่ืน หรือท างานไม่เต็มเวลากับนายจ้างรายอื่น  
 

ลูกจ้างท่ีถูกจ้างงานอย่างต่อเนื่องโดยนายจ้างคนเดิม ตั้งแต่ ๔ สัปดาห์ขึ้นไปโดยท างานอย่างน้อย                      
๑๘ ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์จะถือว่าเป็นการจ้างงานภายใต้สัญญาต่อเนื่อง 
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 ๒. การคุ้มครองการจ้างงาน 
 

 ๑. ลูกจ้างอาจเรียกร้องค่าเสียหายจากการคุ้มครองการจ้างงานจากนายจ้างภายใต้สถานการณ์ 
ดังต่อไปนี้: 

 การเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุผลพอ (ลูกจ้างควรจะท างานภายใต้สัญญาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า                    
๒๔ เดือน) 

 การเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีเหตุผลของเงื่อนไขของสัญญาจ้างงาน(ลูกจ้างจะต้องท างานภายใต้
สัญญาต่อเนื่อง) 

 การเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุผลและผิดกฎหมาย 

  ๒. หากนายจ้างไล่ลูกจ้างหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ้างงานของลูกจ้าง นอกเหนือจากเหตุผล
ดังต่อไปนี้ การเลิกจ้างหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นถือว่าไม่มีเหตุผล: 

 ความประพฤติของลูกจ้าง 
 ความสามารถหรือคุณสมบัติของลูกจ้างส าหรับท างานของนายจ้าง 
 การปลดหรือตามข้อก าหนดอ่ืนในการปฏิบัติงานที่แท้จริงของธุรกิจ 
 ข้อก าหนดตามกฎหมาย 
 เหตุผลส าคัญอ่ืน 

๓. การชดใช้ค่าเสียหายส าหรับการคุ้มครองการจ้างงาน รวมถึงการฟื้นสัญญาการกลับ                     
เข้าท างานการจ่ายเงินชดเชยที่ให้ออกจากงาน และค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนจะใช้ได้เฉพาะในกรณี              
ของการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุผลและไม่ชอบด้วยกฎหมาย) 
 

 ๓. ค่าจ้าง 
 

๑. ค่าจ้างหมายถึงค่าตอบแทนทั้งหมด เช่น รายได้ เบี้ยเลี้ยง (ค่าเดินทางค่าเบี้ยขยัน ค่านายหน้า
และค่าล่วงเวลา) ทิปและค่าบริการที่จ่ายให้กับลูกจ้างในส่วนของงานที่ท าหรือที่จะท าและสามารถท าออกมาใน
รูปของเงิน ค่าล่วงเวลาควรจะรวมอยู่ในการค านวณตามสิทธิของลูกจ้าง หากเป็นค่าจ้างคงที่หรือค่าเฉลี่ยราย
เดอืนที่ผ่านมา ๑๒ เดือน จะไม่น้อยกว่า ๒๐% ของค่าจ้างรายเดือนโดยเฉลี่ยของลูกจ้างในช่วงเวลาเดียวกัน 

 นายจ้างไม่สามารถหักค่าจ้างของลูกจ้างได้นอกเหนือจากท่ีกฎหมายการจ้างงานก าหนด 
 นายจ้างควรจะจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างภายใน ๗ วันหลังจากครบก าหนดจ่ายหรือสิ้นสุด             

การจ้างงานมิฉะนั้นนายจ้างจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราค่าจ้างที่ค้างช าระ 
 ลูกจ้างอาจถือว่าถูกนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้าง หากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างภายใน ๑ เดือน 

หลังจากครบก าหนดจ่ายและมีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินค่าชดเชยอื่น ๆ  
 

นายจ้างท่ีฝ่าฝืนกฎหมายข้างต้นจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายและมีบทลงโทษสูงสุดตามกรณีต่อไปนี้ 
      ก. กรณีหักค่าจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย โทษปรับ ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญฮ่องกง และจ าคุก ๑ ปี 

 ข. กรณีเจตนาไม่จ่ายค่าจ้างและไม่มีเหตุผลอันควร โทษปรับ ๓๕๐,๐๐๐เหรียญฮ่องกง และจ าคุก ๓ ปี 
 ค. กรณีเจตนาไม่จ่ายดอกเบี้ยค่าจ้างที่ค้างช าระและไม่มีเหตุผลอันควร โทษปรับ ๑๐,๐๐๐ เหรียญฮ่องกง 
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นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างในอัตราไม่ต ่ากว่าที่กฎหมายก าหนด ดังนี้ 
            ก. การจ้างงานระดับเชี่ยวชาญภายใต้นโยบายการจ้างงานทั่วไป GEP ไม่มีก าหนดอัตราค่าจ้าง
ตายตัว ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ทั้งนี้ ต้องเป็นอัตราขั้นสูงที่เหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ ์
 ข. การจ้างงานระดับเทคนิคหรือต ่ากว่าภายใต้โครงการจ้างงานเสริม SLS ลูกจ้างจะต้องได้รับ
ค่าจ้างในอัตราไม่ต ่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต ่าท่ีกรมแรงงานฮ่องกงก าหนด เช่น ต าแหน่งกุ๊ก อัตราค่าจ้างต้องไม่ต ่า
กว่า๑๖,๕๓๐ เหรียญฮ่องกง (ข้อมูล ณ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) 
 ค. การจ้างงานต าแหน่งผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๔,๕๒๐ เหรียญฮ่องกง                 
หากนายจ้างไม่จัดอาหารให้ จะต้องจ่ายค่าอาหารเดือนละ ๑,๐๗๕ เหรียญฮ่องกง (ข้อมูล ณ วันที่                            
๒๘ กันยายน ๒๕๖๑) 

          ๒. ความรับผิดชอบของผู้รับเหมาช่วงที่จะจ่ายค่าจ้างแทน 
 กรณีงานก่อสร้างที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วงให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไปตลอดสายจนถึง

ผู้รับเหมาชั้นต้นเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ๒ เดือนแรก 
 ลูกจ้างที่ท างานกับนายจ้างท่ีเป็นผู้รับเหมาช่วงหากนายจ้างค้างช าระค่าจ้างจะต้องมีหนังสือ

แจ้งให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไปตลอดสายจนถึงผู้รับเหมาชั้นต้นทราบภายใน ๖๐ วัน (หากได้รับอนุมัติจาก
กรรมาธิการแรงงาน สามารถขยายเป็น ๙๐ วัน)นับจากวันครบก าหนดจ่าย โดยหนังสือจะต้องระบุรายละเอียด
ดังต่อไปนี้: 

             ก. ชื่อและท่ีอยู่ของลูกจ้าง 
                     ข. ชื่อและท่ีอยู่ของนายจ้าง 
                     ค. สถานที่ท างานของลูกจ้าง 
                     ง. รายละเอียดของการท างานและค่าจ้างในส่วนที่จะได้รับ และ 
                     จ. ระยะเวลาและจ านวนค่าจ้างที่ค้างช าระ 

 นายจ้างที่เป็นผู้รับเหมาช่วงชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงถัดลงมาตลอดรายต้องร่วมกัน
รับผิดชอบจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างภายใน ๓๐ วันนับจากท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากลูกจ้าง 

 
เงื่อนไขการจ้างงาน เวลาการจ่ายเงิน 

ระบุวันจ่ายไว้ในสัญญาการจ้างงาน ตามวันที่ระบ ุ
ไม่ได้ระบุวันจ่ายไว้ในสัญญาการจ้างงาน วันสุดท้ายของระยะเวลาการจ่ายเงินหรือภายใน ๗ วัน

หลังจากวันนั้น 
หากสัญญาการจ้างงานถูกยกเลิกก่อนครบ
ระยะเวลาการจายเงินและลูกจ้างมีสิทธิตาม
สัดส่วนของการจ่ายเงินตอนสิ้นปี 

วันที่สัญญาถูกยุติหรือภายใน ๗ วันหลังจากวันยุติ 

การจ่ายเงินตอนสิ้นปีจะต้องค านวณโดยอ้างอิง
ก าไรของนายจ้าง 

วันที่ก าไรได้รับการตรวจสอบหรือภายใน ๗ วัน
หลังจากวันตรวจสอบ 

 
 

 
 
 



- 5 - 
 

 ๔. การจ่ายเงินสิ้นปี 
 

๑. หากสัญญาการจ้างงานให้สิทธิที่จะจ่ายเงินตอนสิ้นปี ลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับเงินนั้นหาได้รับ
การว่าจ้างตามสัญญาอย่างต่อเนื่องครบตามระยะเวลาการจ่ายเงิน 

๒. จ านวนเงินที่จ่ายตอนสิ้นปี คือ จ านวนทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง หากไม่ได้ระบุไว้ 
จ านวนเงินรวมทั้งหมดเทียบเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยรายเดือนของลูกจ้าง 

๓. ลูกจ้างมสีิทธิได้รับเงินตอนสิ้นปีตามสัดส่วน หากเขาได้รับการว่าจ้างตามสัญญาอย่างต่อเนื่องไม่
น้อยกว่า ๓ เดือนในระยะเวลาการจ่ายเงิน (ไม่รวมระยะเวลาทดลองงาน ๓ เดือนแรก) และ 

 ยังคงเป็นลูกจ้างหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการจ่ายเงิน หรือ 
 ให้ออกโดยนายจ้าง (ยกเว้นในกรณีให้ออกเนื่องจากการการกระท าผิดร้ายแรงของลูกจ้าง) 

๔. นายจ้างที่เจตนาและไม่มีเหตุอันสมควรที่จะไม่จ่ายเงินตอนสิ้นปีแก่ลูกจ้างที่มีสิทธิจะต้องถูก
ด าเนินคดีตามกฎหมายและหากมีความผิดจริง มีโทษปรับ ๕๐,๐๐๐ เหรียญฮ่องกง 
 

 ๕. ค่าล่วงเวลา     
 

              นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างท างานเกินกว่าชั่วโมงการท างานที่ระบุใน               
สัญญาจ้างในอัตราที่ระบุในสัญญาจ้าง 

 ๖. การหักเงินจากค่าจ้าง 

           นายจ้างไม่สามารถหักเงินค่าจ้างได้ ยกเว้น กรณีต่อไปนี้ 
๑. ลูกจ้างไม่มาท างาน โดยหักเงินตามสัดส่วนระยะเวลาการไม่มาท างาน 
๒. ท าทรัพย์สินของนายจ้างเสียหาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการละเลยหรือไม่ปฏิบัติ                  

ตามสัญญาจ้าง 
๓. นายจ้างจัดที่พักให้โดยนายจ้างสามารถหักเงินได้ไม่เกิน ๑ ใน ๑๐ ของค่าจ้างหรือเท่าอัตรา              

ค่าเช่าที่พัก 
๔. นายจ้างได้จ่ายค่าจ้างล่วงหน้า หรือจ่ายเกิน ทั้งนี้ ไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของค่าจ้าง 
๕. ลูกจ้างจ่ายเงินเข้ากองทุน MPF ตามบทบัญญัติโครงการกองทุนเงินทดแทน 
๖. จ่ายเงินที่ยืมนายจ้างโดยมีการท าเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
 

 ๗. ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าโดยสาร วีซ่า และค่าธรรมเนียมการตรวจร่างกาย 
              

นายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าโดยสารเที่ยวไปและกลับจากฮ่องก เมื่อเริ่มท างานและเมื่อสิ้นสุด                 
สัญญาจ้าง 
            
 ๘. วันหยุดประจ าสัปดาห์ 

              
๑. ลูกจ้างภายใต้สัญญาจ้างต่อเนื่องท างานครบ ๗ วันมีสิทธิที่จะได้รับวันหยุดประจ าสัปดาห์                   

ไม่น้อยกว่า ๑ วัน หากเป็นความยินยอมของลูกจ้าง นายจ้างอาจชดเชยวันหยุดอ่ืนแทนวันหยุดเดิม ในกรณี
ดังกล่าวจะต้องให้ลูกจ้างหยุดก่อนวันหยุดเดิมภายในเดือนเดียวกันหรือหลังวันหยุดเดิมภายใน ๓๐ วัน   
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๒. นายจ้างต้องไม่บังคับให้ลูกจ้างท างานในวันหยุด ยกเว้นในกรณีที่เครื่องจักรเสียหรือโรงงานหยุด 
หรือในกรณีฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดอ่ืน ๆ 

๓. ลูกจ้าง ที่ท างานในอุตสาหกรรมต่างๆ อาจท างานด้วยความสมัครใจในวันหยุดพักยกเว้นเยาวชน
อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี 

๔. การจะจ่ายเงินให้ลูกจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับการตกลงกันก่อนระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง 

๕. นายจ้างที่ไม่ยอมให้ลูกจ้างหยุดในวันหยุดประจ าสัปดาห์โดยไม่มีเหตุผลอันควรอาจต้อง                   
ถูกด าเนินคดีตามกฎหมายและหากพบว่ามีความผิดจริง มีโทษปรับ ๕๐,๐๐๐เหรียญฮ่องกง 

๖. นายจ้างที่บังคับให้ลูกจ้างท างานในวันหยุดพักจะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมายและหากพบว่า           
มีความผิดจริง มีโทษปรับ ๕๐,๐๐๐เหรียญฮ่องกง 
 
 ๙. วันหยุดตามประเพณี 
 

๑. ลูกจ้างไม่ว่าจะมีระยะเวลาในการท างานนานเท่าไร มีสิทธิที่จะได้หยุดวันหยุดตามประเพณี             
๑๒ วัน  ดังไปนี้: 
 

วันแรกของเดือนมกราคม วันตรุษจีน 
วันที่สองของวันตรุษจีน วันที่สามของวันตรุษจีน 
เทศกาลเช็งเม้ง วันแรงงาน (วันที่ ๑ พฤษภาคม) 
วันประเพณีแข่งเรือมังกร วันสถาปนาฮ่องกง (วันที่ ๑ กรกฎาคม) 
วันถัดจากวันไหว้พระจันทร์ วันเทศกาลฉ่งเหยิ่ง 
วันชาติ (วันที่ ๑ ตุลาคม) วันเทศกาลฤดูหนาวหรือวันคริสต์มาส 

(แล้วแต่ทางนายจ้างเลือก) 
 

๒. หากวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจ าสัปดาห์ของลูกจ้าง  ให้ถือว่าวันถัดไปของ
วันหยุดประจ าสัปดาห์ที่ไม่ใช่วันหยุดตามประเพณีเป็นวันหยุดชดเชยของลูกจ้าง  

๓. กรณีที่ลูกจ้างท างานให้นายจ้างไม่ถึง ๓ เดือน มีสิทธิได้รับวันหยุดตามประเพณี จ านวน               
๑๒ วัน ข้างต้นนั้นโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 

๔. ในกรณีที่นายจ้างต้องการให้ลูกจ้างไปท างานในวันหยุดตามประเพณี  นายจ้างควรจะจัดให้มี
วันหยุดชดเชยภายใน ๖๐ วันก่อนหรือหลังวันหยุดเดิมแต่ต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง        
หากนายจ้างและลูกจ้างตกลงกันได้อาจก าหนดให้เป็นวันใดวันหนึ่งภายใน ๓๐ วันก่อนหรือหลังวันหยุดเดิมเป็น
วันหยุดชดเชยก็ได้ 

๕. ลูกจ้างที่ได้รับการจ้างงานตามสัญญาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ เดือนก่อนที่จะถึงวันหยุด
ตามประเพณีมีสิทธิที่จะได้ค่าจ้างในวันหยุด อัตราการจ่ายเงินรายวันของวันหยุดคือผลรวมที่เทียบเท่ากับ
ค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยของลูกจ้าง 

๖. ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีควรจะจ่ายให้แก่ลูกจ้างหลังจากวันหยุดนั้นและไม่เกินกว่าการ
จ่ายค่าจ้างในงวดถัดไป 

๗. ไม่ว่าลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้เงินค่าจ้างในวันหยุดหรือไม่ก็ตาม นายจ้างควรยอมให้ลูกจ้างได้หยุดใน
วันหยุดตามประเพณี หรือจัดให้มี "วันหยุดชดเชย" นายจ้างต้องไม่จ่ายเงินใดๆ ให้แก่ลูกจ้างแทนวันหยุด 
หรือไม่อนุญาตให้มี "การขอซื้อ" วันหยุด” 
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๘. นายจ้างท่ีเจตนาไม่ยอมให้ลูกจ้างหยุดในวันหยุดตามประเพณี ไม่มีวันหยุดชดเชยหรือไม่จ่าย
ค่าจ้างในวันหยุด โดยไม่มีเหตุผลอันควรจะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมายและหากพบว่ามีความผิดจริง               
มีโทษปรับ ๕๐,๐๐๐ เหรียญฮ่องกง 
 
 ๑๐. วันหยุดประจ าปี 
 

๑. ลูกจ้างจะได้รับวันหยุดประจ าปี โดยได้รับค่าจ้างหลังจากการท างานครบ ๑๒ เดือน และในปีที่    
๒ ของการท างาน และส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยแม่บ้านหากท างานเกินกว่า ๒ ปี จะได้รับวันหยุดเพ่ิมขึ้น แต่ไม่
เกิน ๑๔ วัน ตามตารางท่ีปรากฎ 

 

