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คำำ�นำำ�

สำำ�นัักง�นัปลััดกระทรวงแรงง�นั โดยสำำ�นัักประสำ�นัคว�มรว่มมือระหว�่งประเทศ มีภ�รกจิ

ในัก�รให้คว�มช่่วยเหลัือแลัะค้้มครองสำิทธิิประโยช่น์ัของแรงง�นัไทยที�ทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ แลัะ

แรงง�นัไทยที�เคยเดินัท�งไปทำ�ง�นัต่่�งประเทศ รวมถึึงท�ย�ทของแรงง�นัไทยที�เคยไปทำ�ง�นั 

ต่่�งประเทศ ให้ได้รับสิำทธิิประโยช่น์ัอันัพึึงมีพึึงได้ต่�มกฎหม�ยของแต่่ลัะประเทศ อันัประกอบ 

ไปด้วยสิำทธิิประโยช่น์ัที�เป็นัตั่วเงินั แลัะสิำทธิิประโยช่น์ัที�ไม่เป็นัตั่วเงินั อ�ทิ เงินัค่�จ้�งค้�งจ่�ย 

เงินัคืนัภ�ษีี เงินับำ�เหน็ัจช่ร�ภ�พึ เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย หรือเสีำยชี่วิต่ แลัะติ่ดต่�มตั่วแรงง�นั

กรณีีข�ดก�รติ่ดต่่อ หรือถูึกจับก้ม เป็นัต้่นั สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ ได้จัดทำ�

คู่มือสิำทธิิประโยช่น์ัแรงง�นัไทยในัต่่�งประเทศ โดยเนืั�อห�ประกอบไปดว้ยข้อมูลัสิำทธิิประโยช่น์ัต่่�งๆ

ที�แรงง�นัจะได้รับ แลัะก�รจัดเต่รียมเอกสำ�รในัก�รขอรับสิำทธิิประโยช่น์ัแต่่ลัะประเภท เพืึ�อเป็นั 

ก�รสำนัับสำน้ันัก�รปฏิิบัติ่ง�นัของสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัต่่�งประเทศ หน่ัวยง�นัรับเรื�องร้องท้กข์ทั�งในั

ส่ำวนักลั�งแลัะในัสำว่นัภูมิภ�ค เพืึ�อให้ก�รช่่วยเหลัอืค้้มครองสำทิธิิประโยช่น์ัของแรงง�นัไทยที�ทำ�ง�นั

ในัต่่�งประเทศแลัะที�เคยเดินัท�งไปทำ�ง�นัต่่�งประเทศ รวมทั�งท�ย�ทแรงง�นัให้ได้รับสิำทธิิประโยช่น์ั

อันัพึึงได้รับ อีกทั�งเป็นัก�รยกระดับคว�มสำ�ม�รถึในัก�รบริห�รจัดก�ร แลัะก�รดำ�เนิันัง�นัด้�นั 

ก�รค้้มครองสิำทธิิประโยช่น์ัให้มีประสิำทธิิภ�พึยิ�งขึ�นั

สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ ขอขอบค้ณีสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัต่่�งประเทศ

ท้กแหง่ กรมก�รจดัห�ง�นั ที�ให้ก�รสำนัับสำน้ันัขอ้มูลั รวมทั�งผูู้้เกี�ยวข้องท้กท่�นัที�ได้ให้คำ�แนัะนัำ�แลัะ

ส่ำงเสำริม สำนัับสำน้ันัให้ก�รจัดทำ�คู่มือดังกล่ั�วประสำบผู้ลัสำำ�เร็จเป็นัอย่�งดี แลัะหวังเป็นัอย่�งยิ�งว่�

คู่มือฉบับนีั�จะเป็นัประโยช่น์ัแก่แรงง�นัไทยแลัะท�ย�ทแรงง�นัไทยที�ไปทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ 

ต่ลัอดจนัผูู้้ปฏิิบัติ่ง�นัด้�นัก�รค้้มครองสิำทธิิประโยช่น์ัฯ แลัะผูู้้ที�สำนัใจท้กท่�นั

สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ 

สำำ�นัักง�นัปลััดกระทรวงแรงง�นั 

กันัย�ยนั 2563

คำำ�นำำ�
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1. สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ สำำ�นัักง�นัปลััดกระทรวงแรงง�นั มีภ�รกิจ

หนึั�งในัก�รประสำ�นั ติ่ดต่�มสิำทธิิประโยช่น์ัของแรงง�นัไทยในัต่่�งประเทศ แรงง�นัไทยที�เดินัท�งไป

ทำ�ง�นัต่่�งประเทศอย่�งถูึกต้่องต่�มกฎหม�ยแต่่ไม่ได้รับก�รปฏิิบัติ่ต่�มสัำญญ� เช่่นั ไม่ได้ทำ�ง�นัในั

ต่ำ�แหน่ังที�ต่กลังกนััไว้ หรือไม่ได้รับค่�จ้�งหรือสิำทธิิประโยช่น์ัจ�กก�รทำ�ง�นัต่�มที�ได้ต่กลังกนััไว้หรือ

ไม่ได้รับก�รปฏิิบัติ่ต่�มกฎหม�ยแรงง�นั ให้คว�มช่่วยเหลืัอแก่แรงง�นัไทยแลัะท�ย�ทของแรงง�นั

ไทยที�ไปทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ ให้ได้รับสิำทธิิประโยช่น์ัอันัพึึงมีพึึงได้จ�กก�รทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ 

ทั�งก่อนัก�รเดินัท�ง ระหว่�งก�รทำ�ง�นั แลัะกลัับจ�กก�รทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ เพืึ�อติ่ดต่�มสิำทธิิ

ประโยช่น์ัทั�งที�เป็นัตั่วเงินัแลัะไม่เป็นัตั่วเงินั อ�ทิ ค่�จ้�งค้�งจ่�ย เงินัคืนัภ�ษีี เงินับำ�เหน็ัจช่ร�ภ�พึ

เงินัประกันัก�รเดนิัท�งกลัับ ก�รให้คว�มช่่วยเหลืัอกรณีีเจ็บป่วยหรือเสีำยชี่วิต่ แรงง�นัถูึกจับก้ม แลัะ

แรงง�นัข�ดก�รติ่ดต่่อ เป็นัต้่นั สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัต่่�งประเทศ ที�ดูแลัสิำทธิิประโยช่น์ัของ 

แรงง�นัไทยในัต่่�งประเทศมีดังนีั�

กี่ล่่มูประเทศ สิำ�นัำกี่ง�นำแรงง�นำ พ้ั�นำท่�รับื้ผิดีชอบื้

เอเช่ยต้ะวันำออกี่ เก�หลีั เก�หลีัใต้่

ญี�ป่้นั ญี�ป่้นั

ฮ่่องกง ฮ่่องกง ม�เก๊� หมู่เก�ะม�เรียน่ั�เหนืัอ

ไทเป ไทเป จีหลัง เถึ�หยวนั อี�หลั�นั ซิินัจู� เหมี�ยวลีั� ไถึจง 

ฮั่วเหลีัยนั หนัันัโถึว เหลีัยงเจียง แลัะจินัเหมินั

เก�สำง เก�สำง จ�งฮั่ว ไถึหนั�นั หย้นัหลิันั เจี�ยเอี�ย ผิู้งต่ง 

ไถึต่ง แลัะเก�ะเผิู้งหู

เอเช่ยต้ะวันำออกี่เฉ่ียงใต้้ สิำงคโปร์ สิำงคโปร์

ม�เลัเซีิย ม�เลัเซีิย

บรูไนั บรูไนั

ต้ะวันำออกี่กี่ล�ง ซิ�อ้ดีอ�ระเบีย (ริย�ด) ซิ�อ้ดีอ�ระเบีย คูเวต่ บ�ห์เรนั จอร์แดนั อิรัก ซีิเรีย

เลับ�นัอนั อียิปต์่ แอลัจีเรีย เยเมนั ลิัเบีย แลัะ

โมร็อกโก

หน่ำวยง�นำดูีแลสิิทธิิประโยชน์ำข้องแรงง�นำไทยในำต่้�งประเทศ

ข้้อมููลเบ้ื้�องต้้นำเก่ี่�ยวกัี่บื้สิิทธิิประโยชน์ำ
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ห�กไม่มีสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศนัั�นัๆ แรงง�นัไทยหรือญ�ติ่แรงง�นัไทยสำ�ม�รถึ 

ร้องท้กข์ขอคว�มช่่วยเหลืัอเพืึ�อติ่ดต่�มสิำทธิิประโยช่น์ั ได้ที� กองค้้มครองแลัะดูแลัผู้ลัประโยช่น์ั 

คนัไทยในัต่่�งประเทศ กรมก�รกงส้ำลั กระทรวงก�รต่่�งประเทศ แลัะสำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่หรือ

สำถึ�นักงส้ำลัใหญ่ประจำ�ประเทศ  

 2. กองบรหิ�รแรงง�นัไทยไปต่่�งประเทศ กรมก�รจดัห�ง�นั  โดยแรงง�นัไทยที�เป็นัสำม�ชิ่ก

กองท้นัเพืึ�อช่่วยเหลืัอคนัห�ง�นัไปทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ สำ�ม�รถึขอรับเงินัสำงเคร�ะห์จ�กกองท้นัฯ

ได้ต่�มเงื�อนัไขที�กองท้นัฯ ระบ้  

 3. กองค้้มครองแลัะดูแลัผู้ลัประโยช่น์ัคนัไทยในัต่่�งประเทศ กรมก�รกงส้ำลั กระทรวง 

ก�รต่่�งประเทศ มีภ�รกิจที�สำำ�คัญในัก�รช่่วยเหลัือค้้มครองแรงง�นัไทยที�เดินัท�งไปทำ�ง�นั 

ต่่�งประเทศอย่�งถูึกต้่องต่�มกฎหม�ยแต่่ไม่ได้รับก�รปฏิิบัติ่ต่�มสัำญญ� เช่่นั ไม่ได้ทำ�ง�นัในั 

ต่ำ�แหน่ังที�ต่กลังกันัไว้ หรือไม่ได้รับค่�จ้�งหรือสิำทธิิประโยช่น์ัจ�กก�รทำ�ง�นัต่�มที�ได้ต่กลังกันัไว้ 

หรือไม่ได้รับก�รปฏิิบัติ่ต่�มกฎหม�ยแรงง�นั ก�รช่่วยเหลัอืดูแลัคนัไทยที�กระทำ�คว�มผู้ดิ ถูึกจับก้ม

ค้มขัง แลัะถูึกจำ�ค้กในัต่่�งประเทศ ก�รช่่วยเหลืัอมีตั่�งแต่่ก�รดูแลัให้ได้รับคว�มเป็นัธิรรมในั 

ก�รพึิจ�รณี�คดีก�รเยี�ยมเยียนัให้กำ�ลัังใจห�กถึูกตั่ดสิำนัให้จำ�ค้กไปจนัถึึงก�รพึิจ�รณี�คว�มเป็นัไป

ได้ในัก�รขอลัดโทษี แลัะประสำ�นัง�นัในัก�รที�ผูู้้ต้่องโทษีจะขออภัยโทษีในักรณีีประห�รชี่วิต่ โดย

ก�รช่่วยเหลืัอจะต้่องเป็นัไปต่�มกฎระเบียบหรือกฎหม�ยของประเทศที�ไปทำ�คว�มผิู้ด แลัะขึ�นัอยู่

กับคว�มร่วมมือแลัะคว�มต่กลังระหว่�งประเทศไทยกับประเทศนัั�นัๆ

สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ

(อ�บูด�บี)

สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ ก�ต่�ร์ โอม�นั แลัะอิหร่�นั

อิสำร�เอลั (เทลัอ�วีฟ) อิสำร�เอลั

ข้้อมููลเบ้ื้�องต้้นำเก่ี่�ยวกัี่บื้สิิทธิิประโยชน์ำ



8
กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 

สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

สิิทธิิประโยชน์ำข้องแรงง�นำไทยในำต่้�งประเทศ

ท่� ประเทศ ประเภทข้องสิิทธิิประโยชน์ำ

1. สำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั - เงินัประกันัสิำ�นัส้ำดสัำญญ�จ้�ง (เงินัแทจิกึม)

- เงินัประกันัก�รเดินัท�งกลัับ (ค่�ตั่�วเครื�องบินั)

- เงินัสำะสำมเลีั�ยงชี่พึ หรือเงินับำ�นั�ญแห่งช่�ติ่สำ�ธิ�รณีรัฐ

เก�หลีั (เงินัก้กมินัยอนักึม)

- เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

2. ญี�ป่้นั - เงินัสำะสำมเลีั�ยงชี่พึ

3. ฮ่่องกง - พิึจ�รณี�จ�กสัำญญ�ที�ทำ�ขึ�นัระหว่�งนั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�ง

4. ไต้่หวันั (ไทเป/เก�สำง) - เงินัคืนัภ�ษีี (ต้่องยื�นัขอคืนัภ�ยในั 5 ปี หลัังจ�กเดินัท�งกลัับ

จ�กไต้่หวันั)

- เงินับำ�เหน็ัจช่ร�ภ�พึ

- เงินัทดแทนักรณีีท�ย�ทสำ�ยเลืัอดต่รงเสีำยชี่วิต่

- เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

5. ม�เลัเซีิย - เงินัคืนัภ�ษีี

- เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

6. สิำงคโปร์ - เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

7. บรูไนั - เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

8. ซิ�อ้ดีอ�ระเบีย - เงินัโกซีิ�

9. สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ - เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

10. อิสำร�เอลั - เงินัช่ดเช่ยกรณีีถูึกเลิักจ้�ง (ปิซูิอิม)

ข้้อมููลเบ้ื้�องต้้นำเก่ี่�ยวกัี่บื้สิิทธิิประโยชน์ำ
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10
กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 

สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติ
 แรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนในกรณีท่ี
 แรงงานไทยไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย/
 กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ  

ข้ันตอนการเรียกร้อง สิทธิประโยชน์
กรณีแรงงานไทยเรียกร้อง

สิทธิประโยชน์
ขณะทํางานในต่างประเทศ

ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีมีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่ 

1

ส่วนภูมิภาค

ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีไม่มีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่

1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติ
   แรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนในกรณีท่ี
 แรงงานไทยไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงานในประเทศน้ันๆ

2) ทายาทหรือญาติแรงงานไทยท่ีพํานักในประเทศไทย
 มีความประสงค์เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย
 ในกรณีต่างๆ หรือติดตามแรงงานไทยท่ีขาดการติดต่อ
 กลับบ้าน ถูกจับกุม ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ฯลฯ
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

2) ทายาทหรือญาติแรงงานไทยท่ีพํานักในประเทศไทย
 มีความประสงค์เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของ
 แรงงานไทยในกรณีต่างๆ หรือการติดตามแรงงานไทย
 ท่ีขาดการติดต่อกลับบ้าน ถูกจับกุม ประสบอุบัติเหตุ
 เสียชีวิต ฯลฯ สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

ย่ืนคํารองได ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงานในสวนภูมิภาคของกระทรวงแรงงาน
โดยหนวยงานท่ีรับเร่ืองจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
     สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) สงเอกสารคํารองพรอมเอกสารประกอบมายังสํานักประสาน
 ความรวมมือระหวางประเทศ (สปร.) 
(3) สปร. ดําเนินการตรวจสอบและสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ใหสํานักงานแรงงาน/ฝายแรงงานในตางประเทศดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ เม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการจะแจงให
 หนวยงานรับคํารองทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป

ส่วนภูมิภาค

เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคํารองได ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงาในสวนภูมิภาคของกระทรวงแรงงานใน
พ้ืนท่ีโดยหนวยงานท่ีรับเร่ืองจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) สงเอกสารคํารองพรอมเอกสารประกอบมายังสํานักประสาน
 ความรวมมือระหวางประเทศ (สปร.) 
(3) สปร. ดําเนินการตรวจสอบและสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ท่ีเก่ียวของใหกองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยใน
 ตางประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ
(4) กองคุมครองฯ ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ท่ีเก่ียวของใหสถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ
 ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการ
 ดําเนินการจะแจงให สปร. ทราบ จะแจงหนวยงานรับคํารองทราบ 
 เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป

