ประเทศบรูไน
สิ ทธิประโยชน์ อนั พึงมีพงึ ได้ ของคนงานในประเทศบรูไน
1. กรณีการเสี ยชีวติ เนื่องจากการทํางาน
การจ่ายเงิ นทดแทนตามที่ กรมแรงงานบรู ไนกําหนด คํานวณจากการทํางาน 48 เดื อน โดย
ตํ่าสุ ดได้รับ 9,600 เหรี ยญบรู ไน และสู งสุ ดไม่เกิน 28,000 เหรี ยญบรู ไน
ตัวอย่ าง
- กรณี คนงานมีเงินเดือน 500 เหรี ยญบรู ไนต่อเดือน x 48 เดือน = 24,000 เหรี ยญบรู ไน
- กรณี คนงานมีเงินเดือน 800 เหรี ยญบรู ไนต่อเดือน x 48 เดือน = 38,400 เหรี ยญบรู ไน
คนงานจะได้รับเพียง 28,000 เหรี ยญบรู ไน
หากคนงานเสี ยชี วิตหลังจากได้มีการจ่ายเงินทดแทนการสู ญเสี ยสมรรถภาพถาวรจํานวนเท่าไรก็
ตาม ให้นาํ ไปหักออกจากจํานวนเงินทดแทนจากการเสี ยชีวิต ที่จะได้รับตามกฎหมายนี้
นายจ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล สําหรับการจัดการศพของผูเ้ สี ยชีวิต และค่าใช้จ่าย
ที่สมเหตุสมผลในการรักษาพยาบาลผูเ้ สี ยชีวิต
2. กรณีประสบอันตรายและสู ญเสี ยอวัยวะหรื อสมรรถภาพเนื่องจากการทํางาน จําแนกเป็ น
2.1 สู ญเสี ยสมรรถภาพในการทํางานอย่ างถาวร จําแนกเป็ น
2.1.1 สู ญเสี ยสมรรถภาพอย่ างถาวรทั้งหมด
เงินทดแทนคํานวณจากเงินเดือน 60 เดือน โดยตํ่าสุ ดได้รับ 12,000 เหรี ยญบรู ไน
และสู งสุ ดไม่เกิน 36,000 เหรี ยญบรู ไน หากคนงานไม่สามารถดําเนินชีวิตได้โดยต้องพึ่งพาผูอ้ ื่นตลอดไป จะ
ได้เงินเพิ่ม 1/4 ของจํานวนข้างต้นด้วย
ตัวอย่ าง
กรณี คนงานมีเงินเดือน 700 เหรี ยญบรู ไน ต่อเดือน x 60 เดือน = 42,000 เหรี ยญบรู ไน
เงินที่ได้รับ 36,000 เหรี ยญบรู ไน คนงานต้องพึ่งพาผูด้ ูแล มีเงินเพิ่มจํานวน 9,000 เหรี ยญบรู ไน รวมเงินที่
คนงานได้รับ 45,000 เหรี ยญบรู ไน
2.1.2 สู ญเสี ยสมรรถภาพถาวรบางส่ วน
เงิ นทดแทนคํานวณจากเปอร์ เซ็นต์ของการสู ญเสี ยสมรรถภาพในการทํางานอย่าง
ถาวร (แพทย์เป็ นผูก้ าํ หนดเปอร์เซ็นต์ของการสู ญเสี ย) x จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามข้อ (2.1.1) ข้างต้น
ตัวอย่ าง
กรณี แพทย์ออกความเห็นว่าคนงานสู ญเสี ยสมรรถภาพ 15 % x 36,000 = 5,400 เหรี ยญบรู ไน
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2.2 สู ญเสี ยสมรรถภาพชั่วคราว
เงินทดแทน = เงินเดือน – (2/3 ของเงินเดือน หรื อ 400 เหรี ยญบรู ไน อย่างใดที่นอ้ ยกว่า)
ระยะเวลาการจ่ายอย่างน้อยเดือนละครั้ง
ตัวอย่ าง
ถ้าคนงานมีเงินเดือน 700 เหรี ยญบรู ไน ต่อเดือน ทํางาน 26 วันต่อเดือน แพทย์ได้รับรองว่า
ไร้สมรรถภาพที่จะทํางาน 50 วัน ได้รับ
700 – (2/3 x 700 หรื อ 400 อย่างใดที่นอ้ ยกว่า) = 700 – (466 หรื อ 400) = 300
300 เหรี ยญบรู ไน / เดือน x 50 = 476.92
26
หมายเหตุ
1. หากการสู ญ เสี ย สมรรถภาพชั่ว คราวถึ ง 12 เดื อ น แล้ว คนงานเสี ย ชี วิ ต หรื อสู ญ เสี ย
สมรรถภาพถาวรจํานวนเงินที่จ่ายสําหรับการเสี ยชี วิต หรื อสู ญเสี ยสมรรถภาพถาวรจะถูกหักด้วยจํานวนที่
จ่ายแล้ว
2. หากการสู ญ เสี ย สมรรถภาพชั่ว คราวน้อ ยกว่ า 12 เดื อ น คนงานเสี ย ชี วิ ต หรื อ สู ญ เสี ย
สมรรถภาพถาวรจะไม่ถูกหักเงินที่ถูกจ่ายไป