จ านวนปีท่ีท างาน จ านวนของวันหยุดประจ าปี ที่ได้รับภายใน ๑ ปี 
๑ ๗ 
๒ ๗ 
๓ ๘ 
๔ ๙ 
๕ ๑๐ 
๖ ๑๑ 
๗ ๑๒ 
๘ ๑๓ 

๙ ปีหรือมากกว่า ๑๔ 
 

๒. วันหยุดประจ าสัปดาห์หรือวันหยุดตามประเพณีใดๆ ที่ตรงกับวันหยุดประจ าปีจะถูกนับเป็น
วันหยุดประจ าปีและนายจ้างควรจัดวันหยุดประจ าสัปดาห์หรือวันหยุดตามประเพณีชดเชยให้แก่ลูกจ้าง                  
ในวันอื่น 

๓. อัตราค่าจ้างรายวันของวันหยุดประจ าปีคือผลรวมที่เท่ากับค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยของลูกจ้าง  
๔. หลังจากท่ีลูกจ้างมีสิทธิได้รับวันหยุดประจ าปี นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจ าปีให้แก่

ลูกจ้างไม่เกินกว่าวันครบก าหนดจ่ายปกติ 
๕. ลูกจ้างอาจเลือกท่ีจะรับเงินแทนสิทธิในการลาในส่วนที่มากกว่า ๑๐ วัน 
๖. กรณีท่ียกเลิกสัญญาจ้างระหว่างที่มีวันหยุดประจ าปี ซึ่งลูกจ้างได้ท างานครบ ๓ เดือนแต่น้อยกว่า 

๑๒ เดือน (ยกเว้นกรณีที่การเลิกจ้างเกิดจากการที่ลูกจ้างกระท าผิดร้ายแรง) ลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าจ้าง
วันหยุดประจ าปีตามสัดส่วน 

๗. นายจ้างที่ไม่ยอมให้วันหยุดประจ าปีแก่ลูกจ้างโดยไม่มีเหตุผลอันควรจะต้องถูกด าเนินคดีตาม
กฎหมายและหากพบว่ามีความผิดจริง มีโทษปรับ ๕๐,๐๐๐เหรียญฮ่องกง 

๘. นายจ้างที่ไม่จ่ายเงินวันหยุดประจ าปีให้กับลูกจ้างจะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมายและหากมี
ความผิดจริง มีโทษปรับ ๕๐,๐๐๐เหรียญฮ่องกง 
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 ๑๑. การคุ้มครองการคลอดบุตร                     

๑. ลูกจ้างหญิง 
ลูกจ้างหญิงที่ท างานภายใต้สัญญาต่อเนื่องก่อนที่จะขอลาคลอดได้แจ้งทันทีต่อนายจ้างเรื่อง 

การตั้งครรภ์จะได้รับสิทธิดังนี้ 
 ลาคลอดได้นานต่อเนื่องนาน ๑๐ สัปดาห์ 
   หากการคลอดบุตรเกิดข้ึนล่าช้ากว่าเวลาที่คาดไว้ระยะเวลาวันลาเพ่ิมเติมเท่ากับจ านวนวันที่

ล่าช้า 
   ระยะเวลาที่ลาเพ่ิมเติมไม่เกิน ๔ สัปดาห์บนพ้ืนฐานของการเจ็บป่วยหรือความพิการ

เนื่องจากการตั้งครรภ์หรือการคลอดบุตร  
   กรณีลูกจ้างที่ตั้งครรภ์ขาดงานด้วยเหตุผลที่ต้องตรวจครรภ์ รักษาการคลอดก่อนก าหนด

หรือแท้งบุตรและการขาดงานนั้นมีใบรับรองแพทย์รับรองวันที่เธอขาดงานควรนับเป็นวันลาป่วย 
   หากได้รับความเห็นชอบจากนายจ้าง ลูกจ้างอาจเลือกที่จะเริ่มการลาคลอดตั้งแต่ ๒-๔ 

สัปดาห์ก่อนวันที่จะถึงก าหนดคลอด 
   ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินจ้างระหว่างลาคลอด ๑๐ สัปดาห์ หากได้รับการจ้างงานตามสัญญา

อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๔๐ สัปดาห์ โดยก่อนที่จะเริ่มลาคลอดได้มีการแจ้งทันทีให้นายจ้างทราบเกี่ยวกับ  
การตั้งครรภ์พร้อมทั้งแจ้งวันที่ตนประสงค์จะใช้สิทธิลาคลอดอัตราเงินค่าจ้างระหว่างลาคลอดต่อวันเทียบเท่า
กับผลรวมของสี่ส่วนห้าของค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยของลูกจ้าง  

   ค่าจ้างรายวันหรือรายเดือนเฉลี่ยในการค านวณค่าใช้จ่ายวันหยุด วันหยุดประจ าปี                    
เงินช่วยเหลือการเจ็บป่วย เงินลาคลอด เงินแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและการจ่ายเงินสิ้นปี หมายถึง               
ค่าจ้างรายวันหรือรายเดือนเฉลี่ยที่ลูกจ้างหาได้ใน ๑๒ เดือน (ปีปฎิทิน) ระยะเวลาก่อนวันที่ที่ระบุดังต่อไปนี้ 
หากลูกจ้างท างานน้อยกว่า ๑๒ เดือน การค านวณจะต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สั้นกว่า 

 
สิทธิตามกฎหมาย วันที่หยุด วันที่ระบุ 

การจ่ายเงินวันหยุด ๑ วัน ในวันหยุดตามประเพณี 
มากกว่า ๑ วันติดต่อกัน วันแรกของวันหยุดตามประเพณี 

การจ่ายเงินวันหยุดประจ าปี ๑ วัน ในวันหยุดตามประเพณี 
มากกว่า ๑ วันติดต่อกัน วันแรกของวันหยุดตามประเพณี 
วันที่ไม่ได้ลาจนถึงวันที่ยกเลิกสัญญา วันที่ยกเลิกสัญญา 

 

   นายจ้างที่จ้างลูกจ้างตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป มีหน้าที่แจ้งเอาประกันภัยให้ลูกจ้างทุกคน โดยแรงงาน
รับผิดชอบ 20% นายจ้างรับผิดชอบ 70% และรัฐบาลจ่ายสมทบให้ 10%  
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สิทธิตามกฎหมาย วันที่หยุด วันที่ระบุ 
เงินช่วยเหลือการเจ็บป่วย 
เงินลาคลอด 

๑ วัน ในวันลาป่วย 
มากกว่า ๑ วันติดต่อกัน วันแรกของวันลาป่วย 
มากกว่า ๑ วันติดต่อกัน วันแรกของวันลาคลอด 

เ งิ น แท นกา รบ อกกล่ า ว
ล่วงหน้า 

 วั นที่ มี ก ารแจ้ งยกเลิ กสั ญญา              
ในกรณีที่ ไม่มีการแจ้งให้ทราบ 
“วันที่มีการยกเลิกสัญญาจ้าง”          
ควรถูกน ามาใช้ 

เงินจ่ายสิ้นปี  
(ใช้กับสถานการณ์ที่จ านวน
การจ่ายเงินวันสิ้นปีไม่ได้ระบุ
อยู่ในสัญญา 

 วันที่ก าหนดจ่าย 

 

  ในการค านวณค่าจ้างเฉลี่ย สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรรวมเข้าไปคือ 
        ก. ช่วงเวลาที่ลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างหรือค่าจ้างเต็มของเขา รวมถึงวันหยุดประจ าสัปดาห์ วันหยุด

ตามประเพณี วันหยุดประจ าปี วันลาป่วย วันลาคลอด ลาเนื่องจากบาดเจ็บจากการท างานหรือวันลาที่ได้ตกลง
กับนายจ้าง และวันท างานปกติท่ีลูกจ้างไม่ได้ท างานให้นายจ้าง ร่วมกับ  

           ข. ผลรวมที่จ่ายให้กับลูกจ้างส าหรับระยะเวลาดังกล่าว  
 การจ่ายเงินค่าจ้างระหว่างลาคลอดควรจะจ่ายตามก าหนดวันที่จ่ายเงินค่าจ้างตามปกติ 
 ลูกจ้างจะต้องให้ใบรับรองแพทย์ที่ระบุวันก าหนดคลอดแก่นายจ้าง หากนายจ้างต้องการ 
 นายจ้างที่ไม่ยอมให้ลาคลอดหรือไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้างระหว่างลาคลอดให้กับลูกจ้างที่

ตั้งครรภ์และมีสิทธิตามกฎหมายจะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมายและหากมีความผิดจริงมีโทษปรับ ๕๐,๐๐๐ 
เหรียญฮ่องกง 

2. ลูกจ้างชาย 
 วันลาหยุดส าหรับลูกจ้างชายเพื่อดูแลภรรยาที่คลอดบุตร จ านวน ๓ วัน โดยได้รับค่าจ้าง ๔/๕ 

ของค่าจ้างปกติ ซึ่งเป็นการลาติดต่อกันหรือแยกวันลาได้ การลาเริ่มจากวันก่อนวันก าหนดคลอด ๔ สัปดาห์ 
จนถึงหลังวันคลอดภายใน ๑๐ สัปดาห์ 

 คุณสมบัติลูกจ้างชายที่สามารถลาได้ 
                 ก. เป็นลูกจ้างชายที่ภรรยาจะคลอดบุตร 
                 ข. ท างานกับนายจ้างโดยมีสัญญาจ้างต่อเนื่องตั้งแต่๔ สัปดาห์ขึ้นไป และท างานอย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๑๘ ชั่วโมง  
                 ค. ได้แจ้งแก่นายจ้างที่จะใช้สิทธิลาประเภทนี้ โดยลูกจ้างจะต้อง 
                        กรณีทารกคลอดในฮ่องกง ต้องแสดงสูติบัตร ใบรับรองคลอด โดยเอกสารเหล่านี้มีระบุชื่อ
ลูกจ้างชายแสดงถึงความเป็นบิดาของเด็กที่คลอด 
                         กรณไีม่ได้คลอดในฮ่องกง ต้องมีหนังสือรับรองการเกิดของหัวหน้าหน่วยงานจากประเทศ
นั้น ซึ่งต้องระบุชื่อลูกจ้างชายเพ่ือแสดงความเป็นบิดาของเด็กท่ีคลอด 
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3. การคุ้มครองการจ้างงานส าหรับลูกจ้างตั้งครรภ์ 
 นายจ้างห้ามยกเลิกสัญญาจ้างอย่างต่อเนื่องของลูกจ้างที่ตั้งครรภ์ที่ได้แจ้งเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ 

ให้นายจ้างทราบล่วงหน้า ยกเว้นในกรณีเนื่องจากการการกระท าผิดร้ายแรงของลูกจ้าง 
 ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้ข้างต้น นายจ้างจะมีความผิดกรณียกเลิกการจ้างลูกจ้างท่ีตั้งครรภ์ และ

จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายหากพบว่ามีความผิดจริง มีโทษปรับ ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญฮ่องกง 
 นอกจากนี้นายจ้างยังต้องจ่ายเงินค่ายกเลิกสัญญาจ้างให้แก่ลูกจ้างที่ตั้งครรภ์ส าหรับการเลิก 

จ้างที่ไม่เป็นธรรมภายใน ๗ วันหลังจากวันที่มีการบอกเลิกสัญญาจ้าง ลูกจ้างอาจเรียกร้องค่าเสียหายส าหรับ  
"การคุ้มครองการจ้างงาน" จากนายจ้างหากลูกจ้างถูกเลิกจ้างด้วยเหตุผลอ่ืนที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใกฎหมาย
(ดูที่ด้านล่างในส่วนที่เกี่ยวกับ"การคุ้มครองการจ้างงาน") 

 นายจ้างไม่อาจมอบหมายงานที่หนัก หรือเป็นอันตรายต่อลูกจ้างท่ีตั้งครรภ์ 
 นายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดข้างต้นจะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมายและหากมีความผิด 

จริง มีโทษปรับ ๕๐,๐๐๐ เหรยีญฮ่องกง 
 

   ๑๒. ค่ารักษาพยาบาลและค่าจ้างวันลาป่วย 

1. นายจ้างจะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้แก่ลูกจ้างหากลูกจ้างเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ 
ไม่ว่าจะมีการระบุไว้ในสัญญาจ้างหรือไม่ก็ตาม ยกเว้นระยะเวลาที่ลูกจ้างไม่ได้อยู่ในฮ่องกงหรือเดินทาง ออก
จากฮ่องกงด้วยความสมัครใจ เช่น ลากลับบ้าน หรือลูกจ้างประสงค์จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ค่า
รักษาพยาบาลดังกล่าวให้รวมถึงค่าปรึกษาแพทย์ ค่าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและค่าทันตกรรมฉุกเฉิน ทั้งนี้ 
ระยะเวลาในการรักษาพยาบาลขึ้นอยู่กับผลการวินิจฉัยของแพทย์ โดยวันลาป่วยและค่าจ้างในระหว่าง วันลา
นั้นขึ้นอยู่กับจ านวนวันลาป่วยสะสมที่ลูกจ้างมีอยู่และลูกจ้างจะต้องได้รับอนุญาตให้ลาป่วยโดยแพทย์ แพทย์
แผนโบราณ หรือทันตแพทย์ เป็นเวลา ๔ วันติดต่อกันหรือมากกว่า อัตราเงินช่วยเหลือต่อวัน เป็นจ านวน
เท่ากับ ๔/๕ ของคา่จ้างรายวัน ในระยะเวลา ๑๒ เดือน 

2. การลาป่วย 
 ลูกจ้างภายใต้สัญญาการจ้างงานอย่างต่อเนื่องใน ๑๒ เดือนแรก สามารถสะสมวันลาป่วยและ

ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๒ วัน และ หลังจากนั้นจะได้รับเดือนละ ๔ วันของการจ้างงาน ทั้งนี้รวมกันแล้วสามารถ
สะสมได้สูงสุด ๑๒๐ วัน 

 หากลูกจ้างมีวันลาป่วยสะสมเพียงพอ มีสิทธิจะได้รับเงินค่าจ้างในวันลาป่วย ทั้งนี้จะต้องมี
ใบรับรองแพทย์ให้ลาป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๔ วันติดต่อกัน Note ๑ อัตราเงินค่าจ้างในวันลาป่วยต่อวันเทียบเท่า
กับผลรวมของสี่ส่วนห้าของค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยของลูกจ้าง 

 เงินค่าจ้างในวันลาป่วยควรจะจ่ายให้แก่ลูกจ้างไม่เกินวันก าหนดจ่ายปกติ 
 นายจ้างที่ไม่จ่ายเงินค่าจ้างในวันลาป่วยให้กับลูกจ้างจะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมายและหาก

มีความผิดจริง มีโทษปรับ ๕๐,๐๐๐ เหรียญฮ่องกงการคุ้มครองการจ้างงานส าหรับลูกจ้าง 
 นายจ้างไม่สามารถยกเลิกสัญญาจ้างกับลูกจ้างได้ในระหว่างที่ลูกจ้างลาป่วยและได้รับค่าจ้าง 

ยกเว้นในกรณีที่เลิกจ้างเนื่องจากลูกจ้างกระท าผิดอย่างร้ายแรง 
 นายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายข้างต้นจะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมายและหากมีความผิดจริงมีโทษ

ปรับ ๑๐๐,๐๐๐เหรียญฮ่องกง 
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 นอกจากนี้นายจ้างยังต้องจ่ายเงินค่าเลิกจ้างให้แก่ลูกจ้างภายใน ๗ วันหลังจากที่มีการบอกเลิก
จ้างจากการที่ เลิกจ้างโดยมิชอบเนื่องจากการเจ็บป่วยลูกจ้างอาจเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลส าหรับ               
"การคุ้มครองการจ้างงาน" จากนายจ้างหากนายจ้างเลิกจ้างด้วยเหตุผลอ่ืนที่นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในกฎหมาย 

 ๑๓. กรณีลูกจ้างได้รับบาดเจ็บระหว่างการท างาน 

๑. หากลูกจ้างได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนระหวางหรือนอกเวลาการท างาน หรือป่วยเป็นโรคที่
เกิดจากการท างาน 

 ค่าจ้าง ค านวณเหมือนกับค่าจ้างวันลาป่วย ตามกฎหมายก าหนดระยะเวลาในการลาป่วยโดย
ได้รับค่าจ้าง โดยมีหนังสือจากแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ไม่เกิน ๒ ปี หากระยะเวลาที่ป่วยมากกว่า ๒ ปี จะต้องให้
ศาลสูงพิจารณาว่าควรจะยังคงมีสิทธิได้รับค่าจ้างประเภทนี้หลังจาก ๒ ปี หรือไม่ ลูกจ้างสามารถขอสิทธิลาเพ่ิม
จากศาลสูงได้ แต่ไม่เกินอีก ๑ ปี 

 ค่ารักษาพยาบาล ตลอดระยะเวลาการลาป่วยของลูกจ้าง นายจ้างควรจ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่
ลูกจ้าง ในอัตรา ๔/๕ ของค่าจ้างรายวัน หากนายจ้างไม่ให้ความร่วมมือในเรื่องการรักษาพยาบาลลูกจ้าง 
สามารถเรียกร้องจากนายจ้างได้วันละ ๒๐๐เหรียญฮ่องกง 