ย่ืนคํารองได ณ สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และกองคุมครองและดูแล
ผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการ
ตางประเทศ โดยจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) ดําเนินการสงคํารอง
 กรณีย่ืนท่ี สปร. สปร.จะดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ี
 เก่ียวของใหกองคุมครองฯ เพ่ือใหกองคุมครองฯ สงเร่ืองให
 สถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ ดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการจะแจงให
 สปร. ทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป
 กรณีย่ืนท่ี กองคุมครองฯ กองคุมครองฯ จะดําเนินการสงเร่ืองให
 สถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ ดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการใหผูรองทราบ

เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคํารองได ณ สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของใหสํานักงานแรงงาน
 ในตางประเทศดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ เม่ือไดรับแจงผลการ
 ดําเนินการจะแจงใหหนวยงานรับคํารองทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรอง
 ตอไป

2



กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 
สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 11

ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีมีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่ 

1

ส่วนภูมิภาค

ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีไม่มีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่

2

1) ทํางานอยู่ในประเทศท่ีมีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่ 
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

ย่ืนคํารองได ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงานในสวนภูมิภาคของกระทรวงแรงงาน
โดยหนวยงานท่ีรับเร่ืองจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรม
 การขอรับสิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกข
 ไมมีแบบฟอรมใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) สงเอกสารคํารองพรอมเอกสารประกอบมายังสํานักประสาน
 ความรวมมือระหวางประเทศ (สปร.)
(3) สปร. ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของใหสํานักงาน
 แรงงานในตางประเทศดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับ
 แจงผลการดําเนินการจะแจงใหหนวยรับคํารองทราบ เพ่ือแจงไป
 ยังผูรองตอไป

ส่วนภูมิภาค

เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคํารองได ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด/สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดทุกจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงานในสวนภูมิภาคของกระทรวง
แรงงาน โดยหนวยงานท่ีรับเร่ืองจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรม
 การขอรับสิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกข
 ไมมีแบบฟอรมใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) สงเอกสารคํารองพรอมเอกสารประกอบมายังสํานักประสาน
 ความรวมมือระหวางประเทศ (สปร.) 
(3) สปร. ดําเนินการตรวจสอบและสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ท่ีเก่ียวของใหกองคุมครองฯ
(4) กองคุมครองฯ ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ท่ีเก่ียวของใหสถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ
 ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการ
 จะแจงให สปร. ทราบ จะแจงหนวยงานรับคํารองทราบ เพ่ือแจง
 ไปยังผูรองตอไป

ย่ืนคํารองได ณ สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน และกองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทย
ในตางประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ โดยจะ
ดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) ดําเนินการสงคํารอง
 กรณีย่ืนท่ี สปร. สปร.จะดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ี
 เก่ียวของใหกองคุมครองฯ เพ่ือใหกองคุมครองฯ สงเร่ืองให
 สถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ ดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการจะแจงให
 สปร. ทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป
 กรณีย่ืนท่ี กองคุมครองฯ กองคุมครองฯ จะดําเนินการสงเร่ืองให
 สถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ ดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการใหผูรองทราบ

เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคํารองได ณ สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน โดยจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของใหสํานักงานแรงงาน/
 ฝายแรงงานในตางประเทศดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ เม่ือไดรับ
 แจงผลการดําเนินการจะแจงใหหนวยงานรับคํารองทราบ เพ่ือแจง
 ไปยังผูรองตอไป

ข้ันตอนการเรียกร้อง สิทธิประโยชน์
กรณีแรงงานไทยเรียกร้อง

สิทธิประโยชน์
เม่ือกลับประเทศไทย

1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติ
 แรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนในกรณีท่ี
 แรงงานไทยไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย/
 กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ  

ข้ันตอนการเรียกร้อง สิทธิประโยชน์
กรณีแรงงานไทยเรียกร้อง

สิทธิประโยชน์
ขณะทํางานในต่างประเทศ

ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีมีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่ 

1

ส่วนภูมิภาค

ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีไม่มีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่

1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติ
   แรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนในกรณีท่ี
 แรงงานไทยไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงานในประเทศน้ันๆ

2) ทายาทหรือญาติแรงงานไทยท่ีพํานักในประเทศไทย
 มีความประสงค์เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย
 ในกรณีต่างๆ หรือติดตามแรงงานไทยท่ีขาดการติดต่อ
 กลับบ้าน ถูกจับกุม ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ฯลฯ
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

2) ทายาทหรือญาติแรงงานไทยท่ีพํานักในประเทศไทย
 มีความประสงค์เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของ
 แรงงานไทยในกรณีต่างๆ หรือการติดตามแรงงานไทย
 ท่ีขาดการติดต่อกลับบ้าน ถูกจับกุม ประสบอุบัติเหตุ
 เสียชีวิต ฯลฯ สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

ย่ืนคํารองได ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงานในสวนภูมิภาคของกระทรวงแรงงาน
โดยหนวยงานท่ีรับเร่ืองจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
     สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) สงเอกสารคํารองพรอมเอกสารประกอบมายังสํานักประสาน
 ความรวมมือระหวางประเทศ (สปร.) 
(3) สปร. ดําเนินการตรวจสอบและสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ใหสํานักงานแรงงาน/ฝายแรงงานในตางประเทศดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ เม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการจะแจงให
 หนวยงานรับคํารองทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป

ส่วนภูมิภาค

เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคํารองได ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงาในสวนภูมิภาคของกระทรวงแรงงานใน
พ้ืนท่ีโดยหนวยงานท่ีรับเร่ืองจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) สงเอกสารคํารองพรอมเอกสารประกอบมายังสํานักประสาน
 ความรวมมือระหวางประเทศ (สปร.) 
(3) สปร. ดําเนินการตรวจสอบและสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ท่ีเก่ียวของใหกองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยใน
 ตางประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ
(4) กองคุมครองฯ ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ท่ีเก่ียวของใหสถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ
 ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการ
 ดําเนินการจะแจงให สปร. ทราบ จะแจงหนวยงานรับคํารองทราบ 
 เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป

ย่ืนคํารองได ณ สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และกองคุมครองและดูแล
ผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการ
ตางประเทศ โดยจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) ดําเนินการสงคํารอง
 กรณีย่ืนท่ี สปร. สปร.จะดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ี
 เก่ียวของใหกองคุมครองฯ เพ่ือใหกองคุมครองฯ สงเร่ืองให
 สถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ ดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการจะแจงให
 สปร. ทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป
 กรณีย่ืนท่ี กองคุมครองฯ กองคุมครองฯ จะดําเนินการสงเร่ืองให
 สถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ ดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการใหผูรองทราบ

เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคํารองได ณ สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของใหสํานักงานแรงงาน
 ในตางประเทศดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ เม่ือไดรับแจงผลการ
 ดําเนินการจะแจงใหหนวยงานรับคํารองทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรอง
 ตอไป

2



12
กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 

สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

แนวทางการเรียกร้องสิทธิประโยชน์
การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย/ญาติแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ

สามารถจําแนกได้เป็น 2 กรณี คือ 

ทํางานอยู่ในประเทศที่มีสํานักงานแรงงาน
ตั้งอยู่ 

ทํางานอยู่ในประเทศท่ีไม่มีสํานักงานแรงงาน
ต้ังอยู่

กรณีแรงงานไทยเรียกร้อง
สิทธิประโยชน์

ขณะทํางานในต่างประเทศ

1

ทํางานอยู่ในประเทศที่มีสํานักงานแรงงาน
ตั้งอยู่ 

ทํางานอยู่ในประเทศที่ไม่มีสํานักงานแรงงาน
ตั้งอยู่

กรณีแรงงานไทยเรียกร้อง
สิทธิประโยชน์

เม่ือกลับประเทศไทย

2

1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติ
 แรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนในกรณีท่ีแรงงานไทย
 ไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถย่ืนคําร้องได้
 ณ สํานักงานแรงงานในประเทศน้ันๆ

2) ทายาทหรือญาติแรงงานไทยท่ีพํานักในประเทศไทยมีความประสงค์
 เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในกรณีต่างๆ หรือติดตาม
 แรงงานไทยท่ีขาดการติดต่อกลับบ้าน ถูกจับกุม ประสบอุบัติเหตุ
 เสียชีวิต ฯลฯ สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติแรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนใน
 กรณีท่ีแรงงานไทยไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถย่ืนคําร้องได้ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย
 /กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ

2) ทายาทหรือญาติแรงงานไทยท่ีพํานักในประเทศไทยมีความประสงค์เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย
 ในกรณีต่างๆ หรือการติดตามแรงงานไทยท่ีขาดการติดต่อกลับบ้าน 
 ถูกจับกุม ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต ฯลฯ สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

ส่วนภูมิภาค เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงาน
จังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
และกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย
ในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ

ส่วนภูมิภาค เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงาน
จังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ส่วนภูมิภาค เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงาน
จังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ส่วนภูมิภาค เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงาน
จังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
และกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย
ในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ
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สำาธารณรัฐเกาหลีี

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
คำว�มูรู้เก่ี่�ยวกัี่บื้สิิทธิิประโยชน์ำ

1. ค่ำ�จ้ั�ง

2. ชั�วโมูงกี่�รทำ�ง�นำต่้อสัิปดี�ห์

3. วันำหย่ดีพัักี่ผ่อนำประจัำ�ปี โดียมู่ค่ำ�จ้ั�ง

4. ระบื้บื้แรงง�นำซ้ี�อสัิต้ย์และระบื้บื้กี่�รสิอบื้ภ�ษ�เกี่�หล่พิัเศษ

5. กี่�รเปล่�ยนำสิถ�นำะจั�กี่ว่ซ่ี� E-9 / E-10 / H-2 เป็นำ E-7-4 ได้ีโดียใช้ระบื้บื้คำะแนำนำสิะสิมู

 กระทรวงแรงง�นัแลัะก�รจ้�งง�นัสำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีัได้ประก�ศอัต่ร�จ้�งขั�นัต่ำ�� มีผู้ลับังคับ

ใช้่ระหว่�งวันัที� 1 มกร�คม – 31 มกร�คม 2564 ชั่�วโมงลัะ 8,720 วอนั

 กี่รณ่ทำ�ง�นำกี่ะกี่ล�งค้ำนำ ระหว่�ง 22:00 นำ. – 06:00 นำ. นั�ยจ้�งต้่องจ่�ยค่�แรงเพิึ�มขึ�นั 

50% หรือเท่�กับชั่�วโมงลัะ 13,080 วอนั

 ทั�งนีั� สัำญญ�ก�รจ้�งง�นัจะกำ�หนัดชั่�วโมงก�รทำ�ง�นัปกติ่ต่่อสัำปด�ห์ 40 ชั่�วโมง หรือ 

44 ชั่�วโมง (ต่�ม พึ.ร.บ. ม�ต่รฐ�นัแรงง�นัฉบับแก้ไข) โดยมีสูำต่รก�รคำ�นัวณีเป็นัเงินัค่�จ้�งขั�นัต่ำ��

ร�ยเดือนั ดังนีั�

(1) กี่�รคำำ�นำวณค่ำ�จ้ั�งมู�ต้รฐ�นำสัิญี่ญี่�จ้ั�ง 44 ชั�วโมูงต่้อสัิปดี�ห์

1.

1. ค่ำ�จ้ั�งขั้�นำต้ำ��

ค่ำ�จ้ั�ง

[(44 ชั่�วโมง (ต่่อสัำปด�ห์) + 8 ชั่�วโมง (เบี�ยเลีั�ยงวันัหย้ด)) × 365 วันั (ต่่อปี) ÷ 7 วันั (ต่่อสัำปด�ห์) 

÷ 12 เดือนั] = 226 ชั่�วโมง

[(40 ชั่�วโมง (ต่่อสัำปด�ห์) + 8 ชั่�วโมง (เบี�ยเลีั�ยงวันัหย้ด)) × 365 วันั (ต่่อปี) ÷ 7 วันั (ต่่อสัำปด�ห์) 

÷ 12 เดือนั] = 209 ชั่�วโมง

	 226 ช่ั�วโมง × 8,720 วอนั = เป็นัเงินัค่�จ้�งขั�นัต่ำ��เดือนัลัะ 1,970,720 วอนั

	 209 ช่ั�วโมง × 8,720 วอนั = เป็นัเงินัค่�จ้�งขั�นัต่ำ��เดือนัลัะ 1,822,480 วอนั

(2) กี่�รคำำ�นำวณค่ำ�จ้ั�งมู�ต้รฐ�นำสัิญี่ญี่�จ้ั�ง 40 ชั�วโมูงต่้อสัิปดี�ห์

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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 ก�รทำ�ง�นัล่ัวงเวลั� เป็นัก�รทำ�ง�นันัอกเหนืัอจ�กเวลั�ทำ�ง�นัปกติ่ (8 ชั่�วโมง) เป็นัก�ร

ต่กลังยินัยอมระหว่�งฝ่่�ยนั�ยจ้�งกับลูักจ้�ง แต่่ต้่องไม่เกินั 12 ชั่�วโมงต่่อสำัปด�ห์ ต่�ม พึ.ร.บ. 

ม�ต่รฐ�นัแรงง�นั 

(1) คำ่�ล่วงเวล�กี่�รทำ�ง�นำกี่ะกี่ล�งวันำและกี่ะกี่ล�งคำ้นำ (นำอกี่เหนำ้อจั�กี่เวล�ทำ�ง�นำ 

ปกี่ติ้ 8 ชั�วโมูง)

 อัต่ร�ค่�จ้�งขั�นัต่ำ��ข้�งต้่นั ไม่มีผู้ลับังคับใช้่กับแรงง�นัที�อยูใ่นัสัำญญ�ช่่วงฝึ่กง�นั แต่่แรงง�นั

ที�ฝึ่กง�นัจะต้่องได้รับค่�จ้�งไม่น้ัอยกว่�ร้อยลัะ 90 ของค่�จ้�งขั�นัต่ำ�� หรือชั่�วโมงลัะ 7,848 วอนั 

กี่รณ่ชั�วโมูงกี่�รทำ�ง�นำจัริงต้ำ��กี่ว่�ท่�ระบ่ื้ไว้ในำสัิญี่ญี่�จ้ั�งง�นำ 

 = นั�ยจ้�งสำ�ม�รถึจ่�ยเงินัค่�จ้�งต่�มชั่�วโมงก�รทำ�ง�นัจริงได้

กี่รณ่แรงง�นำทำ�ง�นำในำต้ำ�แหน่ำงไร้ฝีีมู้อรับื้ค่ำ�จ้ั�งขั้�นำต้ำ�� 100% 

 = มีผู้ลับังคับใช้่ตั่�งแต่่วันัที� 20 มีนั�คม 2561

กี่รณ่ท่�นำ�ยจั้�งมู่คำว�มูจัำ�เป็นำต้้องหย่ดีประกี่อบื้กี่ิจักี่�รชั�วคำร�ว ด้ีวยเหต่้คำว�มูผิดีพัล�ดี 

ข้องนำ�ยจ้ั�ง

 = นั�ยจ้�งต้่องจ่�ยค่�จ้�งให้แก่ลูักจ้�งไม่น้ัอยกว่�ร้อยลัะ 70 ของค่�จ้�งเฉลีั�ยต่ลัอด 

ระยะเวลั�ที�สัำ�งให้หย้ดง�นั

2. ค่ำ�ล่วงเวล�

กี่รณ่ทำ�ง�นำล่วงเวล�ระหว่�ง 22:00 นำ. – 06:00 นำ. ชั่�วโมงลัะ 200% หรือ เท่�กับ 17,440 วอนั

(จำ�นัวนัชั่�วโมง × 8,720 × 200% )

เวล�ทำ�ง�นำตั้�งแต่้ชั�วโมูงท่� 9 ชั่�วโมงลัะ 200% หรือ เท่�กับ 17,440 วอนั

(จำ�นัวนัชั่�วโมง × 8,720 × 200% )

(2) กี่�รคำำ�นำวณค่ำ�จ้ั�งมู�ต้รฐ�นำสัิญี่ญี่�จ้ั�ง 40 ชั�วโมูงต่้อสัิปดี�ห์

ชั่�วโมงลัะ 150% หรือ เท่�กับ 13,080 วอนั (จำ�นัวนัชั่�วโมง × 8,720 × 150%)

ชั่�วโมงลัะ 150% หรือ เท่�กับ 13,080 วอนั (จำ�นัวนัชั่�วโมง × 8,720 × 150%)

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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(3) ค่ำ�ล่วงเวล� + วันำหย่ดี + กี่ะกี่ล�งค้ำนำ (ระหว่�ง 22:00 นำ.- 06:00 นำ.)

