ด่วน! ผูจ้ ะไปทำงำนทีม่ ำเลเซีย
ต้องดำเนินกำรผ่ำนระบบ FWCMS
FWCMS คืออะไร
FWCMS หรือ Foreign Workers Centralized Management System
เป็ นระบบข้ อมูลออนไลน์ท่เี ชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการให้ แรงงานต่างชาติเข้ ามา
ทางานในประเทศมาเลเซีย เช่น หน่วยงานภาครัฐมาเลเซีย นายจ้ างมาเลเซีย บริษัทจัดหางาน
เอกชน สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียที่ประจาในประเทศนั้นๆ และแรงงานต่างชาติ รวมถึง
สถานพยาบาล เพื่อบริหารจัดการระบบแรงงานต่างชาติท่มี าทางานในประเทศมาเลเซียให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเกี่ยวข้ องกับการตรวจสุขภาพ การขอ Visa การขอ Work Permit
การคุ้มครองแรงงาน และการจัดสวัสดิการแก่แรงงานต่างชาติ

ใครต้องใช้ระบบ FWCMS บ้ำง
แรงงานต่ างชาติ ท่ีจะเข้ ามาทางานในประเทศมาเลเซี ยทุ กคน ใน 6 ภาค
ประกอบการ ได้ แ ก่ ภาคการเพาะปลู ก ภาคการก่ อ สร้ า ง ภาคการเกษตร ภาคบริ ก าร
ภาคอุตสาหกรรม และผู้ ช่วยแม่ บ้าน (ยกเว้ นแรงงาน ประเภท Expatriate และแรงงาน
ตาแหน่งผู้ประกอบอาหารในร้ านอาหารประเภทต้ มยา ซึ่งขอใบอนุญาตทางานแบบ 3 เดือน)
โดยแรงงานต่างชาติต้องมีอายุระหว่ าง 18-45 ปี (ยกเว้ นตาแหน่งพนักงานนวด ต้ องมีอายุ
ตั้งแต่ 21-45 ปี )

ผูจ้ ะไปทำงำนที่มำเลเซียต้องทำอย่ำงไรบ้ำง
แรงงานไทยที่ได้ รับติดต่อจากนายจ้ างให้ เดินทางไปทางานที่ประเทศมาเลเซีย
ต้ องดาเนินการ ดังนี้
1. เข้ ารับการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่ติดตั้งระบบ FWCMS
2. โรงพยาบาลแจ้ งผลการตรวจสุขภาพให้ แรงงานทราบ และส่งผลดังกล่าวทาง
ออนไลน์ส่รู ะบบ FWCMS ของมาเลเซีย
2.1 กรณีผ่านการตรวจสุขภาพ ให้ แรงงานไทยส่งสาเนา Passport ให้ นายจ้ าง
เพื่อดาเนินการขอหนังสืออนุมัติวีซ่า (Calling Visa) และส่ง Calling Visa ให้ แรงงานไทย
2.2 กรณีไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ จะไม่ได้ รับการอนุมัติ Calling Visa
3. แรงงานไทยนา Calling Visa พร้ อม Passport ตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ไปขอ Single Entry Visa (วีซ่า 3 เดือน) ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลมาเลเซีย
ประจาประเทศไทย

4. เมื่อได้ รับ Single Entry Visa แล้ ว แรงงานไทยจึงสามารถเดินทางมาที่
ประเทศมาเลเซีย โดยมีนายจ้ างเป็ นผู้มารับที่ด่านตรวจคนเข้ าเมืองมาเลเซีย และเข้ ารับการ
ตรวจสุขภาพอีกครั้งกับ FOMEMA (หน่วยงานตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติของมาเลเซีย )
หากผ่ า นการตรวจสุข ภาพ นายจ้ า งจึ ง จะขอให้ ส านั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ งมาเลเซี ย ออก
ใบอนุญาตทางาน (Work Permit) ให้ แรงงานเพื่อเริ่มทางานต่อไป

ระบบ FWCMS จะเริม่ ใช้เมือ่ ไหร่
ตั้งแต่วนั ที่ 15 มิถุนำยน 2558 เป็ นต้นไป โดยจะใช้ เฉพาะระบบ
ตรวจสุขภาพ (Bio Medical) และการขอ Calling Visa (eVDR)

ปั จจุบนั มีสถำนพยำบำลที่ติดตั้งระบบ FWCMS ที่ไหนบ้ำง
ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ติดตั้งระบบ FWCMS จานวน 2 แห่ง ได้ แก่
1. โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา เลขที่ 70/7-8 ถ.ศุภกิจจรรยา ต. หมากแข้ ง
อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 โทร. +66883125624 และ +6642241956
2. โรงพยาบาลเอกชัย เลขที่ 99/9 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ต. โคกขาม อ. เมือง
จ. สมุทรสาคร 74000 โทร. +66818956451 และ +6634417900
สามารถตรวจสอบสถานพยาบาลล่าสุดได้ ท่ี www.fwcms.com.my

FWCMS มีประโยชน์อย่ำงไร
1. ลดปัญหาถูกนายจ้ างหรือนายหน้ าจัดหางานหลอกลวง
2. แก้ ไขปัญหากรณีแรงงานต่างชาติไม่ได้ รับการทาประกันคุ้มครอง
3. ลดระยะเวลาในการขอ Calling Visa
4. คัดกรองผู้มีสุขภาพไม่ สมบูรณ์ไม่ ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่มาเลเซียและ
ถูกส่งกลับหลังจากตรวจสุขภาพไม่ผ่าน

สอบถำมข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ไหนบ้ำง
สานักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย
หมายเลขโทรศัพท์ 03-2145 5868 / 03-2145 6004
E-mail : thai_labour_office@yahoo.com
Facebook : สานักงานแรงงานในมาเลเซีย
Website : http://malaysia.mol.go.th