 ค่าชดเชย กรณีลูกจ้างได้รับบาดเจ็บระหวางจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างหรือนอกเวลาการ
ท างาน หรือป่วยเป็นโรคที่เกิดจากการท างาน นายจ้างจะต้องจ่ายเงินชดเชยตามบทบัญญัติการชดเชยแก่
ลูกจ้าง (the Employee’s Compensation Ordinance (Cap.๒๘๒) และนายจ้างต้องจัดท าประกันให้
ลูกจ้างภายใต้บทบัญญัติดังกล่าว 

๒. หากลูกจ้างได้รับวันลา ๗ วัน หรือน้อยกว่าอันเนื่องมาจากประสบอุบัติเหตุและไม่ได้รับการ
พิจารณาว่าขาดคุณสมบัติในการท างาน ลูกจ้างอาจส่งเรื่องให้นายจ้างหรืออาจขอรับแบบแจ้งลาป่วยพร้อม
ค าอธิบายได้ที่กรมแรงงานฮ่องกง 

 ๑๔.  การยกเลิกสัญญาจ้าง 

1. กรณียกเลิกสัญญาจ้างก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างงาน ลูกจ้างหรือนายจ้างสามารถขอยกเลิก
สัญญาจ้างก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างงานได้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือจ่ายเงินค่าจ้างแทนการ
บอกกล่าวล่วงหน้า 

2. นายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า กรณีที่ลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ไม่
เชื่อฟังนายจ้าง ประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ซื่อสัตย์ หรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ นายจ้างอาจท าการยกเลิก
สัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า หรือจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าได้ 

3. ลูกจ้างยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ลูกจ้างอาจยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าว
ล่วงหน้าหรือจ่ายเงินแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หากลูกจ้างเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากความรุนแรง หรือการ
เจ็บป่วย หรือลูกจ้างต้องเข้ารับการรักษาอาการป่วย 

4. การพ านักหลังยกเลิกสัญญาจ้าง ลูกจ้างต้องเดินทางกลับประเทศภูมิล าเนาเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
กรณีที่มีการยกเลิกสัญญาจ้างก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างงานลูกจ้างจะได้รับอนุญาตให้พ านักในฮ่องกงเป็น
เวลา ๒ สัปดาห์หลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือตลอดระยะเวลาที่เหลือหากแบบใดสิ้นสุดก่อน ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาจ้างถือเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนบทบัญญัติการเข้าเมือง (the Immigration Ordinance)  

5. นายจ้างหรือลูกจ้างควรแจ้งให้ต่างฝ่ายทราบล่วงหน้าหรือจ่ายค่าจ้างแทนการแจ้งบอกเลิก
สัญญาจ้าง ในกรณีของสัญญาจ้างงานต่อเนื่อง ระยะเวลาในการแจ้งหรือจ านวนค่าจ้างแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้าที่จ าเป็น คือ: 
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เงื่อนไขการจ้างงาน ระยะเวลาการแจ้ง ค่าจ้างแทนการแจ้ง 

ระหว่างที่ทดลองงาน ภายในเดือนแรกของการทดลอง
งาน 

ไม่จ าเปน็ ไม่จ าเปน็ 

ระหว่างทดลองงาน หลังจาก
เดือนแรก
ของการ
ทดลองงาน 

ตามข้อตกลง
เร่ืองระยะเวลา 
การแจ้ง 
ล่วงหน้า 

ตามที่ตกลง 
แต่ไม่น้อยกว่า ๗ วนั 

ระยะเวลาในการแจ้ง 
เป็นวันหรือสัปดาห์: 
=”เงินเดือนเฉลี่ยต่อ 
วัน” x “จ านวนวนัใน
ระยะเวลาการแจ้งซึง่
ค่าจ้างปกติต้องจ่ายให้แก่
ลูกจ้าง” (ดูภาคผนวก)
ระยะเวลาในการแจ้งเป็น
เดือน: 
=”เงินเดือนเฉลี่ย” x 
“จ านวนเดือนที่ระบุ   อยู่
ในระยะเวลาการแจ้ง” (ดู
ภาคผนวก) 

ไม่มีข้อตกลงเร่ือ
งะยะเวลาในการ
แจ้งล่วงหนา้ 

ไม่น้อยกว่า ๗ วนั 

ไม่มีหลังจากระยะ
ทดลองงาน 

ตามข้อตกลงเร่ืองระยะเวลาใน
การแจ้งล่วงหนา้ 

ตามที่ตกลงแตไ่ม่น้อย
กว่า ๗ วัน 

ไม่มีการตกลงเร่ืองระยะเวลาใน
การแจ้งล่วงหนา้ 

ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน 

 
 

สิทธิประโยชน์อันพึงได้รบัหลังการท างาน 

 
1. การเลิกจ้าง 
 

1. กรณีที่สัญญาจ้างถูกยกเลิกหรือครบก าหนด นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
หลายประการ ได้แก่ ระยะเวลาที่ลูกจ้างท างานให้กับนายจ้าง และเหตุผลของการยกเลิกสัญญาจ้าง ค่าชดเชย 
ประเภทต่างๆมี ดังนี้ 

 ค่าจ้างท่ียังไม่ได้จ่าย  
 เงินค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า (กรณีท่ีนายจ้างไม่ได้แจ้งล่วงหน้า) 
 ค่าท างานในวันหยุดพักผอนประจ าปี ในกรณีท่ีลูกจ้างไม่ได้หยุด 
 ค่าตั๋วเครื่องบินกลับเมืองไทย (ได้รับในกรณีท่ีมีระบุในสัญญาจ้างงาน)  
 ค่าอาหารและพาหนะเดินทาง จ านวน ๑๐๐เหรียญฮ่องกง ( ได้รับกรณีที่มีระบุในสัญญา

จ้างงาน ) นายจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่ลูกจ้างหากมีระบุในสัญญาจ้าง โดยปกติลูกจ้างจะเป็นคน
จ่ายก่อน จึงมาเบิกจากนายจ้าง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ 

1. ค่ารับรองสัญญาจ้างที่สถานกงสุล  
2. ค่าประกันชีวิตตามกฎหมาย 
3. ค่าตรวจสุขภาพ  
4. ค่าวีซ่า 
5. ค่าท างานนาน หรือ ค่าชดเชยการเลิกจ้างกรณีท่ีไม่ประสงค์จะจ้างลูกจ้างอีกต่อไป

อย่างใด อย่างหนึ่ง  เช่น 
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                               ก. การจ่ายค่าชดเชยกรณีที่ลูกจ้างท างานกับนายจ้างติดต่อกันไม่ต ่ากว่า ๒๔ 
เดือน และ เมื่อลูกจ้างถูกยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากนายจ้างไม่มีความจ าเป็นที่จะจ้างลูกจ้างอีกต่อไป ซึ่ง
ลูกจ้างอาจจะขอจดหมายยืนยันจากนายจ้างเพื่อเป็นหลักฐาน วิธีการค านวณค่าชดเชยส่วนนี้ ได้แก่ 

 ลูกจ้างอัตรารายเดือน น าเงินเดือนๆสุดท้าย x๒/๓ xจ านวนปีที่ได้ท างาน 
 ลูกจ้างอัตรารายวันหรือต่อชิ้นงาน น าค่าจ้าง ๑๘ วันใดๆก็ตามที่เลือกโดย

ลูกจ้างจาก ๓๐ วันท าการตามปกติ x จ านวนปีที่ท างาน 
                               ข. การจ่ายค่าท างานนานในกรณีที่ลูกจ้างท างานให้กับนายจ้างเป็นระยะเวลา
ติดต่อกันไม่ต ่ากว่า ๕ ปี และถูกนายจ้างเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาจ้างโดยมิใช่เนื่องจากเหตุผลที่ลูกจ้างฝ่าฝืนหรือ
กระท าความผิดขั้นร้ายแรง หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่งต่อไปนี้  

 ลูกจ้างได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นบุคคลที่ไม่เหมาะสมกับงานที่ท าอยู่
และลูกจ้างขอลาออก 

 ลูกจ้างมีอายุครบ ๖๕ ปี หรือมากกว่านั้นในกรณีนี้ลูกจ้างสามารถลาออกได้ 
 ลูกจ้างเสียชีวิตขณะท างานให้นายจ้าง (วิธีค านวณได้แก่ ค่าจ้าง x๒/๓ x

จ านวนปี ที่ได้ท างาน) 
2. การเรียกร้องเงินค่าชดเชยและเงินค่าท างานนาน หากเป็นกรณีที่ลูกจ้างเป็นฝ่ายขอลาออก

เอง หรือไม่ต้องการท างานอีกต่อไป ลูกจ้างไม่สามารถเรียกร้องเงินชดเชยได้  
3. นายจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าเลิกจ้างให้แก่ลูกจ้างภายใน ๗ วัน ยกเว้นเงินชดเชยต้องนับจาก

วันที่สิ้นสุดการจ้าง ส าหรับเงินชดเชย นายจ้างควรช าระเงินภายใน ๒ เดือนนับจาก 
ได้รับแจ้งเรื่องเงินชดเชยจากลูกจ้าง 

4. นายจ้างจะต้องจ่ายดอกเบี้ยของเงินเดือนที่ค้างช าระให้แก่ลูกจ้าง หากนายจ้างไม่สามารถ
จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างได้ภายใน ๗ วันหลังจากวันที่มีการยกเลิกหรือหมดอายุของสัญญา 

5. นายจ้างที่เจตนาและไม่มีเหตุอันสมควรที่จะไม่จ่ายเลิกจ้างเม่ือถึงก าหนด จะต้องถูก
ด าเนินคดีตามกฎหมายและหากมีความผิดจริง มีโทษปรับ ๓๕๐,๐๐๐ เหรียญฮ่องกงและจ าคุกเป็นเวลา ๓  ปี 

6. การจ่ายเงินค่าท างานนาน 
 ลูกจ้างภายใต้สัญญาการจ้างงานอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปีมีสิทธิได้รับค่าท างานนานหาก: 

1. ลูกจ้างถูกให้ออก (ยกเว้นว่าเหตุผลของการเลิกจ้างหรือให้ออกทันทีเนื่องจากการ
กระท าผิดร้ายแรงของลูกจ้าง) 

2.  สัญญาการจ้างงานของลูกจ้างหมดอายุโดยไม่มีการต่อ 
3. เสียชีวิตระหว่างการจ้างงาน 
4. ลูกจ้างได้ใบรับรองเฉพาะโดยแพทย์ที่จดทะเบียนหรือแพทย์ยาจีนที่จดทะเบียน

รับรองว่าลูกจ้างจะไม่เหมาะส าหรับงานปัจจุบันของนายจ้างอย่างถาวร หรือ 
5. ลูกจ้างอายุ ๖๕ ปี หรือมากกว่าและลาออกเพราะอายุมาก 

                               ก. ควรจ่ายค่าท างานนานให้ลูกจ้างภายใน ๗ วันนับจากวันที่การยกเลิกสัญญาจ้าง 
งานยกเว้นตามที่ระบุไว้ว่าจ่ายเงินให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของลูกจ้างที่เสียชีวิต 
                               ข. นายจ้างที่เจตนาและไม่มีเหตุอันสมควรที่จะไม่จ่ายเงินค่าท างานนานแก่ลูกจ้าง 

จะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมายและหากมีความผิดจริง มีโทษปรับ ๓๕๐,๐๐๐ เหรียญฮ่องกงและจ าคุกเป็นเวลา 
๓ ป ี
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                               ค. นายจ้างที่เจตนาและไม่มีเหตุอันสมควรที่จะไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้รับผลประโยชน์
ของลูกจ้างที่เสียชีวิต จะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมายและตามค าพิพากษา มีโทษปรับ ๕๐,๐๐๐ เหรียญ
ฮ่องกง                     
 

ความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน 
 

 นายจ้างและลูกจ้างต้องปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการท างาน  ดังนี้ 
1. กรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากการท างาน ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการท างานนั้นมีสิทธิ

ได้รับค่าจ้าง ค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยในการสูญเสียสมรรถภาพจากการท างาน 
 ค่าจ้างค านวณเช่นเดียวกับค่าจ้างวันลาป่วย ตามกฎหมายก าหนดระยะเวลาในการลาป่วยโดย

ได้รับค่าจ้าง โดยมีหนังสือรับรองจากแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ระยะเวลาลาป่วยต้องไม่เกิน ๒ ปี หากระยะเวลา
ลาป่วยเกินกว่า ๒ ปี จะต้องให้ศาลสูงพิจารณาว่าควรมีสิทธิได้รับค่าจ้างประเภทนี้อีกหรือไม่ ทั้งนี้ 
ลูกจ้างสามารถขอสิทธิลาเพิ่มจากศาลสูงได้ แต่ไม่เกินอีก ๑ ปี 

 ค่ารักษาพยาบาลหากนายจ้างไม่ให้ความช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาล ลูกจ้างสามารถ
เรียกร้องจากนายจ้างได้วันละ ๒๐๐ เหรียญฮ่องกง 
              2. กรณีเสียชีวิตจากการท างาน การด าเนินการเก่ียวกับศพจะต้องพิจารณาจากสัญญาจ้างที่ท าขึ้น
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง กรณีลูกจ้างต าแหน่งผู้ช่วยแม่บ้าน สัญญาจ้างก าหนดแน่นอนว่าเป็นหน้าที่ของ
นายจ้างที่จะต้องด าเนินการเกี่ยวกับศพของลูกจ้าง ไม่ว่าจะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจากการท างานหรือไม่ก็ตาม 

 ล าดับทายาทที่สามารถขอรับค่าชดเชย จะได้รับตามสัดส่วนที่ก าหนด ตามล าดับคือ 
                      
  อันดับ ๑  คู่สมรส 
                     อันดับ ๒  บุตร (หากมีจ านวนมากกว่า  ๑ คน จะถูกแบ่งตามส่วน) 
                     อันดับ ๓  บิดามารดาหรือปู่ย่าตายาย (หากมีจ านวนมากกว่า ๑ คน  
    จะถูกแบ่งตามส่วน) 
  อันดับ ๔  คนอ่ืนที่พักอาศัยอยู่กับลูกจ้างอาจเป็นญาติพ่ีน้องที่อยู่ด้วยกันเป็น 
    ระยะเวลาเกิน ๒๔ เดือนก่อนหน้าเสียชีวิต หรือบุคคลในพินัยกรรม 
    ที่ลูกจ้างก าหนดให้เป็นผู้รับได้  
 

 ระดับการจ่ายค่าชดเชยภายใต้กฤษฎีกาการจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง ตามตาราง ดังนี้ 
 

วันที่เกิดอุบัติเหตุ รายการ 
 ค่าจ้างต่อเดือนสูงสุดใน

การค านวณเงิน
ค่าชดเชยการเสียชีวิต 
(เหรียญฮ่องกง) 

จ านวนเงินค่าชดเชยขัน้
ต่ าสุดในการเสียชีวิต 
(เหรียญฮ่องกง) 

จ านวนเงินค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
จัดงานศพหรือจัดการศพหรือ
ค่ารักษาพยาบาลที่เบิกค่า
รักษาพยาบาลที่เบิกคืนได้
สูงสุด (เหรียญฮ่องกง) 

๕ มี.ค ๒๕๕๘ - ๓๑ มี.ค ๒๕๖๐ ๒๖,๐๗๐ ๓๗๕,๙๕๐ ๗๖,๒๒๐ 
๒เม.ย ๒๕๖๐ - ๒๕ เม.ย ๒๕๖๒  ๒๘,๓๖๐ ๔๐๘,๙๖๐ ๘๓,๗๐๐ 
ตั้งแต่ ๒๕ เม.ย ๒๕๖๒เป็นต้นไป ๓๐,๕๓๐ ๔๔๐,๒๐๐ ๘๗,๓๓๐ 
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3. ค่าชดเชย ทายาทของลูกจ้างที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ก าหนด หรือเสียชีวิตจากการ
ประสบอันตรายหรืออุบัติเหตุระหว่างและนอกเวลาท างาน จะได้รับค่าชดเชยตามบทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง
ค่าชดเชย  (The Employee’s Compensation Ordinance (ECO)ซึ่งปรับใหม่ ณ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน 
๒๕๖๒ ดังนี้  
 

ล าดับ รายการที่ปรับเพิ่ม อัตราเดิม 
(เหรียญฮ่องกง) 

อัตราปัจจุบัน  
(เหรียญฮ่องกง) 

๑ เพดานรายได้ต่อเดือน (ส าหรับการค านวณค่าชดเชย 
ลูกจ้างที่เสียชีวิตและเป็นผู้ทุพพลภาพ) 

๒๘,๓๖๐ 
 

๓๐,๕๓๐ 

๒ อัตราค่าชดเชยขั้นต ่าแก่ผู้เสียชีวิต ๔๐๘,๙๖๐ ๔๔๐,๒๐๐ 
๓ อัตราค่าชดเชยขั้นต ่าแก่ผู้ทุพพลภาพ ๔๖๔,๓๖๐ ๔๙๙,๘๔๐ 
๔ อัตราค่าชดเชยแก่ลูกจ้างที่ต้องมีผู้ดูแล ๕๕๖,๗๐๐ ๕๙๙,๒๓๐ 
๕ อัตราขั้นต ่าของเงินเพ่ิม กรณีจ่ายค่าชดเชยล่าช้า   
  เงินเพ่ิมขั้นแรก ๖๖๐ ๗๑๐ 
  เงินเพ่ิมขั้นต่อไป ๑,๓๓๐ ๑,๔๓๐ 