หมู�ยเหต่้  ต่�ม พึ.ร.บ. ม�ต่รฐ�นัแรงง�นั กรณีีทำ�ง�นัในักิจก�รกสิำกรรม เลีั�ยงสัำต่ว์ ประมง ได้รับ 
 ก�รยกเว้นัในัก�รจ่�ยค่�ล่ัวงเวลั�แลัะค่�ทำ�ง�นัในัวันัหย้ด

หมู�ยเหต่้   สำถึ�นัประกอบก�รที�มีลูักจ้�ง ไม่เกินั 30 คนั สำ�ม�รถึทำ�ง�นัล่ัวงเวลั�เพิึ�มได้อีก 8 ชั่�วโมง 
 ต่�มข้อต่กลังระหว่�งนั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�งได้ จนัถึึง 31 ธัินัว�คม 2565

1. กี่รณ่ลูกี่จ้ั�งทำ�ง�นำ ติ้ดีต่้อกัี่นำ 1 ปีข้้�นำไป และทำ�ง�นำไมู่น้ำอยกี่ว่� 80% ในำ 1 ปี ท่�ผ่�นำมู�

ชั่�วโมงลัะ 250% หรือ เท่�กับ 21,800 วอนั (จำ�นัวนัชั่�วโมง × 8,720 × 250%)

2.

3.

ชั�วโมูงกี่�รทำ�ง�นำต่้อสัิปดี�ห์

วันำหย่ดีพัักี่ผ่อนำประจัำ�ปี โดียมู่ค่ำ�จ้ั�ง

	 ปี 2561 ได้ประก�ศให้ชั่�วโมงก�รทำ�ง�นัไม่เกนิั 52 ช่ั�วโมง/สำปัด�ห์ โดยมรี�ยลัะเอยีด ดงันัี�

	 นั�ยจ้�งต่้องให้วันัหย้ดพึักผู้่อนัประจำ�ปี 15 วันั โดยจ่�ยค่�จ้�ง ลัูกจ้�งที�ทำ�ง�นั 3 ปี 

ขึ�นัไปติ่ดต่่อกันั  ต้่องเพิึ�มอีก 1 วันั จ�ก 15 วันั 

	 ทำ�ง�นัติ่ดต่่อกันั ท้กๆ 2 ปี ต่้องเพิึ�มวันัหย้ดพัึกผู้่อนัประจำ�ปีอีก 1 วันั โดยมีค่�จ้�ง 

แต่่ไม่เกินั 25 วันั

วันำท่�บัื้งคัำบื้ใช้ จัำ�นำวนำลูกี่จ้ั�งในำสิถ�นำประกี่อบื้กี่�ร

1 กรกฎ�คม 2561 300 คนัขึ�นัไป

1 กรกฎ�คม 2563 50 - 299 คนั

1 กรกฎ�คม 2564 5 – 49 คนั

ระยะเวล�กี่�รทำ�ง�นำ (ปี) 1 2 3 4 5 10 15 20 21 30

จำ�นัวนัวันัหย้ดพัึกผู่้อนั
ประจำ�ปี

15

วันั

15

วันั

16

วันั

16

วันั

17

วันั

19

วันั

22

วันั

24

วันั

25

วันั

25

วันั

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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2. กี่รณ่ลูกี่จ้ั�งท่�ได้ีทำ�ง�นำ ต้ำ��กี่ว่� 1 ปี 

3. กี่รณ่ท่�คำนำง�นำไมู่ได้ีใช้สิิทธิิ�วันำหย่ดีพัักี่ผ่อนำประจัำ�ปีในำปีนัำ�นำ

4. ระบื้บื้แรงง�นำซ้ี�อสัิต้ย์ และ ระบื้บื้กี่�รสิอบื้ภ�ษ�เกี่�หล่พิัเศษ

	 ใช่้สำิทธิิวันัหย้ดพึักผู้่อนัประจำ�ปีได้โดยไม่หักจ�กวันัหย้ดพึักผู้่อนัประจำ�ปีของปีถึัดไป  

              (15 วันั) ใช้่กับลูักจ้�งที�เริ�มทำ�ง�นั ตั่�งแต่่ 10 พึฤษีภ�คม 2560

	 ปีที� 1    สำูงสำ้ด 11 วันั

	 ปีที� 2    จำ�นัวนั 15 วันั

ประเภท ระบื้บื้แรงง�นำซ้ี�อสัิต้ย์ ระบื้บื้กี่�รสิอบื้ภ�ษ�เกี่�หล่พิัเศษ

ผูู้้มีสิำทธิิ�สำมัคร (แรงง�นั) 	 แรงง�นัที�ทำ�ง�นั 4 ปี 10 เดือนั            

     โดียไมู่เคำยเปล่�ยนำง�นำ

	 ยกี่เว้นำ กรณีีที�เปลัี�ยนัง�นัโดยไม่อยู่ 

     ในัคว�มผิู้ดของแรงง�นั เช่่นั นั�ยจ้�ง  

     ยกเลิักกิจก�ร

	 แรงง�นัที�สิมูัคำรใจัเดิีนำท�งกี่ลับื้ 

     ประเทศในำระยะเวล�กี่�รจ้ั�งง�นำ

	 เฉพึ�ะผูู้้ที�เดินัท�งกลัับประเทศหลััง 

     วันัที� 1 มกร�คม 2553

ผูู้้มีสิำทธิิ�สำมัคร

(สำถึ�นัประกอบก�ร)

	 อ้ต่สำ�หกรรมผู้ลัิต่ เกษีต่ร ปศ้สัำต่ว์ 

     ที�มีลูักจ้�งต่ำ��กว่� 30 คนั

	 สำถึ�นัประกอบก�รที�เป็นัอต้่สำ�หกรรม      

     พืึ�นัฐ�นัมีลูักจ้�งต่ำ��กว่� 50 คนั

	 ไม่จำ�กัด

กำ�หนัดเวลั�ในัก�รออก

นัอกประเทศ

	 ภ�ยในัระยะเวลั�ที�พึำ�นัักอ�ศัย 	 ภ�ยในัระยะเวลั�ก�รจ้�งง�นั

ก�รสำอบภ�ษี�เก�หลีั 	 ได้รับก�รยกเว้นั 	 ต่้องผู้่�นัก�รสำอบภ�ษี�เก�หลัี

ก�รอบรม 	 ได้รับก�รยกเว้นัก�รอบรมทั�งก่อนั 

     แลัะหลัังเข้�สำ�ธิ�รณีรัฐเก�ลีั

	 ได ้รับก�รยกเว ้นัก�รอบรมก่อนั 

     เดินัท�งเข้�สำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั

กำ�หนัดวันัเดินัท�งเข้�

สำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั

	 พั้นำ 3 เดี้อนำ

     ตั่�งแต่่วันัที�ออกนัอกสำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั

	 พั้นำ 6 เดี้อนำ

     ตั่�งแต่่วันัที�ออกนัอกสำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั

สำถึ�นัที�ทำ�ง�นั 	 ทำ�ง�นักับนั�ยจ้�งร�ยเดิมที�ทำ�ง�นั 

     ก่อนัเดินัท�งกลัับประเทศ 

	 หลัังจ�กนัั�นั สำ�ม�รถึย้�ยง�นัได้ 

     ต่�มกฎหม�ย

	 สำถึ�นัประกอบก�รลั่�สำ้ดที�ทำ�ง�นั  

      นั�นักว่� 1 ปีขึ�นัไป แลัะแรงง�นัประสำงค์  

     จะกลัับม�ทำ�ง�นัอีก สำ�ม�รถึทำ�ง�นั 

     กับนั�ยจ้�งร�ยเดิมล่ั�ส้ำดได้

	 นั�ยจ้�งต่้องจ่�ยเป็นัค่�จ้�งเฉลัี�ยแทนั

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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ยื�นัเรื�องล่ัวงหน้ั�

(นั�ยจ้�ง)

	 นั�ยจ้�งต่้องยื�นัเรื�องก่อนัลัูกจ้�ง 

      เดินัท�งกลัับประเทศ

	 ไม่จำ�เป็นั

ก�รอบรม 	 ต่ั�งแต่่วันัที� 2 กรกฎ�คม 2555 	 ต่ั�งแต่่เดือนัธิันัว�คม 2554

5. กี่�รเปล่�ยนำสิถ�นำะจั�กี่ว่ซ่ี� E-9 / E-10 /H-2 เป็นำ E-7-4 
ได้ีโดียใช้ระบื้บื้คำะแนำนำสิะสิมู

กระทรวงย้ติ่ธิรรมสำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั ได้ออกประก�ศว่� ตั่�งแต่่ 1 สิำงห�คม 2560 เป็นัต้่นัไป จะเปิด

โอก�สำให้แรงง�นัต่่�งช่�ติ่เปลีั�ยนัสำถึ�นัะวีซ่ิ� โดยกำ�หนัดค่�คะแนันัสำำ�หรับแรงง�นัที�มีทักษีะฝี่มือ               

เพืึ�อจัดห�แรงง�นัที�มีฝี่มือให้ทำ�ง�นัในัภ�คอ้ต่สำ�หกรรมพืึ�นัฐ�นัก�รผู้ลัติ่ เช่่นั ง�นัหลัอ่ ง�นัแมพิ่ึมพ์ึ

แลัะง�นัเชื่�อม เป็นัต้่นั รวมถึึงภ�คเกษีต่ร ปศ้สัำต่ว์ แลัะประมง โดยเปิดรับก�รสำมัครท้กไต่รม�สำ

แรงง�นำต่้�งช�ติ้ท่�มู่ว่ซ่ี� E-7-4 สิ�มู�รถต่้ออ�ย่กี่�รพัำ�นัำกี่ได้ีท่กี่ ๆ 2 ปี โดียผ่�นำกี่�รต้รวจัสิอบื้

เง้�อนำไข้

ร�ยกี่�รคำะแนำนำเพ้ั�อข้อย้�นำว่ซ่ี� E-7-4 ประกี่อบื้ด้ีวย

 (1) ต้่องเป็นัแรงง�นัต่่�งช่�ติ่ที�ทำ�ง�นัในัสำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีัเป็นัเวลั� 4 ปี ขึ�นัไป 

 (2) ถืึอวีซ่ิ�ทำ�ง�นัประเภท E-9 / E-10 / H-2 

 (3) มีผู้ลัคะแนันัสูำงกว่�ม�ต่รฐ�นัที�กำ�หนัด 

 (1)     ภ�คำบัื้งคัำบื้  ได้แก่ ระดับฝี่มือ ประวัติ่ก�รศึกษี� อ�ย้ ภ�ษี�เก�หลีั  

      เป็นัต้่นั

 (2)     ภ�คำเล้อกี่  ได้แก่ ทรัพึย์สิำนัที�มีอยู่ในัสำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั ประวัติ่ 

      ก�รทำ�ง�นั ประสำบก�รณีก์�รฝึ่กอบรม ก�รศกึษี�  

      ในัภ�คอ้ต่สำ�หกรรมที�เกี�ยวข้อง เป็นัต้่นั

 (3)     ร�ยง�นำคำะแนำนำเพิั�มู ได้แก่ ประสำบก�รณี์ก�รทำ�ง�นัในัเขต่อำ�เภอ/ต่ำ�บลั 

      ก�รบำ�เพ็ึญประโยช่น์ัต่่อสัำงคม ก�รเสีำยภ�ษีี

หมู�ยเหต่้   ห�กมีประวัติ่ก�รฝ่่�ฝื่นักฎหม�ย หรือ กฎระเบียบพืึ�นัฐ�นั จะถูึกหักคะแนันั

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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 ต่�ม พึ.ร.บ. ว่�ด้วยก�รจ้�งแรงง�นัต่่�งช่�ติ่ กำ�หนัดให้แรงง�นัต่่�งช่�ติ่ (วีซ่ิ� E-9) 

ที�เดินัท�งเข้�ม�ทำ�ง�นัอย่�งถูึกต้่องต่�มกฎหม�ย ต้่องทำ�ประกันัภ�คบังคับ ดังนีั� 

สิิทธิิประโยชน์ำระหว่�งทำ�ง�นำ

1. ก�รประกันั 

2. ก�รขอย้�ยง�นั

1. กี่�รประกัี่นำ

1. กี่�รประกัี่นำภัยทั�วไป

	 ต่้องทำ�ภ�ยในั 15 วันั นัับจ�กวันัที�เดินัท�งเข้�สำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั ผูู้้ประกันัจะได้รับ 

          ก�รค้้มครอง (ระยะเวลั� 3 ปี)

	 ไม่ค้้มครอง ค่�รักษี�พึย�บ�ลั 

	 ได้รับเงินัช่ดเช่ย ดังนัี� 

กี่รณ่ได้ีรับื้อ่บัื้ติ้เหต่้ เฉีพั�ะสิ�เหต่้ท่�ไมู่เน้ำ�องมู�จั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ (เส่ิยช่วิต้ / ไร้คำว�มูสิ�มู�รถถ�วร)

 = ได้รับเงินัช่ดเช่ยสูำงส้ำดไม่เกินั 30 ล้ั�นัวอนั 

กี่รณ่เจ็ับื้ป�วย (เส่ิยช่วิต้ / ไร้คำว�มูสิ�มู�รถถ�วรขั้�นำร่นำแรง)

 = ได้รับเงินัช่ดเช่ยไม่เกินั 15 ล้ั�นัวอนั

	 บริษีัทประกันัภัย จะประเมินัคว�มสำูญเสำียแลัะจ่�ยเงินัช่ดเช่ยอัต่ร�เบี�ยประกันัของ 

 ก�รประกันัภัยทั�วไป ขึ�นัอยู่กับ เพึศแลัะอ�ยข้องแรงง�นัต่่�งช่�ติ่

	 แรงง�นัต่่�งช่�ต่ิ สำ�ม�รถึสำมัครประกันัภัยทั�วไป ณี ศูนัย์ฝ่ึกอบรมแรงง�นัต่่�งช่�ต่ิ 

 ที�แรงง�นัผูู้้นัั�นัเข้�รับก�รอบรมก่อนัส่ำงต่่อให้นั�ยจ้�ง

	 เบี�ยประกันัภัย หักจ�กบัญช่ีธินั�ค�รที�แรงง�นัต่่�งช่�ต่ิแจ้งไว้ 

	 แรงง�นัต่่�งช่�ต่ิที�ฝ่่�ฝ่ืนั ไม่ทำ�ประกันัภัยทั�วไป มีโทษีปรับสำูงสำ้ดไม่เกินั 5 ลั้�นัวอนั

	 เบี�ยประกนััภยัทั�วไป สำ�ม�รถึเรยีกคนืับ�งส่ำวนัได้ กรณีแีรงง�นัต่่�งช่�ต่เิดนิัท�งออกจ�ก 

 สำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั โดยไม่มีก�รบ�ดเจ็บ หรือ เจ็บป่วยใดๆ (ยังไม่มีก�รใช้่สิำทธิิ�ช่ดเช่ย)  

 ก่อนัที�ก�รประกันัภัยจะหมดอ�ย ้(3 ปี) เนืั�องจ�กสิำ�นัส้ำดก�รทำ�ง�นัหรือยกเลิักสัำญญ�จ้�ง

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่



20
กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 

สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

2.

