แนวทางการเรียกร้ องสิ ทธิประโยชน์ ของคนงานไทย
ทีท่ าํ งานในต่ างประเทศ
การเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องคนงานไทยหรื อ ญาติ ข องคนงานไทยที่ เ ดิ น ทางไปทํา งาน
ต่างประเทศสามารถจําแนกได้เป็ น 3 กรณี กล่าวคือ
1. กรณีทคี่ นงานไทยกําลังทํางานอยู่ในต่ างประเทศ
คนงานไทยสามารถร้องทุกข์ได้โดยตรงกับสํานักงานแรงงานในต่างประเทศ ในประเทศที่คนงาน
ทํางานอยู่ ทั้งนี้ การร้องทุกข์สามารถทําได้ โดยการโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย และไปร้องทุกข์ดว้ ยตนเอง
2. กรณีทงี่ านไทยเดินทางกลับมาแล้ ว
กรณี ที่คนงานไทยเดินทางกลับมาแล้วและต้องการให้ติดตามสิ ทธิ ประโยชน์ระหว่างที่ทาํ งานอยู่
ต่างประเทศ สามารถยืน่ คําร้องได้ ณ ภูมิลาํ เนาที่คนงานอาศัยอยู่ ดังนี้
2.1 ส่ วนภูมิภาค
ยืน่ คําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด หรื อสํานักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัด ซึ่ งเป็ น
หน่วยงานผูแ้ ทนกระทรวงในพื้นที่ โดยหน่วยงานที่รับเรื่ องไว้เบื้องต้นจะดําเนินการ ดังนี้
(1) บันทึกคําร้องในแบบฟอร์มบันทึกคําร้อง ตามแบบที่กาํ หนดไว้สาํ หรับเรื่ องที่ร้องทุกข์น้ นั ๆ
เช่น แบบฟอร์มบันทึกการสอบข้อเท็จจริ งกรณี การจ่ายเงินค่าภาษีไต้หวันส่ วนที่จ่ายเกิน เป็ นต้น กรณี ที่เรื่ อง
ร้องทุกข์ไม่มีแบบฟอร์มบันทึกคําร้อง ให้ใช้แบบฟอร์มแบบคําร้องขอรับบริ การ
(2) ส่ งเอกสารบันทึกปากคํา พร้อมเอกสารแนบตามแนวทางที่ระบุในหนังสื อนี้ มายังสํานัก
ประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ
(3) สํานักประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ ดําเนิ นการส่ งคําร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ให้สาํ นักงานแรงงานในต่างประเทศดําเนิ นการ เมื่อได้รับแจ้งผลการดําเนิ นการจะแจ้งให้หน่ วยรับคําร้อง
เบื้องต้นทราบ เพื่อแจ้งไปยังผูร้ ้องต่อไป
2.2 เขตกรุ งเทพมหานคร
ยืน่ คําร้องได้ ณ หน่วยงานของกระทรวงแรงงาน ดังนี้
(1) สํานักงานจัดหางานเขตต่างๆ ในกรุ งเทพมหานคร โดยดําเนินการตามข้อ 2.1 (1) - (3)
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(2) กองตรวจและคุม้ ครองคนหางาน กรมจัดหางาน
(3) ศูนย์บริ การประชาชนกระทรวงแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(4) สํานักประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรณีทที่ ายาทหรื อญาติของคนงานไทยมีความประสงค์จะร้ องทุกข์
กรณี ทายาทหรื อญาติของคนงานไทยประสงค์จะร้องทุกข์เพื่อติดตามสิ ทธิ ประโยชน์ของคนงาน
ไทยในกรณี ต่างๆ หรื อการติ ดตามคนงานไทยที่ขาดการติดต่อกับทางบ้าน คนงานไทยที่ถูกจับกุม ฯลฯ
สามารถยืน่ คําร้องและดําเนินการได้เช่นเดียวกับข้อ 2.
สํา หรั บ ขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ง านรั บ ส่ ง เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ข องสํา นัก ประสานความร่ ว มมื อ ระหว่า ง
ประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สรุ ปตามแผนภูมิ ดังนี้

5

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านรับเรื่ องร้ องทุกข์
- คําร้องทุกข์จากหน่วยงานกระทรวงแรงงาน

1. การรับเรื่ องร้ องทุกข์

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

2. การส่ งเรื่ องร้ องทุกข์

สํานักประสานฯ

ไม่ครบ/ขาดคุณสมบัติ

ตรวจสอบเอกสารตามข้อกําหนด

ส่ งกลับ/ขอ
ข้อมูลเพิ่มเติม

ครบ

ขอข้อมูลหรื อ

ไม่ครบ

สนร.ดําเนินการ พร้อมทั้งแจ้งผูร้ ้อง

เอกสารเพิม่ เติม

ให้ทราบขั้นตอนการดําเนินการ

3. รับ-แจ้ งผลการดําเนินการ

ครบ

4. จ่ ายตัว๋ แลกเงิน

สํานักประสานฯ รับแจ้งจาก สนร. เช่น

สํานักประสานฯ รับตัว๋ แลกเงินจาก

- แจ้งผลการโอนภาษี/ค่าจ้างค้างจ่าย

สนร. และ จ่ายให้หน่วยรับเรื่ อง

- ผลการติดตามเงินทดแทน/สิ ทธิประโยชน์

เบื้องต้น

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

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

เรื่ องยุติ

5. ลงทะเบียน เก็บสถิติผลงาน และเก็บเรื่ อง
*หมายเหตุ สรจ. = สํานักงานแรงงานจังหวัด
สจจ. = สํานักงานจัดหางานจังหวัด
กกจ. = กรมการจัดหางาน

6

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

ลําดับ
สํานักงาน/ฝายแรงงาน
1 ฝายแรงงาน ประจําสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

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

2

ฝายแรงงาน ประจําสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล

ประเทศอิสราเอล

3

ฝายแรงงาน ประจําสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมนี

ประเทศเยอรมนี

4

สํานักงานแรงงาน ณ กรุงริยาด
ประเทศซาอุดีอาระเบีย

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

5

ฝายแรงงาน ประจําสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงตริโปลี ประเทศลิเบีย

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

6

สํานักงานแรงงาน ณ เมืองฮองกง

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

7

สํานักงานแรงงานในประเทศญี่ปุน

ประเทศญี่ปุน

8

สํานักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (สวนที่ 2) ไทเป

เมืองไทเป จีหลง เถาหยวน อี๋หลาน ซินจู เหมี่ยวลี่ ไถจง ฮัวเหลียน
หนันโถว เหลียงเจียง และจินเหมิน

9

สํานักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (สวนที่ 2) เกาสง

เมืองเกาสง จางฮัว ไถหนาน หยุนหลิน เจี๊ยเอี้ย ผิงตง ไถตง และเกาะเผิงหู

10

สํานักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย

11

สํานักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร

ประเทศสิงคโปร
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12

สํานักงาน/ฝายแรงงาน
สํานักงานแรงงานในประเทศบรูไน

ประเทศบรูไน

13

ฝายแรงงาน ประจําสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)

14

ฝายแรงงานประจําคณะทูตถาวร ประจําสหประชาชาติ
ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด

ประเทศสวิตเซอรแลนด

เขตอาณา

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

โทรศัพท์
02-232-1239
02-232-1242
02-232-1240
02-232-1402
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