3. เมื่อประสบอุบตั ิเหตุในระหว่างการทํางาน อาจจะเรี ยกร้องเงินค่าเสี ยหายจากหลักกฎหมาย
Common Law ได้อีกทางหนึ่ ง โดยจะต้องจ้างให้ทนายความเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ โดยทัว่ ๆ ไป ทนายความคิด
ค่าจ้างเป็ นเปอร์ เซ็นต์จากจํานวนที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมาย Common Law ซึ่ งเงินค่าทดแทนตามหลัก
กฎหมายนี้ เป็ นจํานวนสู งกว่าเงินทดแทน อนึ่ง ทนายความจะรับดําเนินการให้เฉพาะกรณี เข้าตามหลักเกณฑ์
กฎหมายเท่านั้น
ทายาทผู้มีสิทธิได้ รับเงินทดแทน
1. เงิ น ทดแทนเป็ นสิ ทธิ ประโยชน์ข องคนงาน ซึ่ ง ต้อ งจ่ ายให้แ ก่ คนงาน หรื อหากคนงาน
เสี ยชี วิต สิ ทธิ ดงั กล่าวจะตกทอดแก่ทายาทผูอ้ ยู่ในอุปการะของคนงาน ซึ่ งเป็ นสมาชิ กในครอบครัวของ
คนงานตามที่กฎหมายกําหนด ได้แก่ ภรรยาหรื อสามี บิดา มารดา บุตร และ ปู่ ย่า-ตายาย
2. ในกรณี มีทายาทผูอ้ ยู่ใ นอุ ปการะของคนงานที่ ประกอบด้ว ย บุ คคลที่ ตอ้ งพึ่ง พาคนงาน
ทั้งหมดและบุคคลที่ตอ้ งพึ่งพาคนงานเพียงบางส่ วนตามกฎหมายบรู ไน เงินค่าทดแทนดังกล่าวจะถูกแบ่ง
สัดส่ วนมากน้อย เรี ยงลําดับตามลักษณะการพึง่ พาของทายาทผู้อยู่ในอุปการะของคนงาน โดยกรมแรงงาน
บรู ไนจะเป็ นผูด้ าํ เนินการทั้งหมด
3. กรณี ทายาทผูอ้ ยู่ในอุปการะเสี ยชี วิตก่ อนหรื อระหว่างการเรี ยกร้ องเงิ นทดแทน ซึ่ งกรม
แรงงานบรู ไนยังไม่มีคาํ สัง่ จ่ายเงินทดแทน เงินทดแทนส่ วนของทายาทที่เสี ยชีวิตดังกล่าวจะถูกนํามาคํานวณ
และแบ่งสัดส่ วนการจ่ายใหม่
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ขั้นตอนการเรียกร้ องสิ ทธิประโยชน์
1. นายจ้างแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ พร้อมหลักฐานจากโรงพยาบาล
2. นายจ้างแจ้งเรื่ องต่อแผนกกองทุนทดแทน กรมแรงงานบรู ไน พร้ อมหลักฐานเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางาน
3. นายจ้างแจ้งสถานเอกอัครราชทูตไทย เพื่อขอออกใบมรณบัตร (กรณี เสี ยชีวิต) และประสาน
แจ้งสํานักงานแรงงานในประเทศบรู ไน
4. นายจ้างดําเนิ นการจัดการศพคนงานที่เสี ยชีวิตที่ประเทศบรู ไน หรื อจัดส่ งศพกลับประเทศ
ไทย ตามความประสงค์ของญาติคนงานที่เสี ยชีวิต
5. กรมแรงงานบรู ไนตรวจสอบข้อเท็จจริ งแล้วประสานกับสํานักงานแรงงานในประเทศบรู ไน
สื บหาและรับรองทายาทผูร้ ับประโยชน์ของคนงานที่เสี ยชี วิต กรณี คนงานที่เสี ยชีวิต ไม่มีพินยั กรรม หรื อ
ระบุแจ้งรายชื่อผูร้ ับประโยชน์ไว้แก่นายจ้าง
6. กรมแรงงานบรู ไนพิจารณาจํานวนเงินค่าทดแทนที่ผรู ้ ับประโยชน์พึงได้รับแล้ว ให้นายจ้าง/
บริ ษทั ประกันภัย ที่นายจ้างมีการทําประกันไว้ นําเงินค่าทดแทนไปจ่ายให้แก่คนงานที่ประสบอันตรายโดย
ตรงที่กรมแรงงานบรู ไน หรื อจ่ายเงินทดแทนผ่านสถานเอกอัครทูตบรู ไน ประจําประเทศไทย เพื่อมอบให้
คนงานที่เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว หรื อมอบให้ทายาทคนงานที่เสี ยชีวิตต่อไป
การจัดทําเอกสารประกอบการเรี ยกร้ องสิ ทธิประโยชน์ ในประเทศบรู ไน (เฉพาะการเรี ยกร้องเงิน
ทดแทนกรณี คนงานเสี ยชีวิต)