3.

กี่�รประกัี่นำส่ิข้ภ�พั

กี่�รประกัี่นำกี่�รเจ็ับื้ป�วยและอ่บัื้ติ้เหต่้อันำเน้ำ�องจั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ

	 กฎหม�ยก�รประกนััสำข้ภ�พึของสำ�ธิ�รณีรฐัเก�หลั ีกำ�หนัดให้นั�ยจ้�งต้่องสำมคัรประกนัั 

 ส้ำขภ�พึให้แรงง�นัต่่�งช่�ติ่ (วีซ่ิ� E-9) ภ�ยในั 14 วันั นัับจ�กวันัทำ�สัำญญ�จ้�ง

	 นั�ยจ้�งแลัะลัูกจ้�ง จ่�ยเบี�ยประกันัสำ้ขภ�พึฝ่่�ยลัะ 50% 

	 ผูู้้เอ�ประกันัจะได้รับบัต่รประกันัสำ้ขภ�พึ ภ�ยในั 7 วันั นัับตั่�งแต่่วันัขึ�นัทะเบียนั 

 เป็นัผูู้้ประกันัส้ำขภ�พึ เพืึ�อใช้่แสำดงต่นัเมื�อขอรับบริก�รท�งก�รแพึทย์ในัโรงพึย�บ�ลั

  ได้ท้กแห่ง ทั�งโรงพึย�บ�ลัรัฐแลัะโรงพึย�บ�ลัเอกช่นั โดยแรงง�นัต่่�งช่�ติ่จะได้รับสิำทธิิ� 

 ก�รรักษี�พึย�บ�ลัเทียบเท่�คนัในัช่�ติ่

	 ผูู้้เอ�ประกันัจะได้รับก�รค้้มครองค่�ใช่้จ่�ยในัก�รรักษี�พึย�บ�ลั กรณีีเจ็บป่วยทั�วไป 

 ที�ไม่ใช่่สำ�เหต้่ม�จ�กก�รทำ�ง�นั อัต่ร�เบี�ยประกันัส้ำขภ�พึ ปี 2564 เท่�กับ 6.86% 

 (นั�ยจ้�ง 3.43% ลูักจ้�ง 3.43% ของร�ยได้ทั�งหมด)

	 ระบบประกันัสำ้ขภ�พึของสำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั เป็นัระบบร่วมจ่�ย แม้ผูู้้ป่วยจะมีประกันั 

 ส้ำขภ�พึแล้ัวก็ต่�ม ผูู้้ป่วยจะต้่องมีส่ำวนัในัก�รรับผิู้ดช่อบค่�รักษี�พึย�บ�ลัท้กครั�งที� 

 พึบแพึทย์ โดยมีอัต่ร�ก�รร่วมจ่�ยระหว่�ง 20-60 % ต่�มหลัักเกณีฑ์์ที�สำำ�นัักง�นั 

 ประกันัส้ำขภ�พึกำ�หนัด ขึ�นัอยู่กับประเภทก�รรักษี�พึย�บ�ลั (ผูู้้ป่วยนัอก / ผูู้้ป่วยในั) 

 แลัะสำถึ�นัพึย�บ�ลั เช่่นั คลิันิัก โรงพึย�บ�ลัทั�วไป โรงพึย�บ�ลัขนั�ดใหญ่ หรือ 

 โรงพึย�บ�ลัที�มีผูู้้เชี่�ยวช่�ญเฉพึ�ะโรค 

	 กรณีีแรงง�นัต่่�งช่�ต่ิอยู่ทำ�ง�นัอย่�งผู้ิดกฎหม�ย ไม่สำ�ม�รถึสำมัครประกันัสำ้ขภ�พึ 

 ของรัฐได้ อย�่งไรก็ต่�ม มีศูนัยช่์่วยเหลืัอแรงง�นัต่่�งช่�ติ่บ�งแห่ง ให้บริก�รรักษี�พึย�บ�ลั 

 ร�ค�ถูึก หรือไม่เสีำยค่�ใช้่จ่�ยแก่แรงง�นัผิู้ดกฎหม�ย

	 พึ.ร.บ. ประกนััค่�ทดแทนัอบ้ตั่เิหต่ใ้นัอต้่สำ�หกรรม (Industrial Accident Compensation 

Insurance Act)  กำ�หนัด ดังนัี�

	 ไมู่คำำ�นำ้งถ้งสิ�เหต้่ท่�เกี่ิดีอ่บัื้ต้ิเหต้่หร้อบื้�ดีเจั็บื้ ซิึ�งอ�จเกิดจ�กคว�มไม่รู้หรือคว�มผู้ิด 

 ของลูักจ้�ง และไมู่คำำ�น้ำงถ้งสิถ�นำะ แม้ว่�ทำ�ง�นักับสำถึ�นัประกอบก�รที�ผิู้ดกฎหม�ย  

 หรือเป็นัแรงง�นัต่่�งช่�ติ่ผิู้ดกฎหม�ย

สิถ�นำประกี่อบื้กี่�รท่�มู่ลูกี่จ้ั�งตั้�งแต่้ 1 คำนำข้้�นำไป ต้่องทำ�ประกันัอ้บัติ่เหต้่ในัก�รทำ�ง�นัให้ลูักจ้�ง 

ท้กคนั ภ�ยในั 15 วันั นัับจ�กวันัทำ�สัำญญ�จ้�งง�นั ไม่ว่�จะเป็นัลูักจ้�งประจำ�หรือชั่�วคร�ว
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กี่รณ่อยู่ระหว่�งกี่�รพัักี่รักี่ษ�ตั้ว = สำ�ม�รถึปฏิิเสำธิก�รทำ�ง�นัโดยนั�ยจ้�งไม่สำ�ม�รถึบังคับให้

ทำ�ง�นัหรือบังคับให้ออกนัอกประเทศได้

กี่รณ่อยู่ระหว่�งกี่�รรักี่ษ�แต้่สิ�มู�รถทำ�ง�นำไดี้ = มีสิำทธิิ�รับค่�รักษี�พึย�บ�ลั จนักว่�จะสิำ�นัส้ำด 

ก�รรักษี� โดยรับค่�จ้�งแรงง�นัจ�กนั�ยจ้�ง แต่่ไม่มีสิำทธิิ�รับค่�ทดแทนัก�รข�ดร�ยได้

กี่รณ่ลูกี่จ้ั�งท่�ประสิบื้อันำต้ร�ยจั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ 
 = จะได้รับก�รรักษี�พึย�บ�ลั แลัะค่�ทดแทนักรณีีสูำญเสีำยอวัยวะ ค่�ทดแทนั 
     ก�รข�ดร�ยได้ ค่�ฟื�นัฟูสำมรรถึภ�พึ 
กี่รณ่ลูกี่จ้ั�งประสิบื้อันำต้ร�ยถ้งแก่ี่คำว�มูต้�ย
 = จะได้รับค่�ทำ�ศพึ แลัะ ท�ย�ทได้รับเงินัทดแทนั

	 ลูกี่จั้�งท่�ประสิบื้อันำต้ร�ยจั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ

	 แรงง�นำต้่�งช�ต้ิผิดีกี่ฎหมู�ย ท่�เกี่ิดีอ่บื้ัต้ิเหต้่เนำ้�องจั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ 

	 แรงง�นำต้่�งช�ติ้ท่�ประสิบื้อ่บัื้ต้ิเหต้่จั�กี่กี่�รทำ�ง�นำในำเกี่�หล่ใต้้แล้วไดี้เดีินำท�งกี่ลับื้ 

 ประเทศต้นำเอง โดียยังไมู่ได้ีข้อรับื้เงินำประกัี่นำอ่บัื้ติ้เหต่้จั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ ข้อรับื้ 

 เงินำ ประกัี่นำดัีงกี่ล่�วได้ีท่�

ใช้่ใบรับรองแพึทย์แลัะเอกสำ�รรับรองจ�กสำำ�นัักง�นัอ้บัติ่เหต้่จ�กก�รทำ�ง�นั

ดำ�เนิันัก�รขออน้ัญ�ต่พึำ�นัักชั่�วคร�วในัเก�หลีัใต้่จนัสิำ�นัส้ำดก�รรักษี� (วีซ่ิ� G-1) 

ที� สำำ�นัักง�นัต่รวจคนัเข้�เมือง 

(ก�รอน้ัญ�ต่ให้วีซ่ิ�พึำ�นัักในัเก�หลีัใต้่หรือไม่ ขึ�นัอยู่กับด้ลัพิึนิัจของเจ้�หน้ั�ที�ที�เกี�ยวข้อง)

ศูนัย์ EPS ของ HRD KOREA ที�ตั่�งอยู่ที�ประเทศผูู้้ส่ำงออก 15 ประเทศ

รวมทั�งที�ประเทศไทย (ชั่�นั 12 อ�ค�รสำำ�นัักง�นัประกันัสัำงคม เขต่พืึ�นัที� 3

ภ�ยในับริเวณีกระทรวงแรงง�นั ถึนันัมิต่รไมต่รี แขวงดินัแดง เขต่ดินัแดง กร้งเทพึฯ

โทรศัพึท์ 0 2245 9433) ตั่�งแต่่เดือนัเมษี�ยนั 2558
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สิิทธิิประโยชน์ำจั�กี่กี่�รประกัี่นำเจ็ับื้ป�วยและอ่บัื้ติ้เหต่้อันำเน้ำ�องจั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ 

(1) ค่ำ�รักี่ษ�พัย�บื้�ล (Medical Care Benefits)

(2) ค่ำ�ทดีแทนำกี่รณ่ท่พัพัลภ�พัชั�วคำร�ว (Temporary Disability Benefits)

(3) ค่ำ�ทดีแทนำร�ยปี (Injury-disease Compensation Annuity)

(4) ค่ำ�ทดีแทนำกี่รณ่ท่พัพัลภ�พัถ�วร (Permanent Disability) 

(5) ค่ำ�ดูีแล (Nursing Benefits)

(6) ค่ำ�ทดีแทนำแก่ี่ท�ย�ท (Survivors Benefits)

	 ประสำบอันัต่ร�ย หรือ เจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�นั

	 เข้�รับก�รรักษี�พึย�บ�ลั ต่ั�งแต่่ 4 วันัขึ�นัไป 

	 ค่�ต่รวจวินัิจฉัย ค่�ย� ค่�อ้ปกรณี์ท�งก�รแพึทย์ ค่�ผู้่�ต่ัด ค่�อวัยวะเทียม ค่�สำ่งต่่อ

	 จ่�ยให้แก่แรงง�นั ในัอัต่ร�ร้อยลัะ 70 ของค่�จ้�งร�ยวันัเฉลัี�ย เพึื�อทดแทนัก�รข�ด 

           ร�ยได้ระหว่�งรับก�รรักษี�พึย�บ�ลั

	 จ่�ยให้แก่แรงง�นัที�ได้รับก�รรักษี�พึย�บ�ลัม�นั�นักว่� 2 ปี แต่่ยังไม่สิำ�นัสำ้ดก�รรักษี�  

 จำ�นัวนัค่�ทดแทนัขึ�นัอยู่กับระดับคว�มพิึก�ร 3 ระดับ ดังนีั�

	 สำิทธิิประโยช่นั์สำำ�หรับแรงง�นัที�ประสำบอันัต่ร�ย หรือเจ็บป่วยจนัพึิก�รท�งร่�งก�ย 

 หรือจิต่ใจ

	 จำ�นัวนัเงินัทดแทนัขึ�นัอยู่กับระดับคว�มพึิก�ร

	 สำำ�หรับแรงง�นัที�สำิ�นัสำ้ดก�รรักษี�พึย�บ�ลัแลั้วแต่่ยังจำ�เป็นัต่้องมีผูู้้ดูแลัเป็นัประจำ� หรือ 

 ครั�งคร�ว (อัต่ร�ปี 2563)

	 สำิทธิิประโยช่นั์ที�จ ่�ยแก่ท�ย�ท หรือผูู้ ้อยู ่ในัอ้ปก�ระของแรงง�นัที�เสีำยชี่วิต่จ�ก 

 ก�รทำ�ง�นั

	 เหม�จ่�ยให้จำ�นัวนั 1,300 วันัของค่�จ้�งเฉลัี�ยร�ยวันั

คำว�มูพิักี่�รระดัีบื้ท่� 1 ได้รับค่�ทดแทนั 329 วันัของค่�จ้�งเฉลีั�ย

คำว�มูพิักี่�รระดัีบื้ท่� 2 ได้รับค่�ทดแทนั 291 วันัของค่�จ้�งเฉลีั�ย

คำว�มูพิักี่�รระดัีบื้ท่� 3  ได้รับค่�ทดแทนั 257 วันัของค่�จ้�งเฉลีั�ย

กรณีีต้่องมีผูู้้ดูแลัเป็นัประจำ� ค่�ดูแลัไม่เกินั 41,170 วอนัต่่อวันั

กรณีีต้่องมีผูู้้ดูแลัครั�งคร�ว ค่�ดูแลัไม่เกินั 27,450 วอนัต่่อวันั
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1) เอกสำ�รคำ�ขอเงินัช่ดเช่ยค่�จ้�งค้�งจ่�ย    จำ�นัวนั 1 ฉบับ

2) สำำ�เนั�สำม้ดบัญชี่ธินั�ค�รของผูู้้ยื�นั   จำ�นัวนั 1 ฉบับ

3) สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�ง หรือ บัต่รทะเบียนัคนัต่่�งช่�ติ่ (ก�ม่�) จำ�นัวนั  1 ฉบับ 

4) หนัังสืำอรับรองเงินัค้�งจ่�ย ออกให้ ณี กระทรวงแรงง�นั  จำ�นัวนั  1 ฉบับ

ส่ิงเอกี่สิ�รดัีงกี่ล่�วให้ บื้ริษัทประกัี่นำโซีล ท�ง Fax (ไมู่มู่ล่�มูภ�ษ�ไทย) 

Tel: (+82) 02-3283-2211/(+82) 02-3671-8145  Fax: (+82) 02-2103-5395

(7) ค่ำ�จััดีกี่�รศพั (Funeral Expenses) 
	 ค่�ใช่้จ่�ยจริงที�จ่�ยให้แก่ผูู้้จัดก�รศพึของแรงง�นัที�เสีำยชี่วิต่จ�กก�รทำ�ง�นั 

	 คำ�นัวณีจ่�ยเท่�กับ 120 วันัของค่�จ้�งเฉลัี�ยร�ยวันั 

	 (อัต่ร�ปี 2563) ต่้องไม่ต่ำ��กว่� 11,438,960 วอนั แลัะไม่เกินั 15,867,020 วอนั 

4.

5.