๖. อัตราสูงสุดของค่าจัดการศพ ๘๓,๗๐๐ ๘๗,๓๓๐ 
๗ อัตราสูงสุดของค่าจัดหาและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์/ 

อวัยวะเทียม หรืออุปกรณ์การผ่าตัด  
๑๒๑,๒๓๐ ๔๑,๗๕๐ 

๘ อัตราสูงสุดของค่าซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์/ 
อวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์การผ่าตัด 

๑๒๐,๒๓๐ ๑๒๖,๔๙๐ 

๙ รายได้ข้ันต ่าต่อเดือน (ส าหรับการค านวณเงินชดเชย 
การลาป่วยอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากการท างาน 

๔,๐๙๐ ๔,๕๐๐ 

 
4.  ลูกจ้างที่เจ็บปวยหรือเสียชีวิตด้วยโรคปอดที่เกิดจากฝุ่นแร่ใยหิน  จะได้รับค่าขดเขยตาม

บทบัญญัติ (the Pneumoconiosis & Mesothelioma (Compensation) Ordinance (PMCO) ดังนี้ 
 

ล าดับ รายการที่ปรับเพิ่ม อัตราเดิม 
(เหรียญฮ่องกง) 

อัตราปัจจุบัน 
(เหรียญฮ่องกง) 

๑ ค่าชดเชยส าหรับการเจ็บป่วย ๕,๑๑๐ ๕,๓๓๐ 
๒ อัตราค่าชดเชยส าหรับการสูญเสีย ๑๒๑,๒๓๐ ๒๒๐,๐๐๐ 
๓ อัตราค่าชดเชยส าหรับการเสียชีวิต ๑๒๑,๒๓๐ ๒๒๐,๐๐๐ 
๔ อัตราค่าชดเชยส าหรับการจัดการศพ ๘๓,๗๐๐ ๘๗,๓๓๐ 
๕ อัตราค่าชดเชยส าหรับการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแล

ตัวเองได้ ต้องให้บุคคลอ่ืนดูแล 
๕,๒๑๐ ๕,๖๐๐ 
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5. ลูกจ้างที่ประสบปัญหาการได้ยิน (Hearing assistive devices (HADs) จะได้รับค่าชดเชย 
ตามบทบัญญัติ(the Occupational Deafness (Compensation) Ordinance (ODCO) ดังนี้ 
                          
ล าดับ รายการที่ปรับเพิ่ม อัตราเดิม 

(เหรียญฮ่องกง) 
อัตราปัจจุบัน 

(เหรียญฮ่องกง) 
๑ อัตราสูงสุดในการค านวณค่าชดเชยกรณีทุพพลภาพ    

  อายุต ่ากว่า ๔๐ ปี  ๒,๗๒๒,๕๖๐ ๒,๙๓๐,๘๘๐ 
  อายุ ๔๐ ปี แต่ไม่ เกิน ๕๖ ปี  ๒,๐๔๑,๙๒๐ ๒,๑๙๘,๑๖๐ 
  อายุ ๕๖ ปี ขึ้นไป ๑,๓๖๑,๒๘๐ ๑,๔๖๕,๔๔๐ 

๒ อัตราต ่าสุดในการค านวณค่าชดเชยกรณีทุพพลภาพ ๔๖๐,๓๖๐ ๔๙๙,๘๔๐ 
๓ จ านวนเงินส าหรับผู้ยื่นขอ HAD ๑๖,๔๗๐ ๑๙,๐๐๐ 
๔ จ านวนเงินรวมส าหรับ HADs ๕๗,๑๑๐ ๗๙,๐๐๐ 

 
6.  กรณีคนงานเสียชีวิต นายจ้างจะต้องแจ้งภายใน ๗ วัน หากกรณีที่คนงานได้รับอุบัติเหตุจากการ

ท างานจะต้องแจ้งภายใน ๑๔ วัน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามวันเวลาที่ก าหนด และคนงานไม่ได้เรียกร้อง 
ในทันทีแต่ประสงค์จะด าเนินการในภายหลัง ก็สามารถท าได้ แต่จะต้องไม่เกินระยะเวลา ๓ ปี หากระยะเวลา
เกินกว่า ๓ ปี จะต้องยื่นค าร้องต่อศาลแรงงานเพ่ือให้ศาลเป็นผู้ตัดสินว่า ยังมีสิทธิเรียกร้องได้อีกหรือไม่  

7. นายจ้างมีสิทธิให้คนงานที่เจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ออกจากงานได้โดยปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงานฮ่องกง ในกรณีท่ีคนงานไม่มีวันลาป่วยสะสมเหลืออยู่แล้ว  

8. แรงงานที่ท างานในฮ่องกงเกินกว่า ๖ เดือน ต้องขึ้นทะเบียนขอมีบัตรประชาชนฮ่องกงภายใต้
บทบัญญัติการลงทะเบียนบุคคล (the Registration Persons Ordinance) บัตรประชาชนฮ่องกงและเอกสาร
การเดินทางเป็นเอกสารส่วนบุคคลที่ส าคัญซึ่งควรเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและไม่ควรส่งให้บุคคลอ่ืน และเมื่อ
สิ้นสุดสัญญาจ้างลูกจ้างต้องคืนบัตรประชาชนให้กับกรมตรวจคนเข้าเมือง  
 

2. เงินคืนจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (The Mandatory Provident Fund – MPF) 
 

๑. นายจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (the Mandatory Provident  
Fund – MPF) ให้แก่แรงงานที่เดินทางมาท างานภายใต้นโยบายการจ้างงานทั่วไป (General Employment 
Policy - GEP) และภายใต้โครงการจ้างแรงงานเสริม (Supplementary Labour Scheme – SLS) ตาม
บทบัญญัติ ว่าด้วยโครงการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งก าหนดให้นายจ้างต้องขึ้นทะเบียนลูกจ้า งที่มีอายุตั้งแต่ 
๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๕ ปี ที่มีระยะเวลาการจ้างงานไม่น้อยกว่า  ๑๓ เดือน เข้ากองทุน MPF ภายใน ๖๐ วัน 
นับแต่วันที่มีการจ้างงาน โดยทั้งนายจ้างและลูกจ้างมีหน้าที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตรา ร้อยละ ๕ ในอัตรา
สูงสุดฝ่ายละ ๑,๕๐๐ เหรียญฮ่องกง แต่หากลูกจ้างมีรายได้น้อยกว่า ๗,๑๐๐ เหรียญฮ่องกงต่อเดือน นายจ้าง
จะต้องส่งเงินในส่วนของนายจ้างในอัตราเดียวกันเข้ากองทุน โดยลูกจ้างไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนแต่อย่างใด   

๒. ลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์เงินคืนจากการส่งเงินเข้ากองทุนMPF เมื่ออายุครบ ๖๕ ปี อย่างไร
ก็ตามหากลูกจ้างเดินทางออกจากฮ่องกงเป็นการถาวร จะได้รับอนุญาตให้ถอนเงินจากกองทุนได้ 
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๓. ขั้นตอนการขอเงินคืนจากกองทุน MPF ลูกจ้างต้องแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนโดยยื่นเอกสาร 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

 บัตรประชาชนฮ่องกง  
  แบบฟอร์มค าร้องขอรับเงินคืนจากกองทุน (MPF (S) –W (O) ]  
 แบบฟอร์ม (MPF (S) –W (SD ๒) ] 
 เอกสารแสดงการได้รับอนุญาตให้พ านักในต่างประเทศ 

 

3. การเรียกร้องสิทธิ 
 

1. ขั้นตอนการเรียกร้อง / ข้อมูลและเอกสารประกอบค าร้อง 
               กรณีลูกจ้างมีข้อสงสัย หรือประสงค์ยื่นข้อร้องเรียน เช่น กรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
จ้าง สามารถติดต่อได้ที่กองแรงงานสัมพันธ์ กรมแรงงานฮ่องกง สายด่วน ๒๗๑๗ ๑๗๗๑ หรือติดต่อส านักงาน
สาขา ด้วยตนเองเพ่ือขอรับความช่วยเหลือ โดยข้อมูลที่ส่งให้กรมแรงงานฮ่องกงจะถือว่าเป็นความลับ ในการ
ด าเนินการเรียกร้องนั้น หากตกลงกันไม่่ได้ สามารถยื่นเรื่องที่ศาลแรงงานได้ เอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
สัญญาจ้าง หนังสือเดินทาง บัตรประชาชนฮ่องกง และเอกสารต่างๆซึ่งท าขึ้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 

2. อายุความในการยื่นค าร้อง  
               กฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้แน่ชัด แต่สามารถยื่นค าร้องไปที่กรมแรงงานฮ่องกง และศาลแรงงาน     
เพ่ือขอให้ศาลพิจารณาอายุความว่าเรียกร้องได้หรือไม่ 

3. ขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานฮ่องกง  
 ส านักแรงงาน ณ เมืองฮ่องกงจะให้ลูกจ้างกรอกแบบฟอร์มค าร้องทุกข์และบันทึกค าให้การ        

เพ่ือทราบความต้องการที่ลูกจ้างต้องการให้ช่วยเหลือ  
 เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องจะประสานนายจ้างเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานฮ่องกง 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่จ่ายสิทธิประโยชน์ดังกล่าวแก่ผู้ร้องทุกข์  
 หากนายจ้างไม่ยินยอมจ่ายสิทธิประโยชน์หลังจากครบ ๗ วัน นับจากวันที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง 

เจ้าหน้าที่จะด าเนินการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างตามขั้นตอน โดยยื่นค าร้องต่อส านักงานแรงงาน 
สัมพันธ์ฮ่องกง ตามเขตท่ีอยูของนายจ้าง ซึ่งแบ่งเป็น ๑๑ เขต เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องจะไกล่เกลี่ยคู่กรณีซึ่งอาจยุติ 
ได้ด้วยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย     

 หากขั้นตอนในการไกล่เกลี่ยไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้ร้องทุกข์สามารถยื่นฟ้องร้องต่อศาล 
แรงงานฮ่องกง โดยแบ่งเป็น ๒ ลักษณะคือ 
                               
   ลักษณะท่ี ๑ Minor Employment Adjudication Board 

 มีผู้ร้องทุกข์ตั้งแต่ ๑ คน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ คน 
 วงเงินที่ร้องทุกข์ไม่ เกิน ๘,๐๐๐ เหรียญฮ่องกง  

                               ลักษณะท่ี ๒ Labour Tribunal  
 มีผู้ร้องทุกข์ตั้งแต่ ๑ คนข้ึนไป 
 วงเงินที่ร้องทุกข์เกิน ๘,๐๐๐ เหรียญฮ่องกง 
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4. หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่พอใจค าตัดสินของศาลแรงงาน สามารถอุทธรณ์ต่อศาลสูงได้ภายใน              

๗ วัน 
 หากต้องการค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเข้าเมืองสามารถติดต่อที่สายด่วนกรมตรวจ                     

คนเข้าเมือง ๒๘๒๙ ๓๒๒๐ 
  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพสามารถติดต่อได้ที่ หน่วยงานของ

โครงการ ๒๙๑๘ ๐๑๐๒ 
 หากประสงค์จะรายงานเกี่ยวกับคดีติดต่อได้ที่สายด่วนต ารวจ ๒๕๒๗ ๗๑๗๗ กรณีฉุกเฉิน 

ต้องการขอความช่วยเหลือจากต ารวจ โทร ๙๙๙  
 
ความผิดทางอาญาของนายจ้างท่ีไม่จ่ายตามค าสั่งของของศาลแรงงาน (Labour Tribunal – “LT”) หรือ 
คณะกรรมการพิจารณาค ารอ้งการจ้างงาน (Minor Employment Claims Adjudication Board – 
“MECAB”) 
 
 

๑. นายจ้างที่เจตนาและไม่มีเหตุผลอันสมควรไม่ช าระเงินที่ตัดสินชี้ขาด#โดย LT หรือ MECAB 
ภายใน ๑๔ วัน หลังจากวันทีถ่ึงก าหนด จะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมายและหากมีความผิดจริง มีโทษปรับ 
๓๕๐,๐๐๐ เหรียญฮ่องกง และให้จ าคุก ๓ ปี 

๒. ข้อก าหนดน าไปใช้กับค าตัดสินที่เกิดข้ึนตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
      

4. สิทธิประโยชน์เงินคืนภาษี 
 

๑. คนงานต่างชาติทุกประเภทที่เข้ามาท างานในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเกินกว่า ๖๐ วัน และมี
รายได้ มากกว่า ๕๐,๐๐๐ เหรียญฮ่องกง ต่อปี จะต้องเสียภาษีรายได้ ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 
เช่นเดียวกับ แรงงานท้องถิ่น โดยการประเมินเสียภาษีขึ้นอยู่กับรายได้และจ านวนวันที่อยู่ในเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง ซึ่งประเมินการจัดเก็บในอัตราภาษีก้าวหน้า  (Progressive Tax rates) รายได้ที่เรียกเก็บสุทธิคือรายได้
ที่ประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่าย หากรายได้สุทธิที่เรียกเก็บสูงกว่ารายได้รวมสุทธินั่นคือรายได้ที่ประเมินได้หลัง
หักอัตราภาษีมาตรฐานก่อนหักเงิน ต้องจ่ายภาษีต่ ากว่านับแต่ปี ๒๕๖๑ -๒๕๖๒ ดังนี้ 
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อัตราภาษีก้าวหน้า 
(Progressive Tax 

Rates) 

รายได้สุทธิ (เหรียญฮ่องกงต่อปี) 
(Net chargeable Income 
เหรียญฮ่องกง per year) 

อัตรา (Rate) ภาษี (เหรียญฮ่องกง) 

รายได้จ านวนแรก 
 (On the First) 

๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๒ ๑,๐๐๐ 

รายได้จ านวนถัดไป  
(On the Next) 

๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖ ๓,๐๐๐ 

 ๑๐๐,๐๐๐๐  ๔,๐๐๐ 
รายได้จ านวนถัดไป  
(On the Next) 

๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐ ๕,๐๐๐ 

 ๑๕๐,๐๐๐  ๙,๐๐๐ 
รายได้จ านวนถัดไป  
(On the Next) 

๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๔ ๗,๐๐๐ 

 ๒๐๐,๐๐๐  ๑๖,๐๐๐ 
จ านวนที่เหลือ 
(Remainder) 

 ร้อยละ ๑๗  

 
2. ขั้นตอนการขอคืนภาษี 

                 ลูกจ้างที่ประสงค์จะขอคืนภาษีต้องติดต่อที่กรมสรรพากรฮ่องกง ก่อนวันออกเดินทางจากฮ่องกง 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ เดือน พร้อมยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 แบบฟอร์ม (IR ๕๖ G) (นายจ้างด าเนินการให้)  
 ใบแจ้งการสิ้นสุดการจ้างงาน  
 ใบแจ้งการจ่ายค่าจ้างครั้งสุดท้ายและเอกสารประกอบกรณีขอลดหยอนภาษี (หากมี) 
 แจ้งจ านวนรายได้ในการขอคืนภาษีและจ านวนภาษีท่ีชัดเจน 
 หนังสือมอบอ านาจ กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนรับภาษีคืนแทน 
 แจ้งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์บุคคลที่ติดต่อได้ในต่างประเทศเพ่ือการติดต่อขอรับภาษีคืน 

 

การลักลอบท างานหรือหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย 

 

1. กรณีแรงงานไทยที่หลบหนี  จะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้               
อีกฝ่ายหนึ่งตามจ านวนเงินที่ระบุในสัญญาจ้าง และ นายจ้างอาจปฏิเสธการจ่ายค่าชดเชยต่างๆ อาทิ ค่าจ้างงวด
สุดท้าย ค่าวันหยุดประจ าปี ค่าท างานนาน และค่าบัตรโดยสารเครื่องบินกลับ เป็นต้น ตามท่ีระบุในสัญญาจ้า 

2. กรณีลักลอบท างานโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะได้รับค่าจ้างหรือไม่ รวมถึงการฝ่าฝืนข้อ
ก าหนดการพ านักอยู่ในฮ่องกง มีโทษปรับสูงสุด ๕๐,๐๐๐ เหรียญฮ่องกง และจ าคุกไม่เกิน ๒ ปี 

 



แผนผังขั้นตอน การดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานฮ่องกง 
 

 
 ยกเลิกสัญญาจ้าง 

รอการจ่ายภาย             
ใน ๗ วัน 

- หานายจ้างใหม่     
- เดินทางกลับ 

นายจ้างยอมจ่าย นายจ้างไม่ยอม
จ่าย 

ยื่นคําร้องต่อ            
กรมแรงงานฮ่องกง 

นายจ้างยอมจ่าย ตกลงกันไม่ได้      ไกล่เกลี่ย 

ยื่นคําร้องต่อศาล
แรงงานฮ่องกง 

ศาลตัดสินให้นายจ้างจ่าย             
แต่นายจ้างไม่จ่าย 

- หานายจ้างใหม่    
- เดินทางกลับ 

นายจ้างยอมจ่าย 

- หานายจ้างใหม่     
- เดินทางกลับ 

ให้ข้อมูลนายจ้าง
แก่  Legal Aid 

ให้ข้อมูลนายจ้างแก่            
Wages Security 

รับเงิน 

ยื่นคําร้องขอรับเงินต่อ
สนง.คุ้มครองค่าจ้างที่
กรมแรงงานฮ่องกง 
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เขตบริหารพเิศษมาเก๊า 
 