1. จัดทําหนังสื อมอบอํานาจ โดยดําเนินการดังนี้
- จัดทําหนังสื อมอบอํานาจ ณ ที่ว่าการอําเภอ โดยมอบอํานาจให้สาํ นักงานแรงงานใน
ประเทศบรู ไน เป็ นผูด้ าํ เนิ นการติดตามสิ ทธิ ประโยชน์ โดยหนังสื อมอบอํานาจดังกล่าวต้องมีตราประทับ
ของที่วา่ การอําเภอเป็ นสําคัญด้วย
- ให้ระบุชื่อทายาทผูม้ ีสิทธิทุกคนในหนังสื อรับรองผูอ้ ยูใ่ นอุปการระ
- ให้ภรรยาของคนงานที่เสี ยชีวิต เป็ นผูล้ งลายมือชื่อผูม้ อบอํานาจ
- ให้ระบุลาํ ดับทายาผูม้ ีสิทธิ โดยเรี ยงลําดับตามเปอร์ เซ็นต์การพึ่งพาคนงานที่เสี ยชี วิต
(ตามแบบฟอร์มที่กาํ หนด)
2. ทายาทคนงานที่เสี ยชีวิต ที่เป็ นผูม้ ีสิทธิ ได้รับประโยชน์ ได้แก่ บิดา มารดา ภรรยา บุตร (ทุก
คน) และปู่ ย่า ตายาย ต้องจัดทําเอกสาร ดังนี้
2.1 เอกสารบิดามารดาของคนงาน ได้แก่ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียน
สมรส ทําเนาทะเบียนบ้าน หากบิดา และหรื อมารดาเสี ยชีวิต ต้องมีสาํ เนาใบมรณบัตรด้วย
2.2 เอกสารภรรยาของคนงาน ได้แ ก่ สํา เนาทะเบี ย นสมรส สํา เนาบัต รประจํา ตัว
ประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน กรณี มีการหย่าร้าง ต้องมีสาํ เนาทะเบียนหย่าด้วย
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2.3 เอกสารบุตร (ทุกคน) ของคนงาน ได้แก่ สําเนาใบสู ติบตั ร สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน (ถ้ามี) สําเนาทะเบียนบ้าน
2.4 เอกสารปู่ ยา-ตายาย ของคนงาน ได้แก่ เอกสารสําคัญที่ แสดงความเกี่ ยวข้องกับ
คนงาน
เอกสารตามข้อ 2 ดังกล่าวต้องได้รับการรับรองเอกสารจากนายทะเบียนท้องที่ และต้องมีตรา
ประทับของอําเภอเป็ นสําคัญด้วยแล้ว พร้อมทั้งแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ส่ งให้สาํ นักงานแรงงานในประเทศ
บรู ไน เพื่อยืน่ ต่อกรมแรงงานบรู ไน เมื่อเห็นว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง กรมแรงงานบรู ไนจะได้พิจารณาสั่ง
จ่ายเงินทดแทนให้แก่ทายาทต่อไป ทั้งนี้ กรมแรงงานบรู ไนไม่ได้กาํ หนดเวลาการพิจารณาดังกล่าวแต่อย่าง
ใด
3. สิ ทธิประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วยหรื อประสบอันตราย
3.1 กรณี เจ็บป่ วยหรื อประสบอันตรายเนื่ องจากการทํางาน ไม่ว่าจะเกิ ดขึ้นนอกเวลาทํางาน
หรื อในระหว่างเวลาทํางาน ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าทดแทนไม่นอ้ ยกว่าที่ระบุไว้ในกฎหมายเงินทดแทนของ
ประเทศบรู ไน และนายจ้างต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆจากลูกจ้าง
3.2 กรณี เจ็บป่ วยหรื อประสบอันตรายที่ไม่ได้เนื่องจากการทํางานและลูกจ้างได้แจ้งให้นายจ้าง
ทราบทันที ลูกจ้างจะได้รับการรั กษาพยาบาลโดยแพทย์ของนายจ้างโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้
ในเดือนแรกลูกจ้างยังมีสิทธิได้รับค่าทดแทนเท่ากับค่าจ้างเต็มจํานวน และเท่ากับ 0.5 เท่าของค่าจ้างสําหรับ
เดือนถัดไป
4. สิ ทธิประโยชน์ กรณีการเลิกจ้ างก่ อนครบกําหนดสั ญญา
1. นายจ้างมีสิทธิ บอกเลิ กสัญญาได้กรณี คนงานกระทําผิดกฎหมายบรู ไน ผิดข้อกําหนดใน