กี่�รประกัี่นำกี่�รจ้ั�งง�นำ

กี่�รประกัี่นำชดีเชยค่ำ�จ้ั�งค้ำ�งจ่ั�ยข้องบื้ริษัทประกัี่นำโซีล
(ซีออ่ลโบื้จ้ังโบื้ฮ่อมู) 

	 ก�รประกันัภ�คสำมัครใจ เพึื�อใช่้เป็นัค่�ครองช่ีพึ กรณีีแรงง�นัต่่�งช่�ต่ิถึูกเลัิกจ้�ง

	 นั�ยจ้�งแลัะลัูกจ้�งจ่�ยค่�เบี�ยประกันัก�รจ้�งง�นัฝ่่�ยลัะ 50% 

	 สำมัครได้ที� สำำ�นัักง�นัสำังคมสำงเคร�ะห์แลัะค่�ทดแทนัสำำ�หรับแรงง�นั

	 เป็นัก�รประกนัับงัคับให้นั�ยจ้�งที�มลีักูจ้�งประจำ�น้ัอยกว่� 300 คนั ทำ�ประกนััให้ลักูจ้�ง 

 คนัต่่�งช่�ติ่ ภ�ยในั 15 วันั หลัังจ�กสัำญญ�จ้�งง�นัมีผู้ลับังคับใช้่

แรงง�นำท่�ได้ีรับื้กี่�รจ้ั�งง�นำตั้�งแต่้ 180 วันำข้้�นำไป และต่้อมู�ถูกี่เลิกี่จ้ั�ง

ขอรับเงินัช่ดเช่ยได้ที� ศูนัย์คว�มมั�นัคงในัก�รจ้�งง�นั

(ยกี่เว้นำ กรณีีเปลีั�ยนัง�นัด้วยคว�มสำมัครใจ หรือถูึกไล่ัออกเนืั�องจ�กคว�มผิู้ดร้�ยแรง)

กี่รณ่ค้ำ�งจ่ั�ยค่ำ�จ้ั�งหร้อเงินำแทจิัก้ี่มู
 = ประกันันีั�ค้้มครองในัวงเงินั 2,000,000 วอนั 
กี่รณ่มู่ค่ำ�จ้ั�งค้ำ�งจ่ั�ยวงเงินำ 2,000,000 วอนำ
 = สำ�ม�รถึติ่ดต่�มจำ�นัวนัเงินัสำ่วนัเกินัจ�ก 2,000,000 วอนั ได้ โดยฟ้องศ�ลัแพึ่ง 

(เบี�ยประกันัช่ดเช่ยค่�จ้�งค้�งจ่�ย 28,560 วอนั ค้้มครอง 3 ปี) โดยมีเอกสำ�รประกอบ ดังนีั�
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6. เงินำประกัี่นำสิิ�นำส่ิดีสัิญี่ญี่�จ้ั�ง (แทจิัก้ี่มู)

	 ต่ั�งแต่่วันัที� 1 มกร�คม 2556 เป็นัต่้นัไป สำถึ�นัประกอบก�รที�มีลูักจ้�ง 1 คนัขึ�นัไป 

ต้่องจ่�ยเงินัประกันัสิำ�นัส้ำดสัำญญ�จ้�ง
กี่รณ่แรงง�นำต่้�งช�ติ้ทำ�ง�นำกัี่บื้นำ�ยจ้ั�งไมู่น้ำอยกี่ว่� 1 ปี 
 = เป็นัเงินัมูลัค่�เท่�กับ ค่�จ้�ง 30 วันั นั�ยจ้�งต่้องจ่�ย ภ�ยในั 14 วันั นัับตั่�งแต่่ 
วันัส้ำดท้�ยของก�รทำ�ง�นั ห�กนั�ยจ้�งฝ่่�ฝื่นั จะได้รับโทษีปรับไม่เกินั 5 ล้ั�นัวอนั (รวมแรงง�นั 
ที�ทำ�ง�นัในัภ�คเกษีต่ร)

กี่�รย้�นำข้อรับื้เงินำประกัี่นำสิิ�นำส่ิดีสัิญี่ญี่�จ้ั�ง

(1) กี่รณ่ย้�นำข้อรับื้เงินำประกัี่นำสิิ�นำส่ิดีสัิญี่ญี่�จ้ั�งก่ี่อนำเดิีนำท�งกี่ลับื้

(2) กี่รณ่ไมู่ได้ีย้�นำข้อรับื้เงินำประกัี่นำสิิ�นำส่ิดีสัิญี่ญี่�จ้ั�งก่ี่อนำเดิีนำท�งกี่ลับื้

	 เลัือกรับเงินัได้ 2 ช่่องท�ง ดังนัี�

	 ยื�นัขอรับเงินัได้โดยต่รงที�บริษีัทประกันัซัิมซิ้งฯ 2 ช่่องท�ง ดังนีั�

1) รับื้เงินำสิดีที�สำนั�มบินัสำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีัหลัังจ�กผู่้�นัด่�นัต่รวจคนัเข้�เมืองแล้ัว หรือ

2)  ให้บริษัีทประกันัซัิมซ้ิงฯ โอนัเงินัเข้�บัญชี่ธินั�ค�รในัประเทศของแรงง�นั ซึิ�งจะรับเงินัได้ภ�ยในั 

    14 วันั หลัังจ�กเดินัท�งกลัับประเทศของต่นัเองแล้ัว

    (มีผู้ลับังคับใช้่ ตั่�งแต่่วันัที� 29 กรกฎ�คม 2557 เป็นัต้่นัไป)

1) ท�งโทรสิ�ร 0505-161-1421 / 0505-161-1422 หรือ

2) ศูนำย์ EPS ข้อง HRD Korea     

ท่�อยู่ :  ชั่�นั 12 อ�ค�รสำำ�นัักง�นัประกันัสัำงคม เขต่พืึ�นัที� 3 

 ภ�ยในับริเวณีกระทรวงแรงง�นั ถึนันัมิต่รไมต่รี เขต่ดินัแดง

 แขวงดินัแดง กร้งเทพึฯ / โทรศัพึท์ 02-245-9433
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7. เงินำทดีแทนำเน้ำ�องจั�กี่บื้ริษัทล้มูละล�ย (เงินำเชดัีงก้ี่มู)

	 สำ�ม�รถึยื�นัขอรับเงินัช่ดเช่ย ดังนัี� 

	 สิ�มู�รถเร่ยกี่ร้องเชดีังกี่้มูไดี้ภ�ยในำ 2 ปี นำับื้ต้ั�งแต้่วันำท่�นำ�ยจั้�งล้มูละล�ย

	 แรงง�นัต่่�งช่�ต่ทิี�สำิ�นัสำด้ก�รทำ�ง�นัแลัะไม่ได้รบัค่�จ้�ง เนัื�องจ�กนั�ยจ้�งยกเลักิกจิก�ร 

 จ�กกรณีีใดกรณีีหนึั�งต่่อไปนีั� 

ค่ำ�จ้ั�งค้ำ�งจ่ั�ย สูิงส่ิดีไมู่เกิี่นำ 3 เด้ีอนำ

แทจิัก้ี่มู  ไมู่เกิี่นำ 3 ปี

ค่ำ�แรงในำวันำหย่ดี ไมู่เกิี่นำ 3 เด้ีอนำ

สิำ�นัำกี่ง�นำเงินำทดีแทนำและสิวัสิดิีกี่�ร
(COMWEL: Korea Worker’s Compensation and Welfare Services)

กี่รณ่นำ�ยจ้ั�งถูกี่ศ�ลตั้ดีสิินำให้ล้มูละล�ย
 = แรงง�นัต่่�งช่�ติ่สำ�ม�รถึยื�นัคำ�ร้องขอรับเงินัช่ดเช่ย โดยเงินัจะส่ำงเข้�บัญชี่ของผูู้้ยื�นัคำ�ร้อง 
    โดยต่รง ได้ที� 

กี่รณ่อ้�นำท่�เท่ยบื้เท่�กัี่บื้กี่�รล้มูละล�ย
 = กรณีีอื�นัที�เทียบเท่�กับก�รล้ัมลัะลั�ยต่�มที�กฎหม�ยกำ�หนัด  

แรงง�นัต่่�งช่�ติ่ ยื�นัใบรับรองก�รล้ัมลัะลั�ยต่่อหัวหน้ั�สำำ�นัักง�นัแรงง�นัท้องถิึ�นั 

(ภ�ยในั 1 ปี นัับจ�กวันัที�ออกจ�กบริษัีท)

ยื�นัคำ�ร้องขอรับเงินัเช่ดังกึม + เอกสำ�รยืนัยันัก�รล้ัมลัะลั�ยของบริษัีท

ที�สำำ�นัักง�นัแรงง�นัท้องถิึ�นั

รับเอกสำ�รร�ยง�นัก�รล้ัมลัะลั�ย

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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ยื�นัคำ�รับรองนั�ยจ้�งล้ัมลัะลั�ยที� กระทรวงแรงง�นัฯ สำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั

กระทรวงแรงง�นัฯ ต่รวจสำอบแล้ัว แจ้งก�รรับรองนั�ยจ้�งล้ัมลัะลั�ย

กระทรวงแรงง�นัฯ แจ้งผู้ลัก�รต่รวจสำอบสิำทธิิ� ว่�มีสิำทธิิ�รับเงินัเช่ดังกึม

สำำ�นัักง�นัแรงง�นัท้องถิึ�นัต่รวจสำอบ

สำำ�นัักง�นัสัำงคมสำงเคร�ะห์แลัะค่�ทดแทนัแรงง�นั

ผูู้้ยื�นัคำ�ร้อง ได้รับเงินัโอนั เข้�บัญชี่ของผูู้้ยื�นัคำ�ร้องโดยต่รง

ยื�นัขอรับเงินัเช่ดังกึม ที�กระทรวงแรงง�นัฯ

กระทรวงแรงง�นัฯ ส่ำงผู้ลัก�รต่รวจสำอบต่่อสำำ�นัักง�นัสำวัสำดิก�รแรงง�นัแห่งช่�ติ่ 

(สำำ�นัักง�นัคึนัโรบกจีคงดันั)

สำำ�นัักง�นัสำวัสำดิก�รแรงง�นัแห่งช่�ติ่ พิึจ�รณี�แล้ัวโอนัเงินัเข้�บัญชี่ของผูู้้ยื�นัคำ�ร้อง

ส่ำงต่่อ

ขั้�นำต้อนำกี่�รติ้ดีต้�มูเงินำเชดัีงก้ี่มู

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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เงินำทดีแทนำเงินำค่ำ�จ้ั�งค้ำ�งจ่ั�ย (โซีแอ๊กี่เชดัีงก้ี่มู)
	 เริ�มใช่้ระบบโซิแอ๊กเช่ดังกึม ต่ั�งแต่่วันัที� 1 กรกฎ�คม 2557 เพึื�อแก้ปัญห�ระบบเช่ดังกึม

	 สำ�ม�รถึดำ�เนัินัก�รต่ิดต่�มเงินัเช่ดังกึมได้ เมื�อศ�ลั หรือ กรมแรงง�นัตั่ดสำินัว่�บริษีัท 

 ล้ัมลัะลั�ยจริง  

กรณีีลูักจ้�งที�ออกจ�กบริษัีทที�ยงัไม่ได้รบัก�รตั่ดสิำนัจ�กศ�ลัหรือกรมแรงง�นัว่�ล้ัมลัะลั�ย แรงง�นำมู่ 

สิิทธิิ�ย้�นำข้อเงินำโซีแอ๊กี่เชดัีงก้ี่มู วงเงินำสิำ�หรับื้ค่ำ�จ้ั�งท่�ค้ำ�งจ่ั�ย 3 เด้ีอนำล่�ส่ิดี จัำ�นำวนำ 7,000,000 วอนำ

สิำ�หรบัื้เงินำร�งวลัสิิ�นำส่ิดีกี่�รจ้ั�ง (แทจัก้ิี่มู) 3 ปี ล่�ส่ิดี จัำ�นำวนำ 7,000,000 วอนำ รวมู 2 ร�ยกี่�รแล้ว

วงเงินำสูิงส่ิดี 10,000,000 วอนำ ต่้อคำนำ (มู่ผลตั้�งแต่้วันำท่� 1 กี่รกี่ฎ�คำมู 2562) โดยมีเงื�อนัไขดังนีั� 

1) ลูักจ้�งที�ออกจ�กบริษัีทที�มีลูักจ้�งประจำ� 1 คนั ขึ�นัไป 

2) บริษัีทที�ดำ�เนิันัธ้ิรกิจม�กกว่� 6 เดือนั 

ขั้�นำต้อนำกี่�รติ้ดีต้�มูเงินำโซีแอ๊กี่เชดัีงก้ี่มู

ห�กบริษัีทเป็นันิัติ่บ้คคลั ต้่องไปศ�ลั ในัที�ทำ�ก�รของบรรษัีทช่่วยเหลืัอท�งกฎหม�ยแห่งช่�ติ่

+ ขอสำำ�เนั�ใบจดทะเบียนันิัติ่บ้คคลั 1 ฉบับ (ร�ค� 1,200 วอนั)

ทำ�ต่ร�ประทับด้วยชื่�อของผูู้้ร้อง (ทำ�ได้ 2-4 ตั่วอักษีร ด้วยตั่วหนัังสืำอภ�ษี�เก�หลีัเท่�นัั�นั)

(ร�ค� 3,000 วอนั)

เดินัท�งไปที�สำำ�นัักง�นับรรษัีทช่่วยเหลืัอท�งกฎหม�ยแห่งช่�ติ่ เพืึ�อลังทะเบียนั

(กรณีีมอบอำ�นั�จให้ยื�นั หนัังสืำอมอบอำ�นั�จ สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วผูู้้ร้องแลัะเจ้�ตั่ว) 

เมื�อได้ประทับต่ร�ของผูู้้ร้อง + สำำ�เนั�ใบจดทะเบียนันิัติ่บ้คคลัแล้ัว ให้กรอกเอกสำ�ร ดังนีั�

 1) ใบคำ�ขอคว�มช่่วยเหลืัอท�งกฎหม�ยของคดีท�งแพ่ึง

 2) สัำญญ�ขอคว�มช่่วยเหลืัอท�งกฎหม�ยโดยไม่มีค่�ทนั�ยคว�ม

 3) หนัังสืำอมอบอำ�นั�จฟ้องคดี

ยื�นัคำ�ร้องท้กข์ที�กระทรวงแรงง�นัฯ สำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั + รับหนัังสืำอรับรองค่�จ้�งค้�งจ่�ย

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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บรรษัีทช่่วยเหลืัอท�งกฎหม�ยฯ ส่ำงข้อคว�มเลัขที�คดีให้ท�งโทรศัพึท์มือถืึอ

ต่�มที�กรอกไว้ (ห�กต้่องก�รได้รับข้อคว�ม สำ�ม�รถึขอใบยืนัยันัลังทะเบียนัคำ�ร้องได้)

บรรษัีทช่่วยเหลืัอท�งกฎหม�ยฯ จะแต่่งตั่�งทนั�ยคว�มภ�ยในั 1 เดือนั

นัับตั่�งแต่่วันัที�ลังทะเบียนัคำ�ร้องแลัะดำ�เนิันัคดีต่่อไป

ยื�นัเอกสำ�ร + สำำ�เนั�สำม้ดบัญชี่ธินั�ค�ร ที� 

สำำ�นัักง�นัเงินัทดแทนัแลัะสำวัสำดิก�ร (COMWEL)

ผูู้้ร้องจะได้รับสำำ�เนั�ใบรับรองค่�จ้�งค้�งจ่�ย + หนัังสืำอตั่ดสิำนัคดี เช่่นั

หนัังสืำอสิำทธิิในัก�รเรียกร้องโดยมีอำ�นั�จของรัฐบ�ลั + หนัังสืำอรับรองคำ�พิึพึ�กษี�จ�กบรรษัีทช่่วย

เหลืัอท�งกฎหม�ยฯ + แบบคำ�ขอเงินัโซิแอ็กเช่ดังกึม

 “ค้นัห�คดี” ของเว็บไซิต์่บรรษัีทช่่วยเหลืัอท�งกฎหม�ยฯ

ศ�ลัพิึจ�รณี�คดี

เร็วส้ำด ใช้่เวลั� 3 เดือนั

ช้่�ส้ำด ใช้่เวลั� 10 เดือนั ขึ�นัไป

ติ่ดต่�มคว�มคืบหน้ั�ก�รดำ�เนิันัคดี โดยเข้�ไปที�

8. กี่�รประกัี่นำค่ำ�ใช้จ่ั�ยในำกี่�รเดิีนำท�งกี่ลับื้ (Return Cost Insurance)

	 เป็นัก�รประกันัภ�คบังคับแก่แรงง�นัต่่�งช่�ต่ิ

	 วัต้ถ่ประสิงคำ์ เพึื�อเป็นัก�รเต่รียมค่�ใช่้จ่�ยเมื�อแรงง�นัต่่�งช่�ติ่ต่้องก�รเดินัท�ง 