๑. นโยบายการน าเข้าแรงงานต่างชาติ  

          รัฐบาลมาเก๊า ก าหนดนโยบายการน าเข้าแรงงานต่างชาติ ไว้ ๓ ประเภท ดังนี้ 
๑. แรงงานฝีมือ (Specialized workers) เป็นแรงงานที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

ขึ้นไปหรือมีทักษะฝีมือด้านเทคนิคระดับสูง หรือมีประสบการณ์ตรงกับต าแหน่งที่นายจ้างต้องการ การขอ
โควต้าน าเข้าแรงงานประเภทนี้ จะต้องระบุชื่อ-สกุล ของลูกจ้าง                                                                                                                                                  

๒. แรงงานกึ่งฝีมือ (Non – specialized workers) เป็นแรงงานที่นอกเหนือจาก ๑)และ๓) 
การขอโควต้าแรงงานประเภทนี้ ไม่ต้องระบุชื่อ-สกุลของลูกจ้าง ระบุเพียงต าแหน่งงาน จ านวนและอัตราค่าจ้าง  

๓. แรงานผู้ช่วยแม่บ้าน (Domestic workers)  
 

ขั้นตอนการน าเข้าแรงงานต่างชาติ  
 

 นายจ้าง/ผู้ประกอบการ ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
๑. ยื่นค าขออนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit) ต่อส านักงานแรงงาน

สัมพันธ์ Labour Affairs Bureau - DSAL               
๒. ยื่นค าขอมีถิ่นพ านักในมาเก๊า (Stay Permit) และบัตรประจ าตัวแรงงานต่างชาติ (Non-

resident Worker's Identification Card) หรือเรียกว่า Blue Card ให้กับลูกจ้าง ต่อกรมตรวจคนเข้าเมือง 
(Immigration Department)  ส านักงานต ารวจมาเก๊า (Public Security Police Force)           

2. กฎหมายแรงงานมาเก๊า 

         บทบัญญัติในกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ (Labour Relations Law) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๕๒ กับแรงงานท้องถิ่นและแรงงานต่างชาติในบทบัญญัติทั่วไป แต่การจ้างแรงงานต่างชาติมีข้อก าหนดใน
กฏหมายที่ส าคัญ ๕ ประการ คือ 

1. การจ้างงานต้องท าสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร (สาระส าคัญในสัญญาจ้างงานจะระบุว่า
ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์) 

2. เป็นสัญญาจ้างที่มีก าหนดระยะเวลาการจ้างงานที่แน่นอน เมื่อครบอายุสัญญาลูกจ้างไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชย 

3. นายจ้างต้องจัดที่พักฟรีให้ลูกจ้าง โดยมีพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า ๓.๕ ตารางเมตรต่อคน และต้องมี
อุปกรณ์ดังนี้ เตียงนอน พัดลม อุปกรณ์ในการอาบน้ า ตู้เสื้อผ้า ชุดท าครัว เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเงินไม่ต่ ากว่า
เดือนละ๕๐๐ เหรียญมาเก๊า 

4. การจ่ายค่าจ้างต้องจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากของลูกจ้าง 
5. เมื่อครบสัญญาจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้ลูกจ้างเดินทางกลับภูมิล าเนา 
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สาระของกฏหมายแรงงานสัมพันธ์ 
 

1. สัญญาจ้าง 

 ภายใต้ข้อก าหนดโดยกฎหมาย นายจ้างมีสิทธิที่จะท าการตกลงเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติว่าด้วยสัญญา
จ้าง นายจ้างและลูกจ้างอาจท าการตกลงเกี่ยวกับสัญญาจ้างที่คล้ายคลึงหรือดีกว่าข้อตกลงที่จัดขึ้นโดยกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์ แต่ลูกจ้างต้องตกลงเห็นชอบไม่ต่ าไปกว่าสัญญาที่ก าหนดโดยกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ถ้าหาก
เงื่อนไขที่เกิดขึ้นในสัญญาจ้างงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้รับการตกลงเห็นชอบโดยลูกจ้างต่ ากว่าสัญญาที่
ก าหนดโดยกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ เงื่อนไขนั้นจะถือว่าไม่ได้เกิดขึ้นและเป็นโมฆะ และจ าเป็นต้องใช้สัญญาที่
ก าหนดโดยกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ หากนายจ้างและลูกจ้างไม่ได้ท าการตกลงเกี่ยวกับสัญญาจ้าง นายจ้างและ
ลูกจ้างจ าเป็นต้องใช้สัญญาโดยกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 
 

๑) ชนิดของสัญญาจ้าง 
 

            สัญญาจ้างสามารถอยู่ในรูปของสัญญาที่มีระยะเวลาก าหนดชัดเจนและสัญญาที่ไม่มีข้อก าหนด
ชัดเจน สัญญาที่มีระยะเวลาก าหนดชัดเจนมี ๒ ลักษณะ ได้แก่ 

 สัญญาที่มีระยะเวลาก าหนดแบบตายตัว 
 สัญญาที่มีระยะเวลาก าหนดแบบปรับเปลี่ยนได้ (ดูตัวอย่างได้จาก Labour Relations Law 

Samples of written Documents) 
 

๒) รูปแบบของสัญญาจ้าง 
 

 การท าสัญญาจ้างงานให้เป็นไปตามกฎหมายสามารถท าโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้  
 สัญญาที่มีระยะเวลาก าหนดชัดเจนและรายละเอียดต่างๆจะอยู่ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร 
 สัญญาหรือข้อตกลงที่อยู่ในรูปที่เป็นลายลักษณ์อักษรต้องมีหลักฐานที่ประกอบด้วยการแสดงตัว

และลายเซ็นของบุคคลที่ท าสัญญาและบุคคลที่ท าสัญญาจะต้องมีสัญญาหรือข้อตกลงนั้นคนละชุด  
                   
 ๓) สัญญาจ้างชั่วคราว 
 

             สัญญาจ้างชั่วคราวอาจท าขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการพนักงานของธุรกิจตามฤดูกาลและ
ระยะเวลาที่จ าเป็น ความต้องการชั่วคราว รวมถึง  

 การเริ่มงานใหม่ที่อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน 
 การพัฒนาของโครงการต่างๆที่ไม่รวมถึงกิจกรรมที่ลูกจ้างจะต้องท าในแต่ละวันอย่างเช่นการ

ออกแบบ การท าวิจัย การจัดการ การตรวจสอบและการควบคุม 
 การด าเนินการ การจัดการ การตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้าง งานสาธารณะ งานอุตสาหกรรม

การผลิตและการซ่อมแซม รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องและการติดตามประเมินผลเช่นเดียวกับการท างาน
ชั่วคราวที่มีลักษณะคล้ายกับสัญญาหรือการจัดการโดยตรง 

 มาตรฐานของการท างานตามฤดูกาล (งานต้องเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามงานที่ได้รับ
มอบหมายนั้นๆ) 

 มาตรฐานและการท างานที่ไม่สามารถคาดเดาได้ที่เกิดจากความต้องการพิเศษจากทางบริษัท   
 การจัดคนเพ่ือท าหน้าที่แทนลูกจ้างท่ีไม่มาท างาน  
 การจัดท าสัญญาจ้างชั่วคราวที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ 
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๔) ช้อมูลที่ต้องก าหนดในสัญญาจ้าง 
 

           สัญญาต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 ชื่อและท่ีตั้งของสถานที่ท างานทั้งนายจ้างและลุกจ้าง 
 ระยะเวลาของสัญญา 
 เอกสารที่แสดงถึงภูมิหลังเก่ียวกับการจัดตั้งและระยะเวลาด าเนินการ 
 ลักษณะการท างานของลูกจ้างหรือหน้าที่และค่าตอบแทนการท างานที่ตกลงตามค่าตอบแทน 
 สถานที่ท างาน 
 ตารางเวลาการท างาน (ตัวอย่างเช่น ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ และ ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ และเวลา 

ท างานปกติ เช่น ๘ ชั่วโมงของเวลาท างานต่อวัน) 
 เวลาเริ่มต้นของสัญญา ซึ่งมีความจ าเป็นต้องระบุไว้เพ่ือให้สัญญานั้นมีประสิทธิภาพ 
 ชื่อและหน้าที่ของลูกจ้างที่ท าหน้าที่แทนนั้น หากจะจัดให้ลูกจ้างท างานแทนกรณีมีการขาดงาน   
 วัน/เวลา ที่ท าสัญญา 
 ลายเซ็นของทั้งลูกจ้างและนายจ้าง 

 
๕) สัญญาที่จะถูกพิจารณาว่าเป็นสัญญาที่ไม่สมบูรณ์หากไม่ก าหนดระยะเวลาชัดเจน  
                    

 สัญญาการจ้างที่สรุปเป็นส่วนๆที่ไม่ได้อนุมัติโดยกฏหมายจะพิจารณาเป็นสัญญาที่ไม่มีข้อก าหนด
ระยะเวลาชัดเจน ตัวอย่างเช่น ข้อสรุปของสัญญาที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับความต้องการชั่วคราวของบริษัท   

 สัญญาที่ไม่ได้เป็นตามข้อระบุต่อไปนี้จะถูกพิจารณาเป็นสัญญาที่ไม่มีข้อก าหนดระยะเวลาชัดเจน 
เช่น สัญญาที่เป็นแบบฟอร์ม ชื่อและลายเซ็นของนายจ้างและลูกจ้าง ข้อมูลความต้องการพ้ืนฐานที่ก าหนดโดย
ผู้ท าสัญญา ตัวอย่างเช่น นายจ้างต้องการที่จะจ้างคนที่สามารถท าหน้าที่แทนลูกจ้างที่ลาคลอด (๕๖ วัน)              
หากไม่ได้ระบุความต้องการพื้นฐานดังกล่าวสัญญาจะถูกพิจารณาเป็นสัญญาที่ไม่มีข้อก าหนดระยะเวลาชัดเจน 
                   
๖) สัญญาที่มีระยะเวลาก าหนดแบบตายตัว 

 ช่วงเวลา ของสัญญาที่มีระยะเวลาก าหนดแบบตายตัวจะต้องเป็นข้อตกลงของผู้ที่ท าสัญญา 
 ช่วงเวลาที่ระบุข้างต้นไม่ควรจะเกิน ๒ ปี รวมถึงการต่อสัญญาใหม่ 
 ส าหรับงานชั่วคราวสัญญาควรจะอยู่ในช่วงเวลายาวที่สุด ๖ เดือน และไม่ควรเกินกว่า ๑ ปี 

 หากเกิดการยกเลิกของสัญญาที่มีระยะเวลาก าหนดแบบตายตัวโดยที่นายจ้างไม่ได้แจ้งสาเหตุก่อน
วันที่สัญญาจะหมดอายุ นายจ้างจ าเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างตามระยะเวลาตั้งแต่วันที่ยกเลิ กสัญญาถึง
วันที่สัญญาหมดอายุตามที่เคยตกลงกันไว้ ซึ่งจะเท่ากับ ๓ วันของการจ่ายคาตอบแทนในแต่ละเดือนหรือ
ระยะเวลาที่น้อยกว่า ๑ เดือน 
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๗) การต่อสัญญาใหม่ 

 หากไม่มีการเขียนแจ้งขอต่อสัญญาใหม่ สัญญาที่มีระยะเวลาก าหนดแบบตายตัวจะหมดอายุตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด โดยไม่มีการต่อสัญญาใหม่อัตโนมัติ 

 สัญญาที่มีระยะเวลาก าหนดแบบตายตัวจะไม่มีการต่อสัญญาใหม่มากกว่า ๒ ครั้ง 
 การต่อสัญญาใหม่ของสัญญาที่มีระยะเวลาก าหนดแบบตายตัวจะเป็นการยืนยันเงื่อนไขที่ก าหนดขึ้น 
 ส าหรับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่จ าเป็นที่ระบุในสัญญาฉบับแรก (ตัวอย่างเช่น ลักษณะของ

งานที่ท า) สัญญาจ าเป็นต้องมีการเซ็นอีกรอบตามเงื่อนไขที่ก าหนด หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงนายจ้างและ
ลูกจ้างจะต้องแสดงความประสงค์ที่จะต่อสัญญาในรูปแบบของการเขียน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและ
ลายเซ็นรวมทั้งเงื่อนไขและข้อก าหนดของสัญญาฉบับแรกยังคงสามารถใช้การได้อยู่ 

 สัญญาที่มีระยะเวลาก าหนดแบบตายตัวที่ต่อสัญญาใหม่จะพิจารณาเป็นสัญญาแบบเดี่ยว 
 หากสัญญาใหม่ได้มีการลงมติระหว่างบุคคลภายใน ๓ เดือนและมีการยกเลิกตามสัญญาที่มี

ระยะเวลาก าหนดแบบตายตัวจะถือว่าเป็นการต่อสัญญาของสัญญาฉบับแรก 
 ส าหรับการต่อสัญญานั้นจะนับเวลาการท างานของลูกจ้างตั้งแต่เวลาที่ก าหนดในสัญญาฉบับแรก 

โดยจะไม่รวมเวลาระหว่างสองสัญญา 
 
๘) สภาวะท่ีท าให้สัญญาจ้างเป็นสัญญาที่ไม่มีข้อก าหนดระยะเวลาชัดเจน 
 

 เมื่อสัญญามีอายุเกินเวลาที่จ ากัดโดยกฏหมาย เช่น มีอายุเกิน ๒ ปี 
 เมื่อมีการต่อสัญญาใหม่เกินกว่า ๒ ครั้ง 
 นอกจากข้อสรุปของข้อตกลงแล้ว ลูกจ้างยังคงท างานที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งของนายจ้างใน

สภาวะช้างต้น ระยะเวลาของการท างานจะนับตั้งแต่วันท างานที่ระบุในสัญญาฉบับแรก 
 

๙) สัญญาที่มีระยะเวลาก าหนดแบบปรับเปลี่ยนได้  
 

 ช่วงเวลา ของสัญญาที่มีระยะเวลาก าหนดแบบปรับเปลี่ยนได้ควรเป็นการก าหนดระยะเวลาให้
พอเพียงและเหมาะสมที่จะท าให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการท างานนั้นๆ เช่น หากลูกจ้างต้องลงซอฟแวร์
ใหม่ให้ลูกค้า ควรก าหนดเวลาให้พอเพียงเหมาะสมส าหรับการท างานส าเร็จแต่ไม่ควรเกิน ๒ ปี และการลงมติ
สัญญาที่มีระยะเวลาก าหนดแบบปรับเปลี่ยนได้ไม่สามารถท าเป็นแบบสัญญาชั่วคราวได้ 

 หากสามารถก าหนดวันที่งานที่ได้รับมอบหมายควรจะส าเร็จได้ นายจ้างควรที่จะเขียนแจ้งลูกจ้าง
รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับลูกจ้าง ถ้าหากลูกจ้างท างานที่ได้รับ
มอบหมายไม่ส าเร็จ ลูกจ้างต้องมีการคืนค่าชดเชยเนื่องจากไม่สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 

 หากมีการยกเลิกของสัญญาจ้างโดยที่นายจ้างไม่ได้แจ้งสาเหตุก่อนที่ลูกจ้างจะท างานที่ได้รับ
มอบหมายส าเร็จ นายจ้างจ าเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าและจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างตามระยะเวลาที่ลูกจ้างท างาน  
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๑๐) สภาวะที่ท าให้สัญญาที่มีระยะเวลาก าหนดแบบปรับเปลี่ยนได้เป็นสัญญาที่ไม่มีข้อก าหนดระยะเวลาชัดเจน  
 

 เมื่อสัญญามีอายุเกินเวลาที่จ ากัดโดดยกฎหมาย (อย่างเช่นมีอายุเกิน ๒ ปี) 
 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดที่ได้แจ้งล่วงหน้าไปแล้วลูกจ้างยังคงท างานที่ได้รับมอบหมายตาม

ค าสั่งของนายจ้าง  
 เมื่อนายจ้างไม่ได้แจ้งลูกจ้างเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาล่วงหน้าเกี่ยวกับระยะวเลาที่งานจะต้อง

บรรลุเป้าหมายแล้ว ลูกจ้างยังคงท างานต่อไปจนกว่าจะเสร็จตามค าสั่งของนายจ้างหลังจาก 15 วัน ตามสัญญา
ที่งานจะต้องบรรลุเป้าหมาย 

หมายเหตุ ในสภาวะดังกล่าวข้างต้น ระยะเวลาของการท างานจะนับตั้งแต่วันท างานที่ระบุในสัญญาฉบับแรก 

2. การจ่ายค่าตอบแทนการท างาน  

                     ลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนจากนายจ้างจากการท างาน โดยหลักการแล้วการจ่าย
ค่าตอบแทนจะเกิดจากการตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซื่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาจ านวนของค่าตอบแทน 
และลักษณะและคุณภาพของงานและหลักการจ่ายที่เหมาะสมกับจ านวนงาน  
 
๑) รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน  
 

               ก. การจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมาย ทั้งนี้ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนแบบเป็นครั้งคราว จะ
ประกอบด้วย          