สัญญาจ้าง หรื อผิดกฎระเบียบโดยชอบของนายจ้าง โดยไม่ตอ้ งจ่ายเงินค่าชดเชย
2. ลูกจ้างสามารถบอกเลิ กสัญญาการทํางาน (ลาออก) โดยแจ้งต่อนายจ้างล่วงหน้าเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรไม่ น้อยกว่า 1 เดื อน หรื อนายจ้างจะหักค่าจ้างลูกจ้าง 1 เดื อน แทนการบอกกล่ าวล่ วงหน้า
ในกรณี น้ ีนายจ้างจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับของลูกจ้าง
3. กรณี นายจ้างเลิกจ้างคนงานก่อนครบกําหนดสัญญาโดยมิชอบ ฝ่ ายนายจ้างจะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ งคนงานเดินทางกลับประเทศไทย และจ่ายค่าชดเชยให้แก่คนงานเท่ากับค่าจ้างอัตรา
สุ ดท้าย 1 เดือน ยกเว้นกรณี นายจ้างแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือนนายจ้างไม่ตอ้ ง
จ่ายค่าชดเชย
4. ในทุกกรณี ขา้ งต้น นายจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่ายทั้งหมดให้แก่คนงานด้วย
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(แบบฟอร์ ม)
หนังสื อรับรองผู้อยู่ในอุปการะ
กรณีของนาย................................
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)....................................ตําแหน่ง........................................
ได้สอบข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐานต่างๆ แล้ว ขอรับรองว่า บุคคลดังกล่าวมีลายมือชื่อข้างล่างนี้ เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ น
ความอุปการะโดยสุ จริ ตของนาย...................................คนงานผูเ้ สี ยชี วิต และต้องอาศัยเงิ นรายได้ของคนงาน
ผูเ้ สี ยชีวิตในการยังชีพ
ความสัมพันธ์ ร้อยละของการ
ลับดับ
ชื่อ – นามสกุล
ที่อยู่
อายุ
กับผูต้ าย
พึ่งพาอาศัย
1
2
3
4
5
ออกให้ ณ วันที่ .......................... เดือน ........................................ พ.ศ. .......................................
ลายมือชื่อ...............................................................
(................................................................)
ตําแหน่ง ..........................................................
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CERTIFICATE OF DEPENDENCY
In the matter of deceased Workman………………………………………………….
Having made an inquiry and investigation I, Mr , Mrs, Miss………………………………………...
Hereby certify that following member of the deceased family are benefit dependant of the deceased workman
Mr. / Mrs. / Miss ………………………………..and they were dependant on the deceased’s earning at the time of his
death to the extent shown against their names as below:No.

Name of dependant

Address

Age

Relationship

Degree of Dependency
(to be in percentage)

1
2
3
4
5

Date this the…………………………………….
Signature…………………………….
(……………………………)
Position………………………………
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