 กลัับประเทศ โดยขอรับเงินัประกันัก�รเดินัท�งกลัับได้ในักรณีี ดังนีั�

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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	 แรงง�นัต่่�งช่�ต่ิในัระบบ EPS ท้กคนั ต่้องทำ�ประกันัค่�ใช่้จ่�ยในัก�รเดินัท�งกลัับ 

 ประเทศ ภ�ยในั 80 วันั นัับจ�กวันัเดินัท�งเข้�ประเทศ

	 แรงง�นัต่่�งช่�ติ่เป็นัผูู้้รับผู้ิดช่อบก�รจ่�ยเบี�ยประกันั กำ�หนัดให้ช่ำ�ระครั�งเดียวเต็่ม 

 จำ�นัวนั โดยอัต่ร�ดอกเบี�ย ขึ�นัอยู่กับประเทศผูู้้ส่ำง (Sending Country) 

	 ประเทศไทย กำ�หนัดเบี�ยประกันั จำ�นัวนั 400,000 วอนั 

	 เบี�ยประกันั จะถึูกหักจ�กบัญช่ีธินั�ค�รที�แรงง�นัต่่�งช่�ต่ิแจ้งไว้ 

	 แรงง�นัต่่�งช่�ต่ิที�ฝ่่�ฝ่ืนั มีโทษีปรับไม่เกินั 1,000,000 วอนั

	 กี่รณ่แรงง�นำต้่�งช�ติ้เสิ่ยช่วิต้ข้ณะทำ�ง�นำในำสิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่ ท�ย�ทโดยธิรรม 

 จะเป็นัผูู้้มีสิำทธิิ�รับเงินัประกันัค่�ใช้่จ่�ยในัก�รเดินัท�งกลัับแทนั

1) เดินัท�งกลัับประเทศ เนืั�องจ�กระยะเวล�อน่ำญี่�ต้ทำ�ง�นำสิิ�นำส่ิดีลง

    หรือเป็นัผูู้้ที�หลับหนีันั�ยจ้�ง แล้ัวประสำงค์เดินัท�งกลัับประเทศ

2) เดินัท�งกลัับประเทศ ด้ีวยเหต่้จัำ�เป็นำ (ไม่รวมถึึงก�รเดินัท�งกลัับประเทศชั่�วคร�ว)

3) ถูึกเลิักจ้�ง ดี้วยสิ�เหต่้ท่�เกิี่ดีจั�กี่ตั้วแรงง�นำเอง ทำ�ให้ต่้องสำ่งกลัับประเทศโดยไม่มีข้อยกเว้นั

   กรณีีใดๆ

แรงง�นัต่่�งช่�ติ่ สำ�ม�รถึสำมัครประกันัเดินัท�งกลัับ ณี ศูนัย์ฝึ่กอบรมแรงง�นัต่่�งช่�ติ่

ที�แรงง�นัผูู้้นัั�นัเข้�รับก�รอบรมก่อนัส่ำงต่่อให้นั�ยจ้�ง

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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1) เงินำบื้ำ�นำ�ญี่กี่รณ่ท่พัพัลภ�พั

 - จ่�ยแก่ผูู้้เข้�ร่วมโครงก�รที�ประสำบอันัต่ร�ย หรือ เจ็บป่วยระหว่�งเข้�ร่วมโครงก�รแลัะมี 

  อ�ก�รท้พึพึลัภ�พึหลัังสิำ�นัส้ำดก�รรักษี�พึย�บ�ลั

 - จำ�นัวนัเงินับำ�นั�ญ ขึ�นัอยู่กับ ระดับคว�มร้นัแรงของคว�มท้พึพึลัภ�พึ

  คว�มท้พึพึลัภ�พึ ระดับ 1-3   ได้รับเงินับำ�นั�ญเป็นัร�ยปี

  คว�มท้พึพึลัภ�พึ ระดับ 4   ได้รับเป็นัเงินัก้อนั

2) เงินำบื้ำ�นำ�ญี่กี่รณ่เส่ิยช่วิต้

 - ผูู้้เข้�ร่วมโครงก�รเสีำยชี่วิต่ หรือผูู้้รับเงินับำ�นั�ญช่ร�ภ�พึ บำ�นั�ญท้พึพึลัภ�พึเสีำยชี่วิต่

 - ท�ย�ทจะได้รับเงินัช่่วยยังชี่พึร�ยเดือนั ทั�งนีั� ท�ย�ทสำ�ม�รถึยื�นัคำ�ร้องขอรับสิำทธิิประโยช่น์ั 

  ย้อนัหลัังได้ไม่เกินั 5 ปี

3) เงินำบื้ำ�เหน็ำจั (เงินำก้ี่อนำ) กี่รณ่เป็นำแรงง�นำต่้�งช�ติ้ แบ่ื้งเป็นำ 2 กี่รณ่ ดัีงน่ำ�

 - ขอคืนัเงินัสำมทบ (ส่ำวนัของนั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�ง) พึร้อมดอกเบี�ย เมื�อเดินัท�งกลัับประเทศ 

  (ภ�ยในัเวลั� 5 ปี นัับจ�กวันัที�เดินัท�งออกจ�กสำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั)

 - ขอคืนัเงินั เมื�ออ�ย้ครบ 60 ปีบริบูรณ์ี

	 สำำ�หรับแรงง�นัต่่�งช่�ต่ิที�มีอ�ย้ระหว่�ง 18 - 60 ปี แลัะพึำ�นัักอยู่ในัสำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลัี  

 ต้่องเข้�ร่วมโครงก�รเงินับำ�นั�ญแห่งช่�ติ่เช่่นัเดียวกับช่�วเก�หลีัใต้่

	 แรงง�นัต่่�งช่�ติ่ที�เข้�ร่วมโครงก�รเงินับำ�นั�ญแห่งช่�ติ่ แลัะจ่�ยเงินัสำมทบกองท้นั 

 บำ�นั�ญ จะขอรับสิำทธิิประโยช่น์ัเป็นัเงินับำ�เหน็ัจได้ 2 กรณีี ดังนีั�

วิธ่ิกี่�รข้อรับื้เงินำบื้ำ�นำ�ญี่

9. เงินำบื้ำ�นำ�ญี่แห่งช�ติ้เกี่�หล่ (National Pension Service)

	 ต่ั�งแต่่วันัที� 1 กรกฎ�คม 2546 ผูู้้ใช่้แรงง�นัในัสำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลัีที�ทำ�ง�นัในัสำถึ�นั 

 ประกอบก�รซึิ�งมีลูักจ้�งตั่�งแต่่ 1 คนัขึ�นัไป จะต้่องเข้�ร่วมโครงก�รเงินับำ�นั�ญแห่งช่�ติ่  

 ด้วยก�รจ่�ยเงินัสำมทบเข้�กองท้นับำ�นั�ญ เพืึ�อสำร้�งคว�มมั�นัคงในัก�รดำ�รงชี่วิต่

	 นั�ยจ้�งแลัะลัูกจ้�ง ต่้องร่วมจ่�ยเงินัสำมทบกองท้นัฝ่่�ยลัะ 4.5% ของร�ยได้ม�ต่รฐ�นั                  

 โดยสำม�ชิ่กกองท้นัจะได้รับสิำทธิิประโยช่น์ั ดังนีั�

1) กรณีีสิำ�นัส้ำดสัำญญ�จ้�งแลัะเดินัท�งกลัับประเทศ โดยไม่กลัับเข้�ม�ทำ�ง�นัในัสำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีัอีก
2) กรณีีไม่ได้ยื�นัคำ�ร้องขอรับเงินับำ�เหน็ัจก่อนัเดินัท�งกลัับ

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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กี่รณ่สิิ�นำส่ิดีสัิญี่ญี่�จ้ั�งและเดิีนำท�งกี่ลับื้ประเทศ โดียไมู่กี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำในำสิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
อ่กี่ดีำ�เนิำนำกี่�รได้ี 2 กี่รณ่ ดังนีั�
(1) ผูู้้มีสิำทธิิ�สำ�ม�รถึยื�นัคำ�ร้องขอรับเงินับำ�เหน็ัจก่อนัเดินัท�งกลัับได้ที� สำำ�นัักง�นับำ�นั�ญ 
      แห่งช่�ติ่เก�หลีัใต้่ (National Pension Service: NPS) ในัเขต่พืึ�นัที�สำถึ�นัประกอบก�ร

	 เงินับำ�เหนั็จจะถึูกโอนัเข้�บัญช่ีธินั�ค�รที�ผูู้้มีสำิทธิิ�แจ้งไว้ 

	 ต่้องเป็นับัญช่ีของผูู้้มีสำิทธิิ�รับเงินัเท่�นัั�นั

เอกี่สิ�รประกี่อบื้ ดัีงน่ำ�

     1) แบบคำ�ร้องขอรับเงินับำ�เหน็ัจ (จัดเต่รียมไว้ที�สำำ�นัักง�นั)

     2) หนัังสืำอเดินัท�ง

     3) บัต่รประจำ�ตั่วต่่�งด้�ว

     4) สำำ�เนั�สำม้ดบัญชี่ธินั�ค�ร

     5) สำำ�เนั�ตั่�วเครื�องบินั (ก่อนัเดินัท�งกลัับภ�ยในั 1 เดือนั)

(2) ผู้มู่สิิทธิิ�สิ�มู�รถข้อรับื้เงินำบื้ำ�เหน็ำจัท่�ท่�อ�กี่�ศย�นำนำ�นำ�ช�ติ้อินำชอนำได้ี

ผูู้้มีสิำทธิิ�ต้่องยื�นัคำ�ร้องขอรับเงินับำ�เหน็ัจก่อนัเดินัท�งกลัับ ที� NPS ก่อนั

รับเอกสำ�รรับรองก�รยื�นัคำ�ร้องขอรับเงินับำ�เหน็ัจจ�ก NPS

วันัเดินัท�งออกนัอกประเทศ ติ่ดต่่อ NPS สำ�ข�ท่�อ�ก�ศย�นันั�นั�ช่�ติ่อินัช่อนั

ที� ชั่�นั 1 ผูู้้โดยสำ�รข�เข้�โซินั A แลัะ 

ยื�นั เอกสำ�รรับรองยื�นัคำ�ร้องขอรับเงินับำ�เหน็ัจ + หนัังสืำอเดินัท�ง + ตั่�วเครื�องบินั

รับหนัังสืำอแจ้งก�รตั่ดสิำนัจ่�ยเงินับำ�เหน็ัจ + หนัังสืำอแจ้งก�รจ่�ยเงินับำ�เหน็ัจ 

ยื�นั ที�ธินั�ค�รซิินัฮั่นั (SHINHAN BANK) เพืึ�อรับเงินับำ�เหน็ัจเป็นัเงินัสำด ระหว่�งเวลั� 09.00-17.00 นั.

ยกเว้นั วันัที� 18 กันัย�ยนั ของท้กปี เนืั�องจ�กวันัครบรอบก�รสำถึ�ปนั�ของ 

สำำ�นัักง�นับำ�นั�ญแห่งช่�ติ่เก�หลีั

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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ยื�นั หนัังสืำอแจ้งก�รจ่�ยเงินับำ�เหน็ัจ + หนัังสืำอเดินัท�ง + รับใบเสำร็จแลักเปลีั�ยนัเงินั

(ก่อนัเวลั� 17.30 นั.)

หลัังจ�กผู่้�นัด่�นัต่รวจคนัเข้�เมือง ติ่ดต่่อธินั�ค�รชิ่นัฮั่นั (SHINHAN BANK) อีกครั�ง

ยื�นั ใบเสำร็จแลักเปลีั�ยนัเงินั + หนัังสืำอเดินัท�ง เพืึ�อแลักใบเสำร็จแลักเปลีั�ยนัเงินัเป็นัเงินัสำด

(ก่อนัเวลั� 21.00 นั.)

กี่รณ่ไมู่ได้ีย้�นำคำำ�ร้องข้อรับื้เงินำบื้ำ�เหน็ำจัก่ี่อนำเดิีนำท�งกี่ลับื้
(1) ยื�นัคำ�ร้องท�งไปรษีณีีย์ ที�สำำ�นัักง�นับำ�นั�ญแห่งช่�ติ่เก�หลีัใต้่ในัเขต่พืึ�นัที�สำถึ�นัประกอบก�รได้ 

         หลัังเดินัท�งกลัับประเทศแล้ัว

(2) สำำ�หรับประเทศมองโกเลีัย อ้ซิเบกิสำถึ�นั ไทย แลัะศรีลัังก� สำ�ม�รถึยื�นัขอรับเงินับำ�เหน็ัจ 
 ต่�มข้อต่กลัง MOU ได้ 

เอกี่สิ�รประกี่อบื้ ดัีงน่ำ�

     1) แบบคำ�ร้องแลัะแบบคำ�ร้องโอนัเงินัระหว่�งประเทศ 

         (ต้่องได้รับก�รรับรองจ�กหน่ัวยง�นัร�ช่ก�รภ�ยในัประเทศภูมิลัำ�เนั� + 

         รับรองจ�กสำถึ�นักงส้ำลั หรือ สำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่เก�หลีัในัประเทศนัั�นั)

2) สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�ง

3) สำำ�เนั�บัญชี่ธินั�ค�รของผูู้้ยื�นัคำ�ร้อง

ย้�นำคำำ�ร้องภ�ยหลังเดิีนำท�งกี่ลับื้ประเทศไทย ได้ีท่�

1) สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ (ชั่�นั 12) 

    สำำ�นัักง�นัปลััดกระทรวงแรงง�นั ถึนันัมิต่รไมต่รี

    แขวงดินัแดง เขต่ดินัแดง กร้งเทพึฯ 10400

2) สำำ�นัักง�นัแรงง�นัท้กจังหวัด

หม�ยเหต้่  สำอบถึ�มร�ยลัะเอียดได้ที�ศูนัย์ประสำ�นัง�นัระหว่�งประเทศ 02-2176-8730 

   (ภ�ษ�ไทย)

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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กี่รณ่ให้ตั้วแทนำในำสิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่ย้�นำคำำ�ร้องแทนำ 
 = อ�จมีก�รเรียกเก็บค่�ธิรรมเนัียม แลัะเพืึ�อป้องกันัไม่ให้เกิดก�รแอบอ้�งเพืึ�อขอรับ 
  เงินับำ�เหน็ัจจึงขอให้ใช้่วิธีิก�รขอรับท�งไปรษีณีีย์
กี่รณ่ผู้มู่สิิทธิิเส่ิยช่วิต้
 = สิำทธิิจะต่กทอดถึึงท�ย�ทโดยธิรรม โดยท�ย�ทโดยธิรรม จะได้รับเงินัยังชี่พึร�ยเดือนั 
  ต่�มที� NPS กำ�หนัด

 ต่�มกฎหม�ย EPS ก�รขอย้�ยง�นัสำ�ม�รถึกระทำ�ได้ 5 กรณีี ดังต่่อไปนีั�
กี่รณ่ท่� 1  ครบสัำญญ�จ้�งง�นั แลัะ/หรือฝ่่�ยใดฝ่่�ยหนึั�งไม่ประสำงค์ต่่อสัำญญ�จ้�งง�นั หรือนั�ยจ้�ง 
  ประสำงค์เลิักสัำญญ�จ้�งง�นัก่อนักำ�หนัดโดยมีเหต้่ผู้ลัที�สำมควร
กี่รณ่ท่� 2   นั�ยจ้�งปิดกิจก�รชั่�วคร�ว ปิดถึ�วร หรือเหต้่ที�ไม่ใช่่คว�มผิู้ดของลูักจ้�ง
กี่รณ่ท่� 3  นั�ยจ้�งไม่จ่�ยค่�จ้�งต่�มสัำญญ�จ้�งง�นั มีค่�จ้�งค้�งจ่�ย หรือนั�ยจ้�งกระทำ�ผิู้ด 
  กฎหม�ยก�รจ้�งง�นั
กี่รณ่ท่� 4  สำภ�พึแวดลั้อมในัก�รทำ�ง�นัไม่เป็นัไปต่�มเงื�อนัไขสัำญญ�จ้�งง�นั หรือนั�ยจ้�งฝ่่�ฝ่ืนั 
  เงื�อนัไขก�รจ้�งง�นัต่�มกฎหม�ยแรงง�นั
กี่รณ่ท่� 5  ลูักจ้�งไม่สำ�ม�รถึทำ�ง�นัได้ (เช่่นั มีปัญห�สำภ�พึร่�งก�ย ก�รบ�ดเจ็บ) แต่่สำ�ม�รถึทำ�ง�นั 
  ที�อื�นัได้