  เงินเดือนตามกฎหมายที่ก าหนด 
  การจ่ายค่าตอบแทนส านักงานการท างานล่วงเวลา 
  การจ่ายค่าตอบแทนแบบพิเศษส าหรับการท างานตอนกลางคืนหรือการท างานเป็นกะ 
  เบี้ยเลี้ยงอาหารและครอบครัว 
  เงินสนับสนุนและค่าคอมมิชชั่น 
  ค่าภาษีซึ่งจะจัดเป็นบัญชีพิเศษและจะค่อยๆ จัดจ่ายให้แก่ลูกจ้าง 
  การจ่ายเงินเดือนหนึ่งปี ๑๓ เดือน หรือจ่ายในช่วงเวลาอ่ืนๆ ตามที่ก าหนด      

                ข.การจ่ายค่าตอบแทนที่มีก าหนดแบบปรับเปลี่ยนได้  เป็นการจ่ายค่าตอบแทนแบบพิเศษท่ี
นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ตัวอย่างเช่น เบี้ยเลี้ยง เงินโบนัส ค่าคอมมิชชั่น และอ่ืนๆ  
                 ค. การจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมาย สามารถลดจ านวนหรือเรียกว่า การปรับลดค่าจ้าง เป็น
ต้องแจ้งอยู่ในรูปของการเขียนระหว่างบุคคลในสัญญา ซึ่งนายจ้างควรแจ้งกับส านักงานแรงงาน ภายใน ๑๐ วัน 
(ตัวอย่างข้อตกลงเกี่ยวกับการปรับลดค่าจ้างสามารถดูได้จาก Labour Relation Law Samples of Written 
Documents) 
 

๒) ขอบเขตและการค านวณการจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมาย  
 

 ลูกจ้างที่ได้รับค่าตอบแทนส าหรับการท างานล่วงเวลาและค่าตอบแทนพิเศษส าหรับการท างาน
ตอนกลางคืน หรือการท างานเป็นกะจะพิจารณาเป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมาย เมื่อค านวนค่าเฉลี่ยของ
การจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมายเป็นวันหรือเป็นชั่วโมง แล้วผลการค านวนที่ได้ของ ๖ เดือนสุดท้ายไม่น้อยไป
กว่าร้อยละ ๒๐ ของการจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมาย (สามารถดูได้จากหลักการค านวนค่าเฉลี่ยของการจ่าย
ค่าตอบแทนตามกฎหมายเป็นวันหรือชั่วโมง ดังต่อไปนี้)  
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 การจ่ายเงินเดือน ๑ ปี ๑๓ เดือน หรือจ่ายในช่วงเวลาอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไม่ควรที่จะค านวณ
ในรูปแบบของค่าเฉลี่ยของการ่ายค่าตอบแทนตามกฏหมายเป็นวัน หรือ ชม. 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหายตามข้อตกลงของนายจ้างและลูกจ้างสามารถค านวณเป็น
เดือน สัปดาห์ วัน ชั่วโมง ตามเวลาในการท างาน หรือถ้าไม่มีการท าข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้างก็
จ าเป็นที่จะต้องค านวณค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมายแบบรายเดือน รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมาย
แบบสัปดาห์นั้น วันหยุด หรือการลาหยุดเนื่องจากมีคามเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุโดยไม่ได้ท างาน (6 วัน/ปี) 
ไม่สามารที่จะปรับลดค่าจ้างได้  

 การจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมายที่ค านวณจากเวลาการท างานจริง (อย่างเช่น การจ่ายตาม
วันหรือปริมาณงานที่ท า) รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมายแบบวันหยุดสัปดาห์ นายจ้างสามารถจ่าย
ค่าตอบแทนวันหยุดหรือการลาหยุดเนื่องจากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุโดยไม่ได้มาท างาน (๖วัน/ปี)  
 

๓) การจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมายเป็นรายวันหรือรายช่ัวโมง 
 

รูปแบบของการจ่าย 
ค่าตอบแทน 

การจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมาย
โดยประมาณเป็นรายวัน 

การจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมาย
โดยประมาณเป็นรายช่ัวโมง 

จ่ายเป็นรายเดือน การจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมาย
รายเดือนน ามาหารด้วย ๓๐ 

(การจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมายรายเดือน
น ามาหารด้วย ๓๐) หารด้วยจ านวนชั่วโมง
ในการท างานต่อวันในหนึ่งเดือน 

จ่ายตามระยะเวลา
การท างานจริง 

การจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมาย
รายเดือนน ามาหารด้วยระยะเวลา
การท างานจริงในหนึ่งเดือน 

(การจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมายรายเดือน
น ามาหารด้วย ๓๐ หารด้วยจ านวนวันใน
การท างานในหนึ่งเดือน) 
หารกับจ านวนชั่วโมงในการท างานแต่ละวัน
ใน ๑ เดือน 

จ่ายตามผลงาน ผลรวมของการจ่ายค่าตอบแทน
ตามกฎหมายในสามเดือนหารด้วย
จ านวนวันที่ท างานทั้งหมดตาม
ระยะเวลาท างานจริงในสามเดือน 

 

 

๔) ระยะเวลาในการจ่ายค่าตอบแทน 
 

 นายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมายตามวันและเวลาที่ก าหนด 
 การจ่ายค่าตอบแทนจะต้องมีการก าหนดระยะเวลาในการจ่ายโดยบุคคลที่ท าข้อตกลง ซึ่งโดย

ปกติแล้วการจ่ายค่าตอบแทนจะจ่ายภายใน ๙ วันท าการเมือ่ถึงเวลาที่ครบก าหนดจ่าย  
 นายจ้างจะต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ลูกจ้างเป็นจ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐ ถึง ๕๐,๐๐๐ 

เหรียญมาเก๊า ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถรับเงินเป็นค่าตอบแทนได้เต็มจ านวนเมื่อถึงเวลาครบก าหนดจ่าย 
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๕) สถานที่และแบบฟอร์มของการจ่ายค่าตอบแทน 
 

 การจ่ายค่าตอบแทนจะจ่ายในสถานที่ท างานของลูกจ้างใน Macao SAR หรือไม่เช่นนั้นก็จะ
เป็นสถานที่ท่ีได้ท าการตกลงกันไว้ 

 หากนายจ้างและลูกจ้างมีการท าการตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนนอกสถานที่ท างาน นายจ้าง
จ าเป็นที่จะต้องจัดการให้ลูกจ้างมีความสะดวกในการรับค่าตอบแทนด้วย 

 นายจ้างไม่สามารถนัดหมายลูกจ้างให้รับค่าตอบแทนในสถานที่ที่มีแอลกอฮอล์จ าหน่ายหรือ
ในคาสิโน เว้นแต่ว่าเป็นลูกจ้างท่ีท างานในสถานที่นั้นๆ 

 การจ่ายค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย Macao SAR   
 การจ่ายค่าตอบแทนอาจจ่ายในรูปเช็คของส านักงานธนาคารใน Macao SAR หรือ จ่ายโดย

การฝากเข้าไปในบัญชีของลูกจ้างในส านักงานธนาคารใน Macao SAR นอกจากว่าการจ่ายโดยวิธีดังกล่าวไม่
สะดวกส าหรับลูกจ้าง 

 นายจ้างจะต้องมีการจ่ายเงินให้ลูกจ้างเป็นจ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ ถึง ๒๕,๐๐๐ เหรียญมาเก๊า 
หากมีการละเมิดข้อกฎหมาย  
 
๖) ใบรับเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน 
 

 นายจ้างจ าเป็นที่จะต้องให้ใบรับเงินเดือนแก่ลูกจ้าง ไม่เช่นนั้น นายจ้างจะต้องมีการจ่ายเงินให้
ลูกจ้างเป็นจ านวนเงิน ๕,๐๐๐ ถึง ๑๐,๐๐๐ เหรียญมาเก๊า  

 ใบรับเงินเดือนจะต้องมี  
                         ก. เอกสารระบุตัวตนของนายจ้าง 
                         ข. ชื่อและต าแหน่งของลูกจ้าง 
                         ค. หมายเลขของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ของ  Social Security Fund หรือหมายเลขอ่ืนๆ 
ของลูกจ้างภายใต้กฎหมาย 
                         ง. ระยะเวลาการจ่ายค่าตอบแทน 
                         จ. รายละเอียดของการจ่ายค่าตอบแทน 
                         ฉ. การหักลบของค่าตอบแทน 
                         ช. จ านวนสุทธิที่ได้รับ 

 ในกรณีที่ไม่มีการระบุข้อมูลด้านต้นในใบรับเงินเดือน นายจ้างจะต้องจ่าย ๑,๐๐๐ ถึง ๕,๐๐๐ 
เหรียญมาเก๊าให้กับลูกจ้าง 
                     หมายเหตุ ตัวอย่างใบรับเงินเดือนสามารถดูได้จาก Labour Relations Law – Samples of 
Written Documents) 
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          ๓.   การสิ้นสุดของสัญญาจ้าง 
                       
 สัญญาจ้างสามารถสิ้นสุดเมื่อ ๑. มีการยกเลิก ๒. หมดอายุ ๓. มีการกล่าวหา ๔. มีการเพิกถอน 
 
๑) กรณีที่มีการยกเลิก 

 นายจ้างและลูกจ้างอาจมีการยกเลิกสัญญาจ้างโดยทั้งสองฝ่ายท าการยกเลิกด้วยกันไม่ว่าเวลา
ใดก็ตาม 

  ทั้งนายจ้างและลูกจ้างไม่มีการแจ้งเตือนหรือจ่ายค่าชดเชยล่วงหน้า 
 สัญญายกเลิกการว่าจ้างจะต้องอยู่ในรูปของการเขียนและต้องมีการลงวันที่ที่ท าสัญญา 
 การท าข้อตกลงการยกเลิกสัญญาไม่ควรจะรวมอยู่ในสัญญาการว่าจ้าง 

 
๒) กรณีที่สัญญาหมดอายุ  สัญญาจ้างจะหมดอายุก็ต่อเมื่อ 

 หลักข้อตกลงในสัญญาหมดอายุ 
 ลูกจ้างไม่สามารถท างานต่อไปได้ อาจจากสาเหตุของการเป็นโรค หรือไม่มีความสามารถใน

ด้านนั้นๆ 
       การสิ้นสุดของสัญญาจ้างที่เกิดขึ้นเพราะสัญญาหมดอายุไม่จ าเป็นต้องมีการแจ้งหรือจ่าย
ค่าชดเชยล่วงหน้า หากสัญญาจ้างเป็นรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนได้ และสามารถรู้ถึงวันที่สัญญาหมดอายุ  
นายจ้างควรมีการเขียนแจ้งต่อลูกจ้างก่อนอย่างน้อย ๑๕ วัน หากนายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า 
นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามจ านวนวันที่นายจ้างไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อน ตัวอย่างเช่น หาก
สัญญาจ้างจะหมดอายุเนื่องจากการท างานส าเร็จแล้วในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน นายจ้างจะต้องแจ้งให้ลูกจ้าง
ทราบก่อนวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน  หากนายจ้างแจ้งวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน นายจ้างจ าเป็นที่จะต้องจ่ายค่าชดเชย
ให้แก่ลูกจ้างจ านวน ๔ วัน 
 
๓) กรณีที่มีการกล่าวหา 

 อาจมีการกล่าวหาในช่วงเวลาทดลองงาน 
 ตามหลักการแล้วการสิ้นสุดของสัญญาจ้างไม่มีการแจ้งเตือนหรือจ่ายค่าชดเชยล่วงหน้า 
 บุคคลทั้งสองฝ่าย (นายจ้างและลูกจ้าง) สามารถท าการเขียนข้อตกลงของการแจ้งล่วงหน้า 

(ส าหรับรายละเอียดสามรถดูได้จากการยกเลิกสัญญาในช่วงเวลาการฝึกงาน) 
 เมื่อช่วงเวลาฝึกงานมีระยะเวลายาวนานกว่า ๙๐ วัน จะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าให้อีกฝ่ายรับรู้

ก่อนอย่างน้อย ๗ วัน  
                            
๔) กรณีที่มีการเพิกถอน การเพิกถอนมี ๒ แบบคือ การเพิกถอนที่มีสาเหตุ และการเพิกถอนที่ไม่มีสาเหตุ 
                               

ก. การเพิกถอนที่มีสาเหตุ 
 นายจ้างและลูกจ้างอาจจะเพิกถอนสัญญาแบบมีสาเหตุ 
 ข้อก าหนดจริงหรือเงื่อนไขที่ท าให้การเพิกถอนเป็นไปแบบมีสาเหตุ 
 ทั้งนายจ้างและลูกจ้างไม่ต้องมีการแจ้งและจ่ายค่าชดเชยล่วงหน้าให้กับอีกฝ่าย 
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                การเพิกถอนแบบมีสาเหตุโดยนายจ้าง ตามข้อก าหนดต่อไปนี้ จะพิจารณาเป็นการเพิกถอน
สัญญาแบบมีสาเหตุโดยนายจ้าง  

 ลูกจ้างมีเจตนาที่จะไม่ท าตามค าสั่งของนายจ้าง 
 ไม่มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายหรือไม่กระท าตามหน้าที่ของลูกจ้างที่ดี 
 มีความล่าช้าในการท างานบ่อยครั้ง ออกจากงานเร็ว หรือละทิ้งการท างานระหว่างเวลาท างาน

ตามใจชอบ  
  มีการลาหยุดงานที่ท าให้บริษัทเกิดปัญหา 
 มีการลาหยุดงานต่อเนื่องมากกว่า ๓ ครั้ง หรือมีการลาหยุดงาน ๕ ครั้งใน ๑ ปี  
 มีการให้สาเหตุของการลางานที่ไม่เป็นความจริง 
 ลูกจ้างลดประสิทฺธิภาพในการท างานของตนเองโดยตั้งใจ 
 มีการโต้เถียงกับลูกจ้างคนอ่ืนๆ ในบริษัทบ่อยครั้ง 
 มีการประพฤติตนที่ก่อให้เกิดความรุนแรง พูดจาหยาบคาย หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อ

นายจ้าง ผู้มีอ านาจหรือลูกจ้างคนอื่นๆ ในบริษัท 
 มีความประพฤติท่ีมีอันตรายรุนแรงต่อทางบริษัท 
 มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบในการท างาน 
 นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยส าหรับการเพิกถอนสัญญา 
 นายจ้างต้องแจ้งลูกจ้างถึงการเพิกถอนสัญญาโดยเขียนแจ้งอธิบายเหตุผลภายใน 30 วัน เมื่อ

มีการรับทราบถึงสถานการณ์ที่ลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด  
 หากไม่มีการเขียนแจ้งล่วงหน้าหรือขาดการพิจารณาที่เหมาะสม จะถือเป้นการเพิกถอน

สัญญาแบบไม่มีสาเหตุ ซึ่งให้ลูกจ้างจะต้องมีการชดเชยเป็น 2 เท่า ตามการจ่ายค่าชดเชยส าหรับการเพิกถอน
สัญญาแบบไม่มีสาเหตุ โดยนายจ้าง (สามารถดูได้จากการเพิกถอนสัญญาแบบไม่มีสาเหตุโดยนายจ้างได้ใน
ข้อมูลด้านหลัง)  

                 การเพิกถอนแบบมีสาเหตุโดยลูกจ้าง ตามข้อก าหนดต่อไปนี้จะพิจารณาเป็นการเพิกถอน
สัญญาแบบมีสาเหตุโดยลูกจ้าง  

 เมื่อนายจ้างไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเมื่อครบก าหนดเวลาจ่ายต่อเนื่อง 2 ครั้ง   
 มีการละเมิดสิทธิลูกจ้าง 
 กฎระเบียบของการท างานมีควาไม่เหมาะสม 
 มีความคิดที่โต้แย้งรุนแรงต่อความคิดเห็นทางเศรษฐกิจของลูกจ้าง 
 นายจ้างมีการกระท าท่ีไม่เหมาะสมหรือมีการดูถูกความซื่อสัตย์ หรือเกียรติของลูกจ้าง 
 การเปลี่ยนแปลงคือ มีการปรับเปลี่ยนหรือทางด้านกฎระเบียบของบริษัทบ่อยครั้ง 
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        ๔.   การทดลองงาน  

     งานจะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ลูกจ้างเริ่มท างาน ตามข้อก าหนดของกฎหมาย ต้องท าเป็นลายลักษณ์
อักษรมีระยะทดลองงานเป็นเวลา ๙๐ วัน ส าหรับสัญญาจ้างที่ไม่มีก าหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอน และ
ระยะเวลาทดลองงานเป็นเวลา ๓๐ วัน ส าหรับสัญญาจ้างที่มีก าหนดระยะเวลาการจ้างชัดเจน หรือถ้ามี
ระยะเวลา สามารถที่จะต่างจากเวลาที่กฎหมายก าหนดแต่ต้องไม่เกิน : 
 

ลักษณะของลูกจ้าง ระยะเวลาการทดลองงาน 
ลูกจ้างโดยทั่วไป ไม่เกิน ๙๐ วัน 
ลูกจ้างที่ท างานเกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูง หรือมีคุณสมบัติพิเศษ 
รวมถึงลูกจ้างที่อยู่ในต าแหน่งของหัวหน้าหรือผู้จัดการ 

