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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

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

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

ค่ าออกใบ
อนุญาติทาํ งาน

(Work Permit)

10 ริ งกิต

ค่ ามัดจํารับรอง
ความปลอดภัย
250 ริ งกิต

180 ริ งกิต
190 ริ งกิต
540 ริ งกิต/คน

800 ริ งกิต
810 ริ งกิต
10 ริ งกิต

250 ริ งกิต

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

980 ริ งกิต
990 ริ งกิต
10 ริ งกิต

250 ริ งกิต

180 ริ งกิต
190 ริ งกิต

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

250 ริ งกิต

180 ริ งกิต
190 ริ งกิต

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

180 ริ งกิต
190 ริ งกิต
180/190 ริ งกิต

รวมค่ าใช้ จ่าย
ทั้งสิ้น (ริงกิต)

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

10 ริ งกิต

250 ริ งกิต

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

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

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

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

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

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

Date this on ………………………

Signature ………………………………….
(………………………………...)
Position:
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