ดี�วน์ำโหลดีแบื้บื้คำำ�ร้อง

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

ผู้ข้อย้�ยง�นำต้�มูกี่รณ่ท่� 3 – 5 ต้้องไปร้องเร่ยนำต่้อกี่ระทรวงแรงง�นำ (โนำดีงบูื้) สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่

เจ้�หน้ั�ที�โนัดงบูจะสำอบข้อเท็จจริงนั�ยจ้�ง/ลูักจ้�งเพืึ�อประกอบก�รพิึจ�รณี� 

ซึิ�งอ�จยติ้่ด้วยก�รอน้ัญ�ต่ให้แรงง�นัต่่�งช่�ติ่ย้�ยง�นั หรือ ยนืัยนััให้ทำ�ง�นักับนั�ยจ้�งร�ยเดิมก็ได้

2. กี่�รข้อย้�ยง�นำ

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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เมู้�อได้ีรับื้กี่�รยินำยอมูจั�กี่นำ�ยจ้ั�งให้ย้�ยง�นำ หร้อ คำรบื้สัิญี่ญี่�จ้ั�งง�นำแล้วไมู่ต้้องกี่�รต่้อ 
สัิญี่ญี่�จ้ั�งง�นำกัี่บื้นำ�ยจ้ั�งร�ยเดิีมู ดีำ�เนิำนำกี่�ร ดัีงน่ำ�

(1) นั�ยจ้�งเซ็ินัชื่�อยินัยอมในัใบแจ้งก�รเปลีั�ยนัแปลังก�รจ้�งง�นั

(2) แรงง�นัต่่�งช่�ติ่ที�ขอย้�ยง�นั แต่่ไม่ได้รับเอกสำ�รใบแจ้งก�รเปลีั�ยนัแปลังก�รจ้�งง�นั

นั�ยจ้�งต้่องไปยื�นั หรือ ส่ำงโทรสำ�ร หรือ มอบหม�ยให้แรงง�นัไปยื�นัใบแจ้งก�รเปลีั�ยนั             

ก�รจ้�งง�นัต่่อศูนัย์บริก�รจัดห�ง�นั (โคยงเซินัทอ) ในัเขต่ที�ต่นัเองมีทะเบียนัอยู่

แรงง�นัต่่�งช่�ติ่ไปติ่ดต่่อศูนัย์บริก�รจัดห�ง�นั พึร้อมแจ้งชื่�อ/หม�ยเลัขติ่ดต่่อของนั�ยจ้�ง

เจ้�หน้ั�ที�ศูนัย์ฯ จะประสำ�นัง�นัขอเอกสำ�รจ�กนั�ยจ้�ง

แรงง�นัต่่�งช่�ติ่ ลังทะเบียนัห�ง�นัที�ศูนัย์บริก�รจัดห�ง�นัเขต่ 

ระบ้เขต่ที�ประสำงค์จะทำ�ง�นั + หม�ยเลัขโทรศัพึท์ที�ติ่ดต่่อได้ในัใบแจ้งก�รเปลีั�ยนัสำถึ�นัประกอบก�ร

ทำ�สัำญญ�จ้�งง�นัใหม่หลัังจ�กเริ�มทำ�ง�นัภ�ยในั 3 วันั

มิฉะนัั�นั อ�จเสีำ�ยงต่่อก�รปฏิิบัติ่ผิู้ดกฎหม�ย EPS

เมื�อนั�ยจ้�งร�ยใหม่ประสำงค์จะจ้�งแรงง�นัต่่�งช่�ติ่

นั�ยจ้�งร�ยนัั�นัจะติ่ดต่่อต่�มร�ยชื่�อจ�กศูนัย์บริก�รจัดห�ง�นัเขต่ด้วยต่นัเอง

(แรงง�นัต่่�งช่�ติ่ สำ�ม�รถึทำ�ง�นักับนั�ยจ้�งที�ศูนัย์ฯ แนัะนัำ�ให้เท่�นัั�นั 

เพืึ�อป้องกันัปัญห�นั�ยหน้ั�จัดห�ง�นัเรียกเงินัค่�ดำ�เนิันัก�ร)

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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หมู�ยเหต่้    แรงง�นัช่�ติ่ที�อยู่ระหว่�งห�นั�ยจ้�งร�ยใหม่ แลัะ วีซ่ิ�กำ�ลัังจะหมดอ�ย้
 1. นัำ�ใบลังทะเบียนัห�ง�นัไปต่ิดต่่อที�สำำ�นัักง�นัต่รวจคนัเข้�เมืองในัเขต่ที�มีทะเบียนัอยู่  
  เพืึ�อขอต่่อวีซ่ิ�ก่อนัหมดอ�ย้
 2. ค่�ปรับก�รต่่อวีซ่ิ�ล่ั�ช้่� 1 วันั – 1 เดือนั เป็นัเงินั 100,000 วอนั
 3. ค่�ปรับสูำงขึ�นัเรื�อยๆ ต่�มระยะเวลั�คว�มล่ั�ช้่�

ข้้อคำวรทร�บื้

	 แรงง�นัต่่�งช่�ต่ิขอย้�ยง�นัได้ไม่เกินั 3 ครั�ง ในัระยะเวลั�อนั้ญ�ต่ทำ�ง�นั 3 ปีแรก 

	 เวลั�ที�ถึกูจ้�ง 1 ปี 10 เดอืนั ต่�มที�นั�ยจ้�งร้องขอ แรงง�นัต่่�งช่�ติ่สำ�ม�รถึขอย้�ยง�นัได้  

 ไม่เกินั 2 ครั�ง ไม่รวมกรณีีย�้ยง�นัเนืั�องจ�กคว�มผิู้ดของนั�ยจ้�งต่�มที�กฎหม�ยกำ�หนัด

(4) ก�รขอเปลีั�ยนันั�ยจ้�งเนืั�องจ�กง�นัหนััก เหนืั�อย อันัต่ร�ย ทำ�ง�นัไม่ไหว ห�กนั�ยจ้�งไม่มี 
 คว�มผิู้ดแลัะไม่ยินัยอม จะไม่สำ�ม�รถึเปลีั�ยนัง�นัได้ ห�กต้่องก�รย้�ยง�นัจะต้่องทำ�ง�นั 
 กับนั�ยจ้�งร�ยเดิมจนัสิำ�นัส้ำดสัำญญ�จ้�ง โดยที�ก่อนัสิำ�นัส้ำดสัำญญ�จ้�งอย่�งน้ัอย 1 เดือนั 
 ต้่องแจ้งต่่อนั�ยจ้�งว่�ไม่ต้่องก�รต่่อสัำญญ�จ้�งง�นักับนั�ยจ้�งร�ยเดิมอีก 

(5) ก�รขออน้ัญ�ต่ย้�ยง�นัก่อนัครบสัำญญ�จ้�งง�นัอ�จกระทำ�ได้ในับ�งกรณีี ซึิ�งต้่องไปยื�นั 
 คำ�ร้องต่่อกระทรวงแรงง�นัแลัะก�รจ้�งง�นัสำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั เช่่นั

	 กรณีนีั�ยจ้�งทำ�ผู้ดิกฎหม�ยแรงง�นั

	 นั�ยจ้�งทำ�ผู้ดิสำญัญ�ก�รจ้�งง�นั

	 ก�รล่ัวงลัะเมดิท�งเพึศต่่อลักูจ้�ง

	 ก�รทำ�ร้�ยร่�งก�ยลักูจ้�ง

	 กรณีเีจบ็ป่วยไม่สำ�ม�รถึทำ�ง�นักับนั�ยจ้�งร�ยเดมิได้ แต่่ยงัมีคว�มสำ�ม�รถึในัก�รทำ�ง�นั 

 ประเภทอื�นั (ต้่องมีคำ�วินิัจฉัยของแพึทย์รับรอง) 

(3) แรงง�นัต่่�งช่�ต่ิที�ได้รับอน้ัญ�ต่ให้ย้�ยง�นัต่�มกฎหม�ยว่�ด้วยคนัเข้�เมือง แต่่ไม่สำ�ม�รถึ 
                 ห�ง�นัได้ภ�ยในั 3 เดือนั นัับตั่�งแต่่วันัที�ร้องขอย้�ยง�นั หรือ แรงง�นัต่่�งช่�ติ่ที�ไม่ได้ดำ�เนิันัก�ร 
      เรื�องก�รขอย้�ยง�นัภ�ยในั 1 เดือนั นัับตั่�งแต่่วันัสิำ�นัส้ำดสัำญญ�จ้�งง�นั ต้้องเดิีนำท�ง 
         กี่ลับื้ประเทศ

ข้้อยกี่เว้นำ

กรณีีไม่สำ�ม�รถึร้องขอย้�ยง�นั หรือ ไม่ได้รับอน้ัญ�ต่ย้�ยง�นัจ�กสำ�เหต้่ก�รบ�ดเจ็บ 

ก�รทำ�ง�นั เจ็บป่วย ตั่�งครรภ์ หรือคลัอดบ้ต่ร  เริ�มูนัำบื้ตั้�งแต่้วันำท่�สิิ�นำส่ิดีข้้อยกี่เว้นำ

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

1. เงินัสำะสำมเลีั�ยงชี่พึ (ก้กมินัยอนักึม)
 1.1 กรณีีมีชี่วิต่ (เงินัก้อนั)
 1.2 กรณีีท้พึพึลัภ�พึ
 1.3 กรณีีเสีำยชี่วิต่ 
  1.3.1 ได้รับเงินัก้อนั
  1.3.2 ได้รับเงินัร�ยเดือนั
2. เงินัประกันัก�รเดินัท�งกลัับแลัะเงินัประกันัก�รทำ�ง�นัครบสัำญญ�จ้�ง
3. เงินัส่ำวนัต่่�งก�รทำ�ง�นัครบสัำญญ�จ้�งจ�กนั�ยจ้�ง
4. เงินัค่�จ้�งค้�งจ่�ยจ้�งนั�ยจ้�ง
5. เงินัสำะสำมเลีั�ยงชี่พึส่ำวนัของนั�ยจ้�ง
6. ก�รต่รวจสำอบแลัะปิดบัญชี่ธินั�ค�ร

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้หลังกี่ลับื้ประเทศไทย

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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เงินสะสมเลี้ยงชีพ
(กุกมินยอนกึม)

วิธีการตรวจสอบสิทธิ
โทรตรวจสอบสิทธิประโยชนจากสํานักงานเงินบํานาญ
แหงชาติ สาธารณรัฐเกาหลี
เบอรโทรศัพท +82 - 23 - 146 - 6158
ติดตอ คุณรัตน โดยแจงขอมูลดังน้ี
     -  แจงเลขบัตรคนประจําตัวตางดาวหรือเลขกามา
     -  แจงช่ือ สกุลและบริษัทท่ีทํางาน

คุณสมบัติ
1. เปนแรงงานท่ีเคยพํานักอยูในสาธารณรัฐเกาหลี และมี
    อายุระหวาง 18-60 ป
2. ไดเขารวมโครงการเงินบํานาญแหงชาติและจายเงิน
    สมทบกองทุน
3. ส้ินสุดสัญญาจางและเดินทางกลับประเทศแลว โดย
    ไมกลับเขาไปทํางานในสาธารณรัฐเกาหลีอีก
4. เดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลีระยะเวลาไมเกิน 5 ป
    หรือเม่ืออายุครบ 60 ปบริบูรณ

เอกสารประกอบการย่ืน
1. แบบคํารองขอรับเงินสะสมเล้ียงชีพ 2 แผนและลงลายมือช่ือ 2 แหง
2. แบบฟอรมการโอนเงินระหวางประเทศ 2 แผนและลงลายมือช่ือ 1 แหง
3. สําเนาหนังสือเดินทาง
    -  หนาท่ีมีรูปถาย 1 แผน
    -  หนาท่ีมีตราประทับขาออกจากสาธารณรัฐเกาหลี 1 แผน 
    หากไมมีใหระบุวันท่ีเดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลี ในสําเนาหนังสือเดินทางหนาท่ีมีรูปถาย ดังน้ี
    Mr./Mrs./Miss ช่ือ - สกุล departed from Republic of Korea on 
    วัน เดือน ป ท่ีเดินทางออกจากเกาหลี
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 แผน
5. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารในประเทศไทยท่ีเปนช่ือของผูมีสิทธิ 1 แผน
6. หลักฐานการเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (ถามี) พรอมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผูแปล 1 แผน

หมายเหตุ
1. การลงลายมือช่ือในแบบคํารองฯ และแบบฟอรมการโอนเงินฯ ตองลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง
2. เอกสารประกอบการยื่นตองรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง

สถานท่ีย่ืน
1. สํานักงานแรงงานจัดหวัด (สรจ.) ทุกจังหวัด
2. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักประสานความ
   รวมมือระหวางประเทศ ช้ัน 12 ถนนมิตรไมตรี
   แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
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เงินสะสมเล้ียงชีพ (กุกมินยอนกึม) ประเภทเงินก้อน กรณีมีชีวิต 

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง 

 1. เป็นแรงงานที่ เคยพำนักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีและมีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี 

 2. เข้าร่วมโครงการเงินบำนาญแห่งชาติและจ่ายเงินสมทบกองทุน 

 3. ส้ินสุดสัญญาจ้างและเดินทางกลับประเทศแล้ว โดย ไม่กลับเข้าไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอีก 

 4. เดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลี ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี หรือเม่ืออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 

      * หากไม่ยื่นภายใน 5 ปี หลังเดินทางออกจากเกาหลี จะมีสิทธ์ิยื่นได้อีกครั้งเม่ือมีอายุครบ 60 ป ีบริบูรณ์ 
 

โทรตรวจสอบสิทธิประโยชน์จากสำนักงานเงินบำนาญแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี 

เบอร์โทรศัพท์ 001 (+82) - 23 - 416 - 6158 (คุณรัตน์) 

 - แจ้งเลขบัตรประจำตัวคนต่างด้าวหรอืเลขกาม่า หากไม่ทราบสอบถามท่ีเบอร์ 0 2245 9433 

 - แจ้งช่ือ สกุลและบริษัทที่ทำงาน 
 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน  

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ 

 2. แบบคำร้องขอรับเงินสะสมเล้ียงชีพ 2 แผ่น (ลงลายมือช่ือ 2 แห่ง) 

 3. แบบฟอร์มการโอนเงินระหว่างประเทศ 2 แผ่น (ลงลายมือช่ือ 1 แห่ง) 

 4. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานที่สาธาณรัฐเกาหลี หน้าท่ีมีรูปถ่าย  

 5. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานทีส่าธาณรัฐเกาหลี หน้าที่มีตราประทับขาออกจากสาธารณรัฐเกาหลี หากไม่มีให้ 

       ระบุวันที่เดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลี ในสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถา่ย ดังน้ี Mr./Mrs./Miss ช่ือ – สกุล                                                       

departed from Republic of Korea on วัน เดือน ปี ที่เดินทางออกจากเกาหลี 
    

 6. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ เลขประจำตัวคนต่างด้าว (กาม่า) 

 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ 

 8. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง 

 9. หลักฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ และแบบฟอร์มการโอนเงินฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

 

 

  

รายการตรวจสอบ(Checklist) 

Download

ก่ี่กี่มิูนำยอนำก้ี่มู กี่รณ่มู่ช่วิต้

https://bzfile.com/icb/korea_3.1.1.pdf

ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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เงินสะสมเล้ียงชีพ (กุกมินยอนกึม) กรณีทุพพลภาพ 
 