ไม่เกิน๑๘๐ วัน 

ลูกจ้างที่อยู่ภายใต้สัญญาที่มีระยะเวลาก าหนดชัดเจน ไม่เกิน ๓๐ วัน 
 
            การสิ้นสุดของสัญญาระหว่างระยะเวลาการทดลองงาน 

             ระหว่างระยะเวลาการทดลองงานอาจเกิดการยกเลิกสัญญาโดยไม่มีการแจ้งสาเหตุและไม่มีการ
จ่ายชดเชย ตามหลักการแล้ว การสิ้นสุดของสัญญาไม่จ าเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า ถ้าอยู่ในระยะเวลาการทดลอง
งาน ลูกจ้างและนายจ้างสามารถตกลงกันในการแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการสิ้นสุดของสัญญาในระยะเวลาการ
ทดลองงานในรูปแบบของการเขียน โดยต้องไม่เกินระยะเวลาในการแจ้งล่วงหน้าที่ก าหนดโดยกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์ส าหรับการยกเลิกสัญญาจ้างที่เกินระยะเวลาการทดลองงานไปแล้ว (เช่น ๑ วัน ส าหรับการ
แจ้งการยกเลิกส าหรับลูกจ้าง) หากเกินระยะเวลาการทดลองงาน ๙๐ วันไปแล้ว นายจ้างและลูกจ้าง
จ าเป็นต้องแจ้งการยกเลิกสัญญาล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน 

 ๕.  ชั่วโมงท างานปกติ  

      ไม่เกิน ๘ ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นายจ้างอาจตกลงกับลูกจ้าง ให้มีชั่วโมง
การท างาน เกินวันละ ๘ ชั่วโมงได้ แต่ลูกจ้างต้องมีเวลาพักต่อเนื่องกัน ๑๐ ชั่วโมง รวมเวลาพักไม่ต่ ากว่าวัน
ละ ๑๒ ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ช่วยงานบ้าน 
 
        ๖.  การท างานล่วงเวลา มี ๒ กรณี  
 

๑. นายจ้างก าหนดให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลา โดยลูกจ้างให้ความยินยอม 
๒. นายจ้างขอให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลา กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและจ าเป็น 

 กรณี ๑ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาเพ่ิมข้ึนอีก ๒๐% ของค่าจ้างปกติ 
 กรณี ๒ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาเพ่ิมข้ึนอีก ๕๐% ของค่าจ้างปกติ 

๗.  การท างานกลางคืนและการท างานเป็นกะ 

1. การท างานกลางคืน คือการท างานระหว่างเวลาเที่ยงคืนถึง ๖ โมงเช้า ลูกจ้างจะได้รับ
ค่าจ้างเพ่ิมข้ึนอีก ๒๐% ของค่าจ้างปกติ ยกเว้นสัญญาจ้างระบุให้ท างานกลางคืน 

2. การท างานเป็นกะ ลูกจ้างมีสิทธิพักต่อเนื่องกัน ๑๐ ชั่วโมง รวมเวลาพักไม่ต่ ากว่าวันละ 
๑๒ ชั่วโมงและจะได้รับค่าจ้างเพ่ิมข้ึนอีก ๑๐% ของค่าจ้างปกติยกเว้นสัญญาจ้างระบุให้ท างานเป็นกะ 
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 ๘.   วันหยุด แบ่งเป็น ๓ ประเภท 

1. วันหยุดประจ าสัปดาห์ ภายใน ๑ สัปดาห์ลูกจ้างจะต้องได้หยุดพักผ่อนติดต่อกัน ๒๔ 
ชั่วโมง หรืออาจตกลงกันให้สะสมวันหยุดประจ าสัปดาห์ได้ ๔ วัน ต่อทุกๆ ๔ สัปดาห์ 

2. วันหยุดตามประเพณีปีละ ๑๐ วัน ได้แก่  
 วันขึ้นปีใหม่ (วันที่ ๑ มกราคม) 
 วันตรุษจีน ๓ วัน 
 วันเทศกาลเช็งเม้ง 
 วันแรงงาน (วันที่ ๑ พฤษภาคม) 
 วันเทศกาล (Chong Chao Festival) 
 วันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ ๑ ตุลาคม) 
 วันเทศกาลแข่งเรือมังกร ( Chong Yeong Festival) 
 วันสถาปนาเขตบริหารพิเศษมาเก๊า วันที่ ๒๐ ธันวาคม  

          3. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี โดยได้รับค่าจ้าง เมื่อลูกจ้างท างานครบ ๑ ปี จะได้รับวันหยุด
พักผ่อนประจ าปีในปีถัดไป จ านวน ๖ วันท าการ หากอายุสัญญาจ้างเหลืออยู่ไม่ถึงปี แต่มากกว่า ๓ เดือน 
ลูกจ้างจะได้หยุดวันหยุดพักผ่อนประจ าปี เดือนละครึ่งวัน 
            

 ๙.   การลาป่วย  
   

 ลูกจ้างที่พ้นการทดลองงานแล้ว มีสิทธิได้รับค่าจ้าง ในวันลากรณีเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุปีละ
ไม่เกิน ๖ วัน โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการลา 

          ๑๐.   การจ่ายค่าชดเชย 
    

1. การบอกยกเลิกสัญญาจ้างโดยมีเหตุผลอันสมควร นายจ้างไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่ต้อง
จ่ายค่าชดเชย แต่ทั้งนี้จะต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๓๐ วันเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ที่ลูกจ้างได้กระท าไปจนเป็นเหตุให้เกิดการยกเลิกสัญญาจ้างกรณีนี้จะต้องมีเหตุผลและหลักฐานชัดเจน มิฉะนั้น
แล้วจะถือว่าเป็นการเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุผลอันควร และลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายเป็นสองเท่า 
(อัตราระบุในมาตรา ๗๐)  

                    ก. กรณีต่อไปนี้ถือว่าเป็นการให้ออกโดยเหตุผลอันสมควร                          
 ไม่เชื่อฟังค าสั่งที่สมเหตุสมผล 
 ไม่ตั้งใจท างานในหน้าที่ของตัวเองอยู่เสมอ 
 มาสายหรือกลับก่อนเวลาหรือหายไประหว่างปฏิบัติหน้าที่ 
 ขาดงานติดต่อกัน ๓ วัน หรือไม่ติดต่อกัน ๕ วันโดยไม่มีเหตุผล เป็นเหตุให้องค์กรเกิด

ความเสียหาย 
 ชาดงานโดยอ้างเหตุผลที่ไม่เป็นจริง 
 มีเจตนาท าให้การท างานลดประสิทธิภาพ 
 ท าให้พนักงานในองค์กรเกิดการทะเลาะวิวาท   
 ใช้ความรุนแรงละเมิดท าให้คนในองค์กรได้รับความเสียหาย 
 ท าความเสียหายอย่างรุนแรงให้แก่องค์กร 
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 ลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 
เพราะความประมาทเลินเล่อ 

    ข. กรณีที่ลูกจ้างบอกยกเลิกสัญญาจ้างอย่างมีเหตุผลอันสมควร  
  จะมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้จะต้องแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นลายลักษณ์

อักษรภายใน ๓๐ วัน เกี่ยวกับความรับผิดชอบที่นายจ้างได้กระท าไปจนเป็นเหตุให้เกิดการยกเลิกสัญญาจ้าง 
กรณีนี้จะต้องมีเหตุผลและหลักฐานชัดเชน มิฉะนั้นแล้ว จะถือว่าเป็นการลาออกโดยไม่มีเหตุผลอันควร และ
ลูกจ้างจะต้องจ่ายค่าล่วงหน้าให้แก่นายจ้าง ๗ วัน 

   กรณีต่อไปนี้ถือว่าเป็นการยกเลิกสัญญาจ้างอย่างมีเหตุผล 
 นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามที่ตกลงกันเป็นประจ า 
 นายจ้างละเมิดต่อสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง 
 นายจ้างละเมิดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 
  นายจ้างละเมิดทรัพย์สินและผลประโยชน์ของลูกจ้าง 
 ตัวแทนหรือนายจ้างจงใจกระท าเพ่ือการลงโทษตามกฎหมายโดยท าให้ลูกจ้างสูญเสีย

ทางกายภาพ อิสรภาพ และชื่อเสียงเกียรติยศ 
 นายจ้างโอนกิจการให้บุคคลอ่ืน 
 นายจ้างแก้เงื่อนไขในสัญญาจ้าง 

2. การบอกยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะต้องแจ้งล่วงหน้าตามระยะเวลาที่
ระบุในสัญญาจ้าง หากไม่ได้ก าหนดไว้ กรณีนายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาต้องแจ้งล่วงหน้า ๑๕ วัน และกรณี
ลูกจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ้าง ต้องแจ้งล่วงหน้า ๗ วัน หรือจ่ายค่าทดแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 
                อนึ่ง กรมตรวจคนเข้าเมือง ก าหนดเงื่อนไขการพ านักอยู่ของลูกจ้างเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 กรณียกเลิกสัญญาจ้างงานก่อนครบก าหนด ลูกจ้างที่ท างานมาแล้ว ๖ เดือนขึ้นไป สามารถ
พ านักอยู่ต่อได้ ๘ วัน ไม่เกิน ๑๐ วัน กรณีท างานน้อยกว่า ๖ เดือน พ านักอยู่ต่อได้ไม่เกิน ๒ วัน  

 กรณีลูกจ้างพ านักอยู่ต่อ ไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดตามที่ระบุในบัตรประจ าตัวฯ หรือ
วันที่ยกเลิกสัญญาจ้างงาน จะถูกปรับวันละ ๕๐๐ เหรียญมาเก๊า และสามารถหางานใหม่ หากเกิน ๓๐ วัน จะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาท างานในมาเก๊าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี  

 กรณีลูกจ้างยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่มีเหตุอันควร จะไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้   
 กรณีนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่มีเหตุอันควร หรือถูกยกเลิกใบอนุญาตน าเข้าแรงงาน

ต่างชาติ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้าง และลูกจ้างสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ 
 
         ๑๑.  การจัดการ/การแจ้งอุบัติเหตุการท างาน (นายจ้าง) 
 

1. นายจ้างมีหน้าที่ท าประกันอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการท างานส าหรับพนักงานและต้องแจ้ง
ส านักงานแรงงานสัมพันธ์ให้ทราบถึงการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการท างานโดยไม่ค านึงถึงว่าการบาดเจ็บ
นั้นร้ายแรงหรือไม่ หากไม่ปฎิบัติตามถือว่าเป็นความผิดของนายจ้าง มีการปรับสูงสุดเป็นเงิน ๕,๐๐๐ เหรียญ
มาเก๊าต่อลูกจ้าง ๑ คน  

2.  การรายงานหรือการแจ้งการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับงาน นายจ้างจะรายงานต่อ
ส านักงานแรงงานสัมพันธ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดและกรอกแบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุที่เก่ียวข้องกับงานโดย: 

 ในกรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิตหรือถูกส่งตัวไปโรงพยาบาล นายจ้างจะต้องแจ้งภายใน๒๔ชั่วโมง
หลังจากเกิดอุบัติเหตุหรือหลังจากได้รับแจ้งเกี่ยวกับอุบัติเหตุ  
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 กรณีอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการท างานอ่ืนๆ ต้องแจ้งภายใน ๕ วันท าการหลังจากเกิด
อุบัติเหตุหรือหลังจากได้รับแจ้งเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 

 กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดของนายจ้าง มีโทษปรับสูงสุด ๑๒,๕๐๐ เหรียญ
มาเก๊า 

 

๑๒. การลักลอบท างานหรือหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย 

๑. กรณีแรงงานไทยที่หลบหนี จะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้อีกฝ่าย
ตามจ านวนเงินที่ระบุในสัญญาจ้าง และ นายจ้างอาจปฏิเสธการจ่ายค่าชดเชยต่างๆ อาทิ ค่าจ้างงวดสุดท้าย   
ค่าขนย้าย เงินรางวัล ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินกลับ ตามท่ีระบุในสัญญาจ้าง 

๒. กรณีลักลอบท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือท างานผิดประเภท มีโทษปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ - 
๑๐,๐๐๐ เหรียญมาเก๊า 

๓. กรณีพ านักในมาเก๊าเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน มีโทษปรับ                     
วันละ ๕๐๐ เหรียญมาเก๊าและถูกส่งกลับประเทศต้นทาง ในกรณีที่ไม่จ่ายค่าปรับหรือพ านักเกินเวลาที่ได้รับ
อนุญาตมากกว่า ๓๐ วัน จะถูกส่งกลับประเทศต้นทางและไม่ได้รับอนุญาตให้ยื่นขอพ านักในมาเก๊า หรือขอ
ขยายเวลา หรือขออนุญาตท างานในมาเก๊าเป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า ๒ ปี 
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เครือรัฐหมู่เกาะมาเรียนาเหนือ (Commonwealth of North Marina Islands: CNMI) 
 

 

๑. นโยบายการน าเข้าแรงงานต่างชาติ 
 

การน าเข้าแรงงานต่างชาติ เป็นไปตามกฎหมายการเข้าเมืองสหรัฐ (U.S. Immigration Law) โดย
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizenship Immigration Service) จะเป็น
หน่วยงานอนุมัติวีซ่าท างานประเภท CW๑ Visa (CNMI-Only Transitional Worker) ให้กับแรงงานต่างชาติ 
ประเภทการอนุญาตท างาน ได้แก ่

1. การอนุญาตท างานชั่วคราว (Temporary Workers: H-๑B/H-๒B)  
2. การอนุญาตท างานในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transitional Workers) หมายถึง การจ้างแรงงาน

ต่างชาติที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการท างานชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติการเข้าเมืองและการขอสัญชาติ 
(Immigration and Nationality Act) เป็นแรงงานประเภท Non immigration workers ได้รับใบอนุญาต
ท างานชั่วคราวประเภท CW visa  
        การจ้างงานสองประเภทดังกล่าวจะจ ากัดการท างานภายในพ้ืนที่ CNMI หรือเกาะกวมเท่านั้น  
และได้รับอนุญาตให้น าคู่สมรสและบุตรเข้าเมืองในฐานะบุคคลในความอุปการะได้ 
      3. Parole หมายถึง บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้พ านักอยู่ในสหรัฐอเมริกา และท างานได้     ได้แก่ ผู้
มีถ่ินพ านักถาวรใน CNMI ทายาทของผู้มีถิ่นพ านักถาวรใน CNMI ทายาทของพลเมืองในรัฐสมทบอิสระ (ได้แก่ 
รัฐสมทบไมโครนีเซีย Federated States of Micronesia สาธารณรัฐหมู่เกาะมาแชล Republic of the 
Marshall Islands หรือปาเลา – Palau) 
 
๒. เงื่อนไขการจ้างงาน  

 
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างมาตรฐาน และไม่ต่ ากว่ามาตรฐานการจ้างงานที่กฎหมาย

ก าหนด มีระยะเวลาการจ้างงานคราวละ ๑ ปี ท างานวันละไม่เกิน ๘ ชั่วโมง สัปดาห์ละไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง  
 

3. สิทธิประโยชน์ 
 

ลูกจ้างภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานที่เป็นธรรม :สหรัฐอเมริกา (The Fair Labour 
Standards Act: United States of America ) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทน ดังนี้ 

ก. ค่าแรงขั้นต่ าของรัฐบาลกลาง (ส าหรับเครือรัฐหมู่เกาะมาเรียนาเหนือ) :  ๗.๒๕  เหรียญ
สหรัฐต่อชั่วโมง 

ข. ค่าล่วงเวลา  อย่างน้อยได้ ๑.๕ เท่าของอัตราค่าจ้างปกติ ส าหรับชั่วโมงการท างานที่เกินกว่า 
๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ค. แรงงานที่เป็นเยาวชน ก าหนดอายุที่จะท างานในประเภทกิจการ ดังต่อไปนี้ 
 งานที่ไม่ใช่งานภาคเกษตรกรรม ลูกจ้างต้องมีอายุอย่างต่ า ๑๖ ปี  
 งานที่ไม่ใช่งานภาคเกษตรกรรมที่ได้รับการประกาศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ว่าเป็นอันตราย  ลูกจ้างต้องมีอายุอย่างต่ า ๑๘ ปี 
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  ส าหรับเยาวชนที่อายุระหว่าง ๑๔ –๑๕ ปี อาจท างานนอกเวลาเรียนในสถานที่ต่างๆ ได้ 
โดยจะต้องไม่เป็นงานภาคเกษตรกรรม 

ง. ค่าทิป นายจ้างของลูกจ้างประเภทได้รับเงินค่าทิป ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขบางข้ออาจ
เรียกร้องเครดิตค่าจ้าง (Wage Credit) ได้บางส่วนโดยคิดตามจ านวนค่าทิปที่ลูกจ้างได้รับ โดยนายจ้างต้องจ่าย
ค่าแรงแบบCash Wage ให้แก่ลูกจ้างดังกล่าวเป็นเงินไม่ต่ ากว่า ๒.๑๓ เหรียญสหรัฐต่อชั่วโมง หากลูกจ้าง
เรียกร้อง และหากเงินค่าทิปของลูกจ้างรวมกับค่าแรงแบบเงินสดแล้ว ยังไม่เท่ากับค่าแรงขั้นต่ ารายชั่วโมง ให้
นายจ้างจ่ายส่วนต่างเพ่ิมเติม 

จ. มารดาที่ต้องให้นมบุตร : พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานที่เป็นธรรม ได้ก าหนดให้นายจ้าง
ต้องอนุญาตให้ลูกจ้างหญิงมีเวลาพักที่เหมาะสมเพ่ือให้นมลูกในช่วงระยะเวลา ๑ ปี ภายหลังให้ก าเนิดบุตร 
นอกจากนี้ นายจ้างต้องจัดเตรียมสถานที่ท่ีเหมาะสมและมิดชิดเพื่อให้ลูกจ้างสามารถให้นมบุตรได้ 

 
4. ข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

              
 อาชีพและสถานประกอบการบางแห่งอาจได้รับการยกเว้นจากบทบัญญัติว่าด้วยค่าแรงขั้นต่ า 

และ/หรือค่าล่วงเวลานี้  
 นักเรียน/นักศึกษา พนักงานฝึกหัด และแรงงานที่ทุพพลภาพที่ท างานแบบเต็มเวลา อาจได้รับ

ค่าจ้างขั้นต่ าต่ ากว่าค่าแรงขั้นต่ า ทั้งนี้ ภายใต้การรับรองเป็นกรณีพิเศษจากกรมแรงงาน (Department of 
Labour)  
 
5. การลักลอบท างานหรือหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย 
 

 กรณีแรงงานไทยที่หลบหนี จะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินทดแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้อีกฝ่าย
หนึ่งตามจ านวนเงินที่ระบุในสัญญาจ้าง และ นายจ้างอาจปฏิเสธการจ่ายค่าจ้างงวดสุดท้าย และค่าบัตรโดยสาร
เครื่องบินกลับ เป็นต้น ตามท่ีระบุในสัญญาจ้าง 

 กรณีลักลอบท างานโดยผิดกฎหมายหรือพ านักอยู่เกินก าหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต จะถูกเพิก
ถอนการอนุญาตให้พ านักอยู่ในเครือรัฐหมู่เกาะมาเรียนาเหนือและถูกส่งกลับประเทศต้นทาง 

 
 
กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ส านักประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 



สิทธิประโยชน์จากกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 

๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดการให้สมาชิกกองทุนฯ ที่ถูกทอดทิ้ง 
 ในต่างประเทศได้เดนิทางกลับประเทศไทยจนถึงภูมิล าเนา  3 
2. การสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุนฯ หรือทายาทโดยธรรมของสมาชิก                

กองทุนฯ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 ๒.๑  ประสบอันตรายก่อนไปท างานในต่างประเทศ หรือในต่างประเทศ  3 
 2.2  เดินทางกลับประเทศไทยเพราะถูกเลิกจ้าง สาเหตุมาจากการประสบอันตราย 
        และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศ   4 
 2.3  กรณีประสบอันตรายจนพิการหรือทุพพลภาพในระหว่างท่ีเป็นสมาชิกกองทุน 4 
 2.4  ประสบปัญหาในต่างประเทศ    5 
 2.5  ต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุน เนื่องจากผลการตรวจ 
        สุขภาพ พบว่า เป็นโรคต้องห้ามท างานตามข้อบังคับของประเทศนั้น  5 
 2.6  ประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุน  
               เนื่องจากภัยสงครามหรือปัญหาความไม่สงบหรือจากภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคระบาด  
        ซึ่งทางการของประเทศนั้นๆ ประกาศแล้ว   5 
 2.7  ถูกด าเนนิคดีอาญาในความผิดซ่ึงมิใช่เกิดจากการกระท าโดยเจตนาในต่างประเทศ  
        หรือสมาชิกกองทุนฯ ด าเนินคดีแพ่งแก่นายจ้าง เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรม 
               จากการท างาน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ  6 
 ๒.๘  เสียชีวิตให้จ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพ และเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทา 
        ความเดือดร้อนแก่ทายาทโดยธรรมของสมาชิกกองทุน   6 

 
 

กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

กรมการจัดหางาน 
Department of Employment 
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กรมการจัดหางาน 
 

สิทธิประโยชน์จากกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 

กองทุนช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ   
คุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 ภายใต้การก ากับดูแลของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน                   
มีวัตถุประสงค์ดังนี้  

1. จัดการให้คนหางานซึ่งถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างประเทศได้เดินทางกลับประเทศไทย 
2. ให้การสงเคราะห์แก่คนงานซึ่งไป หรือจะไปท างานในต่างประเทศ หรือทายาทโดยธรรมของบุคคล

ดังกล่าว 
3. การคัดเลือก ทดสอบฝีมือ และการฝึกอบรมคนหางานก่อนการเดินทางไปท างานต่างประเทศ 

อัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่  11 (พ.ศ.2538)                        
คือ 300-500 บาท แตกต่างกันตามแต่ละประเทศที่เดินทางไปท างาน ดังนี้ 

 

อัตรา ประเทศ/ทวีป 

500 บาท ประเทศในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน  
สาธารณรัฐเกาหลี  

400 บาท บรูไน กาตาร์ คูเวต บาร์เรน โอมาน อิสราเอล ซาอุดิอาระเบีย โมร็อคโก จอร์แดน 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จิบูตี ตูนีเซีย ซูดาน โซมาลี แอลจีเรีย เลบานอน ลิเบีย 
สิงคโปร์ ซีเรีย เยเมน อียิปต์ อิรัก มอริเตเนีย อิหร่าน ฮ่องกง  

300 บาท ประเทศอ่ืนๆ นอกจากประเทศในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 

 
ระยะเวลาการคุ้มครอง  

 กองทุนฯ จะให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาจ้าง และเมื่อท างานครบก าหนดตามสัญญาจ้าง
หรือวันที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลง หากคนงานยังอยู่หรือยังท างานอยู่ในต่างประเทศ จะได้รับการคุ้มครองจาก
กองทุนฯ ต่อไปอีก 5 ปี นับแต่วันครบก าหนดตามสัญญาจ้าง  
 

การขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุน  

 ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิ กล่าวคือ วันที่ประสบอันตราย ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต หรือวันที่เข้ารับ           
การตรวจสุขภาพและแพทย์ระบุว่าเป็นโรคต้องห้าม ตามข้อบังคับของประเทศนั้น 

 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกกองทุนฯ จะได้รับการสงเคราะห์ 

 สมาชิกกองทุนหรือทายาท สามารถยื่นขอรับการสงเคราะห์ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยกิจการ 
ที่จะใช้จ่ายเงินจากกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 และระเบียบกระทรวงแรงงาน
ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ดังนี้ 
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๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดการให้สมาชิกกองทุนฯ ที่ถูกทอดทิ้งในต่างประเทศได้เดินทางกลับประเทศไทยจนถึง
ภูมิล าเนา ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น 

 

เงินสงเคราะห์ เอกสารที่ใช้ประกอบค าร้อง 
ตามที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 30,000 บาท 
กรณีจ่ายเกินวงเงินที่ก าหนด ให้อธิบดีมีอ านาจสั่ ง
จ่ายเงินเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็นโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างาน
ในต่างประเทศ  

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกกองทุนฯ  
ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 

๒. ส าเนาหนังสือเดินทางและวีซ่า 
๓. ส าเนาเอกสารเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน เช่น  

สัญญาว่าจ้าง หนังสือบอกเลิกจ้าง  
หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔. หนังสือจากส านักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ 
หรือสถานทูตไทย/สถานกงสุลไทยที่ดูแลประเทศ
นั้น ที่ตรวจสอบว่าสมาชิกของกองทุนฯ ถูกทอดทิ้ง
ในต่างประเทศ โดยไม่มีผู้รับผิดชอบ 

๕. ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานค่าใช้จ่ายที่จะขอรับ
ความช่วยเหลือจากกองทุนฯ 

 
๒.   ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุนฯ หรือทายาทโดยธรรมของสมาชิกกองทุฯ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายและเงินสงเคราะห์ ดังนี้ 

 ๒.๑ สมาชิกกองทุนฯ ประสบอันตรายก่อนไปท างานในต่างประเทศ หรือในต่างประเทศ 
 

เงินสงเคราะห์ เอกสารที่ใช้ประกอบค าร้อง 
จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง    
ไม่เกินคนละ 30,000 บาท 
 

๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกกองทุนฯ ทั้งด้านหน้า
และด้านหลัง 

๒.  ส าเนาหนังสือเดินทางและวีซ่า 
๓.  ส าเนาเอกสารเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน เช่น  

สัญญาว่าจ้าง หนังสือบอกเลิกจ้าง  
หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔. ใบแจ้งความหรือบันทึกประจ าวันจากสถานีต ารวจ 
๕. ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานค่าใช้จ่ายที่จะขอรับ

ความช่วยเหลือจากกองทุนฯ 
๖.  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล 
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๒.๒ สมาชิกกองทุนฯ เดินทางกลับประเทศไทยเพราะถูกเลิกจ้างโดยมีสาเหตุมาจากการประสบอันตราย           
และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศ 
 

เงินสงเคราะห์ เอกสารที่ใช้ประกอบค าร้อง 
ให้จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกกองทุนฯ ทั้งด้านหน้า

และด้านหลัง 
๒.  ส าเนาหนังสือเดินทางและวีซ่า 
๓.  ส าเนาเอกสารเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน เช่น  

สัญญาว่าจ้าง หนังสือบอกเลิกจ้าง  
หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔. ใบแจ้งความหรือบันทึกประจ าวันจากสถานีต ารวจ 
๕. ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานค่าใช้จ่ายที่จะขอรับ

ความช่วยเหลือจากกองทุนฯ 
๖.  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล 

 
๒.๓ กรณีประสบอันตรายจนพิการหรือทุพพลภาพในระหว่างที่เป็นสมาชิกกองทุน ไม่ว่าเหตุการณ์ที่

ก่อให้เกิดอันตรายจนพิการหรือทุพพลภาพจะเกิดขึ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ให้จ่ายเม่ือสมาชิกกองทุน              
กลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ทั้งนี้ต้องได้รับค ารับรองจากแพทย์ในประเทศไทย หลังจากการรักษาสิ้นสุด 

 ทุพพลภาพ = หย่อนก าลังความสามารถที่จะประกอบอาชีพการงานตามปกติได้ 
 พิการ = เสียอวัยวะจากสภาพเดิม เช่น แขน ขา ตาพิการ เป็นต้น 

 

เงินสงเคราะห์ 
(๑) กรณีทุพพลภาพ จ่าย 30,000 บาท         (๒) กรณีพิการ  จ่าย 15,000 บาท 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบค าร้อง ทั้ง 2 กรณี 
กรณีในประเทศ กรณีต่างประเทศ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกกองทุนฯ ทั้งด้านหน้า
และด้านหลัง 

๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกกองทุนฯ ทั้งด้านหน้า 
และด้านหลัง 

๒. ส าเนาหนังสือเดินทางและวีซ่า ๒.  ส าเนาหนังสือเดินทางและวีซ่า 
๓. ส าเนาเอกสารเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน เช่น      

สัญญาว่าจ้างหนังสือบอกเลิกจ้างหรือเอกสารอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้อง 

๓.  ส าเนาเอกสารเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน เช่น      
สัญญาว่าจ้างหนังสือบอกเลิกจ้างหรือเอกสารอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้อง 

๔. ใบแจ้งความหรือบันทึกประจ าวันจากสถานพยาบาล ๔.  หนังสือจากส านักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ
หรือสถานทูตไทย/สถานกงสุลไทยที่ดูแลประเทศ
นั้น ที่ตรวจสอบว่าสมาชิกกองทุนฯ ประสบ
อันตรายในต่างประเทศ 

๕. ผลการตรวจสุขภาพในประเทศไทย (ตรวจซ้ า          
หลังกลับถึงประเทศไทย) 

๕.  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลในต่างประเทศ 

๖. ใบแสดงผลการตรวจโรคของสถานพยาบาลใน
ต่างประเทศ 
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๒.๔ สมาชิกกองทุนฯ ประสบปัญหาในต่างประเทศ ได้แก่ รอการเข้าท างานใหม่ รอการส่งกลับประเทศไทย 
รอการด าเนินคดี เป็นเหตุให้สูญเสียรายได้จากการท างาน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้าง โดยไม่ใช่
ความผิดของสมาชิกกองทุนฯ หรือกรณีอ่ืนในลักษณะเดียวกันให้จ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร             
ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นให้แก่สมาชิกกองทุนฯ ระหว่างที่อยู่ในต่างประเทศ 
 

เงินสงเคราะห์ เอกสารที่ใช้ประกอบค าร้อง 
ตามที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 30,000 บาท  
หากค่าใช้จ่ายเกินวงเงินที่ก าหนดให้อธิบดีมี
อ านาจสั่งจ่ายเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น โดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการกองทุนฯ 

๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกกองทุนฯ ทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง 

๒.  ส าเนาหนังสือเดินทางและวีซ่า 
๓.  ส าเนาเอกสารเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน เช่น สัญญาว่าจ้าง 

หนังสือบอกเลิกจ้าง หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๔. หนังสือจากส านักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ หรือ

สถานทูตไทย/สถานกงสุลไทยที่ดูแลประเทศนั้น ที่ตรวจสอบ
ว่าสมาชิกของกองทุนฯ ถูกทอดทิ้งในต่างประเทศ โดยไม่มี
ผู้รับผิดชอบ 

๕. ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานค่าใช้จ่ายที่จะขอรับความ
ช่วยเหลือจากกองทุนฯ 

 
 ๒.๕ สมาชิกกองทุนฯ ต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุน เนื่องจากผลการตรวจ
สุขภาพจากสถานพยาบาลประเทศนั้น พบว่า เป็นโรคต้องห้ามท างานตามข้อบังคับของประเทศนั้น 

 

เงินสงเคราะห์ เอกสารที่ใช้ประกอบค าร้อง 
ให้จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ตามกรณี ดังนี้ 
 คนละ 25,000 บาท กรณีถูกส่งกลับมา

ภายใน 6 เดือนแรกของการเป็นสมาชิก
กองทุนฯ 

 คนละ 15,000 บาท กรณีถูกส่งกลับ
หลังจากท างานเกินกว่า 6 เดือน 

๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกกองทุนฯ ทั้งด้านหน้า 
และด้านหลัง 
๒.  ส าเนาหนังสือเดินทางและวีซ่า 
๓.  ส าเนาเอกสารเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน เช่น สัญญาว่าจ้าง 

หนังสือบอกเลิกจ้าง หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๔. หนังสือจากส านักแรงงานไทยในต่างประเทศ หรือ สถานทูต

ไทย สถานกงสุลไทยที่ดูแลประเทศนั้น ที่ตรวจสอบว่าสมาชิก
กองทุนฯ ถูกส่งกลับประเทศเนื่องจากเป็นโรคต้องห้าม 

 
๒.๖ สมาชิกกองทุนฯ ประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุน เนื่องจาก

ภัยสงครามหรือปัญหาความไม่สงบหรือจากภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคระบาด ซึ่งทางการของประเทศนั้นๆ    
ประกาศแล้ว 

 ให้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
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    ๒.๗  สมาชิกกองทุนฯ ถูกด าเนินคดีอาญาในความผิดซึ่งมิใช่เกิดจากการกระท าโดยเจตนาในต่างประเทศ หรือ
สมาชิกกองทุนฯ ด าเนินคดีแพ่งแก่นายจ้าง เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการท างาน ซึ่งเกิดขึ้นใน              
ระหว่างที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ 

 ให้จ่ายเป็นค่าจ้างทนายความเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 ๒.๘ สมาชิกกองทุนฯ เสียชีวิตให้จ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพ และเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ทายาทโดยธรรมของสมาชิกกองทุน ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 

กรณี เงินสงเคราะห์ 
ประสบอันตรายก่อนไปท างานในต่างประเทศจนถึงแก่ชีวิต สงเคราะห์เหมาจ่ายจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
เสียชีวิตขณะกลับมาประเทศไทย สงเคราะห์เหมาจ่ายจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
เสียชีวิตในต่างประเทศ สงเคราะห์เหมาจ่ายจ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท  

ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดการศพในต่างประเทศ
ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

 
 

หมายเหตุ 

 เอกสารทุกฉบับหากไม่ใช่ต้นฉบับ ต้องรับรองส าเนา 
 เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ต้องแนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยด้วย 
 กรณีผู้รับอนุญาตจัดหางานขอรับเงินชดเชยจากกองทุนฯ ให้แนบส าเนาใบอนุญาตจัดหางาน และส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการ ให้คนงาน ที่ไปท างานในต่างประเทศด้วย 
 
สถานที่ย่ืนค าร้อง 

1. กรณียื่นค าร้องในประเทศไทย 
 ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน  

กระทรวงแรงงาน  อาคารส านักงานประกันสังคมพ้ืนที่ 3  
ชั้น 10 โทร (02) 245-6710-1 หรือ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด 

2. กรณียื่นค าร้องในต่างประเทศ 
 ณ ส านักงานแรงงานในต่างประเทศนั้น หากไม่มีส านักงานแรงงาน 

ดูแลรับผิดชอบ ให้ยื่นค าร้อง ณ สถานทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทย 
ซึ่งดูแลรับผิดชอบประเทศนั้น 
 

 
กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ส านักประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 