ผู<มีสิทธิยื่นคำร<อง 

 1. เข<ารCวมโครงการเงินบำนาญแหCงชาติและจCายเงินสมทบกองทุน 

 2. ต&องยื่นภายในระยะเวลา ๕ ป7 นับจากวันที่เกิดเหตุที่ทำให&ทุพพลภาพ 
       

โทรตรวจสอบสิทธิประโยชนNจากสำนักงานเงินบำนาญแหCงชาติ สาธารณรัฐเกาหลี 

เบอรDโทรศัพทD 001 (+82) - 23 - 416 - 6158 (คุณรัตนD) 

 - แจ&งเลขบัตรประจำตัวคนตUางด&าวหรือเลขกามUา หากไมCทราบสอบถามท่ีเบอรN 0 2245 9433 

 - แจ&งช่ือ สกุลและบริษัทที่ทำงาน 
 
 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน (กรณทุีพพลภาพ)  

 1. แบบคำร&องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร&องทุกขD 

 2. แบบฟอรDมขอรับเงินสะสมเล้ียงชีพ กรณีทุพพลภาพ (Application for a Disability Pension)  (ลงลายมือช่ือ 2 แหCง) 

 3. แบบฟอรDมการโอนเงินระหวUางประเทศ (ลงลายมือช่ือ 1 แหCง) 

 4. แบบตรวจสอบ (แจ&ง) ต&นเหต ุ(ลงลายมือช่ือ 1 แหCง) 

 5. แบบฟอรDม Disability Assessment for the National Pension (ลงลายมือช่ือ 1 แหCง) 

 6. หนังสือรับรองความสัมพันธDทางครอบครัว 

 7. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ หนังสือรับรองฉันทDสามีภรรยา หรือ ใบสำคัญการหยUา  

     หรือ หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส (กรณีมีภรรยา/สามี ที่จดทะเบียนสมรสและไมUจดทะเบียนสมรส)  

 8. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 

 9. สำเนาบัตรประชาชนของ 1. บิดา 2. มารดา 3. ภรรยา/สามี 4. บุตร (เฉพาะทายาทที่อยูUในการดูแล) 

 10. ใบ ทร.14/1 (ทะเบียนบ&านที่ออกจากที่วUาการอำเภอ) 1. บิดา 2. มารดา 3. ภรรยา/สามี 4. บุตร (กรณีมีทายาทอยูUในการดูแล) 

 11. สำเนาใบมรณบัตรของ 1. บิดา 2. มารดา 3. ภรรยา/สามี 4. บุตร (ถ&ามี) 

 12. สำเนาสูติบัตรของบุตร (ถ&ามี) 

 13. ภาพถUาย และวีดีโอของผู&ร&อง (ต&องเป{นป|จจุบัน) 

 14. เอกสารทางการแพทยDที่ออกโดยโรงพยาบาลในประเทศเกาหลี (กรณีเคยรักษาในสาธารณรัฐเกาหลี) (สำคัญ) 

 15. เอกสารทางการแพทยDจากโรงพยาบาลในประเทศไทย (ต&องเป{นใบรับรองแพทยDที่เป{นป|จจุบัน) (สำคัญ) 

 16. สำเนาสมุดบญัชีธนาคารของผู&ยื่นรับสิทธิประโยชนD 

 17. ใบสำคัญการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุลของ 1. บิดา 2. มารดา 3. ภรรยา/สามี 4. บุตร (ถ&ามี) 

 18. สำเนาบัตรประจำตัวคนตUางด&าวของผู&ยื่นรับสิทธิประโยชนD 

 19. สำเนาหนังสือเดินทางของผู&ยื่นรับสิทธิประโยชนD 

 20. เอกสารอ่ืนๆ ที่ทางสำนักงานเงินบำนาญแหUงชาติขอเพิ่มเติม 

หมายเหตุ   1. เอกสารทุกฉบับต<องแปลเป[นภาษาอังกฤษและรับรอง 2 แหCง คือ  

      1) กรมการกงสุล กระทรวงการตCางประเทศ และ 2) สถานทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย (ตามลำดับ) 

              2. เอกสารบางตัวสามารถขอคัดเป[นภาษาอังกฤษได< ท่ีอำเภอ เชCน บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ<าน (ทร.14/1) 

                  ใบมรณบัตร ใบเปล่ียนช่ือ สูติบัตร เป[นต<น 

รายการตรวจสอบ(Checklist) 

Download

ก่ี่กี่มิูนำยอนำก้ี่มู กี่รณ่ท่พัพัลภ�พั

https://bzfile.com/icb/korea_3.3.1.pdf

ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่



เงินสะสมเลี้ยงชีพ
(กุกมินยอนกึม) กรณีเสียชีวิตกรณีเสียชีวิต

1 คุณสมบัติ
1. ผูเสียชีวิตไดเขารวมโครงการเงินบํานาญแหงชาติและจายเงินสมทบกองทุน

2. ทายาทตามลําดับตองยื่นขอรับเงินสะสมเล้ียงชีพเปนรายเดือน หรือตามท่ีสํานักงานเงินบํานาญแหงชาติ

    สาธารณรัฐเกาหลี แจง โดยจะตองยื่นภายในระยะเวลา 5 ป นับจากวันท่ีเสียชีวิต

3 วิธีการตรวจสอบสิทธิ จํานวนเงิน และประเภทการรับเงิน
โทรตรวจสอบสิทธิประโยชนจากสํานักงานเงินบํานาญแหงชาติ สาธารณรัฐเกาหลี 

เบอรโทรศัพท +82 – 23 – 416 – 6158 ติดตอคุณรัตน โดยแจงขอมูล ดังน้ี

     - แจงเลขบัตรคนประจําตัวตางดาวหรือเลขกามา

     - แจงช่ือ สกุลและบริษัทท่ีทํางาน

5
สถานท่ีย่ืน
1. สํานักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.) ทุกจังหวัด

2. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ ช้ัน 12

   ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

3. ยื่นไดดวยตนเอง โดยโทรศัพทสอบถามสถานท่ียื่นเอกสารไดท่ี

   เบอรโทรศัพท +82 – 23 – 416 – 6158 ติดตอคุณรัตน

การรับเงิน
สํานักงานเงินบํานาญแหงชาติ สาธารณรัฐเกาหลีจะเปนผูพิจารณาประเภทการรับเงิน

โดยข้ึนอยูกับจํานวนเงินท่ีสงเขาสมทบและระเบียบของสํานักงานเงินบํานาญแหงชาติ

สาธารณรัฐเกาหลี

1. การรับเงินกอน 

2. การรับเงินรายเดือน

ลําดับทายาท
ลําดับท่ี 1 ภรรยา/สามี ท่ีจดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมาย

ลําดับท่ี 2 บุตรท่ีเกิดจากผูเสียชีวิต

ลําดับท่ี 3 บิดา/มารดา ของผูเสียชีวิต 

ลําดับท่ี 4 พ่ี/นอง ของผูเสียชีวิต ท่ีเกิดจากบิดาและมารดาเดียวกัน

2

4
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เงินสะสมเลี้ยงชีพ
(กุกมินยอนกึม) กรณีเสียชีวิตกรณีเสียชีวิต

1 คุณสมบัติ
1. ผูเสียชีวิตไดเขารวมโครงการเงินบํานาญแหงชาติและจายเงินสมทบกองทุน

2. ทายาทตามลําดับตองยื่นขอรับเงินสะสมเล้ียงชีพเปนรายเดือน หรือตามท่ีสํานักงานเงินบํานาญแหงชาติ

    สาธารณรัฐเกาหลี แจง โดยจะตองยื่นภายในระยะเวลา 5 ป นับจากวันท่ีเสียชีวิต

3 วิธีการตรวจสอบสิทธิ จํานวนเงิน และประเภทการรับเงิน
โทรตรวจสอบสิทธิประโยชนจากสํานักงานเงินบํานาญแหงชาติ สาธารณรัฐเกาหลี 

เบอรโทรศัพท +82 – 23 – 416 – 6158 ติดตอคุณรัตน โดยแจงขอมูล ดังน้ี

     - แจงเลขบัตรคนประจําตัวตางดาวหรือเลขกามา

     - แจงช่ือ สกุลและบริษัทท่ีทํางาน

5
สถานท่ีย่ืน
1. สํานักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.) ทุกจังหวัด

2. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ ช้ัน 12

   ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

3. ยื่นไดดวยตนเอง โดยโทรศัพทสอบถามสถานท่ียื่นเอกสารไดท่ี

   เบอรโทรศัพท +82 – 23 – 416 – 6158 ติดตอคุณรัตน

การรับเงิน
สํานักงานเงินบํานาญแหงชาติ สาธารณรัฐเกาหลีจะเปนผูพิจารณาประเภทการรับเงิน

โดยข้ึนอยูกับจํานวนเงินท่ีสงเขาสมทบและระเบียบของสํานักงานเงินบํานาญแหงชาติ

สาธารณรัฐเกาหลี

1. การรับเงินกอน 

2. การรับเงินรายเดือน

ลําดับทายาท
ลําดับท่ี 1 ภรรยา/สามี ท่ีจดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมาย

ลําดับท่ี 2 บุตรท่ีเกิดจากผูเสียชีวิต

ลําดับท่ี 3 บิดา/มารดา ของผูเสียชีวิต 

ลําดับท่ี 4 พ่ี/นอง ของผูเสียชีวิต ท่ีเกิดจากบิดาและมารดาเดียวกัน

2

4

 

เงินสะสมเล้ียงชีพ (กุกมินยอนกึม) ประเภทเงินก9อน กรณีเสียชีวิต 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน (กรณีเสียชีวิต ประเภทเงินก9อน)  

 1. แบบคำร)องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร)องทุกข: 

 2. แบบคำร)องขอรับเงินสะสมเล้ียงชีพ ( / ) กรณีเสียชีวิต 2 แผJน (ลงลายมือช่ือ 2 แหFง) 

 3. แบบฟอร:มการโอนเงินระหวJางประเทศ 2 แผJน (ลงลายมือช่ือ 1 แหFง) 

 4. แบบตรวจสอบ (แจ)ง) ต)นเหต ุ1 แผJน (ลงลายมือช่ือ 1 แหFง) 

 5. หนังสือรับรองความสัมพันธ:ทางครอบครัว  

 6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ หนังสือรับรองฉันท:สามีภรรยา หรือ ใบสำคัญการหยJา 

          หรือ หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส (กรณีมีภรรยา/สามี ที่จดทะเบียนสมรสและไมJจดทะเบียนสมรส) 

 7. สำเนาบัตรประชาชนของ 1. บิดา 2. มารดา 3. ภรรยา/สามี 4. บุตรของผู)เสียชีวิต 

 8. ใบ ทร. 14/1 (ทะเบียนบ)านที่ออกจากที่วJาการอำเภอ) 1. บิดา 2. มารดา 3. ผู)เสียชีวิต 4. ภรรยา/สามี 5. บุตรของผู)เสียชีวิต 

 9. สำเนาใบมรณบัตรของ 1. บิดา 2. มารดา 3. ผู)เสียชีวิต 4. ภรรยา/สามี 5. บุตรของผู)เสียชีวิต (ถ)ามี) 

 10. สำเนาสูติบัตรของบุตรของผู)เสียชีวิต (ถ)ามี) 

 11. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู)รับสิทธิประโยชน: (ทายาทรับสิทธิประโยชน:ลงลายมือช่ือ) 

 12. ใบสำคัญการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุลของ 1. บิดา 2. มารดา 3. ผู)เสียชีวิต 4. ภรรยา/สามี 5. บุตรของผู)เสียชีวิต (ถ)ามี) 

 13. สำเนาบัตรประจำตัวคนตJางด)าวของผู)เสียชีวิต (ทายาทรับสิทธิประโยชน:ลงลายมือช่ือ) 

 14. สำเนาหนังสือเดินทางของผู)เสียชีวิต (ทายาทรับสิทธิประโยชน:ลงลายมือช่ือ) 

 15. หนังสือรับรองประสงค:รับเงินก)อน 

 16. เอกสารอ่ืนๆ ที่ทางสำนักงานเงินบำนาญแหJงชาติขอเพิ่มเติม 

หมายเหตุ    1. เอกสารทุกฉบับต9องแปลเปJนภาษาอังกฤษและรับรองโดยผู9แปล 

รายการตรวจสอบ(Checklist) 

การตรวจสอบประเภทเงินท่ีจะได9รับ (เปJนเงินก9อน/รายเดือน) และเอกสารประกอบการย่ืนขอรับ  

“เน่ืองจากเง่ือนไขแต/ละกรณีต/างกัน ทำให;ประเภทเงินที่จะได;รับและเอกสารประกอบแตกต/างกันออกไป” 

โทรตรวจสอบได9ท่ีสำนักงานเงินบำนาญแหFงชาติ สาธารณรัฐเกาหลี    

     เบอร:โทรศัพท: 001 (+82) - 23 - 416 - 6158  (คุณรัตน:) 

        - แจ)งเลขบัตรประจำตัวคนตJางด)าว (เลขกามJา) ของผู)เสียชีวิต หากไมFทราบสอบถามท่ีเบอรb 0 2245 9433 

        - แจ)งช่ือ สกุลและบริษัทที่ทำงาน 

ลำดับทายาท 

- ลำดับที่ 1 ภรรยา/สามี ที่จดทะเบียนสมรสถูกต)องตามกฎหมาย 

- ลำดับที่ 2 บุตรที่เกิดจากผู)เสียชีวิต 

- ลำดับที่ 3 บิดา/มารดา ของผู)เสียชีวิต  

- ลำดับที่ 4 พี่/น)อง ของผู)เสียชีวิต ที่เกิดจากบิดาและมารดาเดียวกัน 

 

Download

ก่ี่กี่มิูนำยอนำก้ี่มู ประเภทเงินำก้ี่อนำ กี่รณ่เส่ิยช่วิต้

https://bzfile.com/icb/korea_3.2.1.1.pdf

ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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Download

ก่ี่กี่มิูนำยอนำก้ี่มู ประเภทร�ยเด้ีอนำ กี่รณ่เส่ิยช่วิต้

https://bzfile.com/icb/korea_3.2.2.1.pdf

 

เงินสะสมเล้ียงชีพ (กุกมินยอนกึม) ประเภทรายเดือน กรณีเสียชีวิต 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน  (กรณีเสียชีวิต ประเภทรายเดือน)  

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ 

 2. แบบฟอร์มขอรับเงินสะสมเล้ียงชีพ กรณีรายเดือน (ลงลายมือช่ือ 2 แห่ง) 

 3. แบบฟอร์มการโอนเงินระหว่างประเทศ (ลงลายมือช่ือ 1 แห่ง) 

 4. แบบตรวจสอบ (แจ้ง) ต้นเหตุ (ลงลายมือช่ือ 1 แห่ง) 

 5. หนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัว  

 6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ หนังสือรับรองฉันทส์ามีภรรยา หรือ ใบสำคัญการหย่า 

          หรือ หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส (กรณีมีภรรยา/สามี ที่จดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียนสมรส) 

 7. สำเนาบัตรประชาชนของ 1. บิดา 2. มารดา 3. ภรรยา/สามี 4. บุตรของผู้เสียชีวิต 

 8. ใบ ทร. 14/1 (ทะเบียนบา้นที่ออกจากที่ว่าการอำเภอ) 1. บิดา 2. มารดา 3. ผู้เสียชีวิต 4. ภรรยา/สามี 5. บุตรของผู้เสียชีวิต 

 9. สำเนาใบมรณบัตรของ 1. บิดา 2. มารดา 3. ผู้เสียชีวิต 4. ภรรยา/สามี 5. บุตรของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี) 

 10. สำเนาสูติบตัรของบุตรของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี) 

 11. สำเนาสมุดบญัชีธนาคารของผู้รับสิทธิประโยชน์ (ทายาทรับสิทธิประโยชน์ลงลายมือช่ือ) 

 12. ใบสำคัญการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุลของ 1. บิดา 2. มารดา 3. ผู้เสียชีวิต 4. ภรรยา/สามี 5. บุตรของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี) 

 13. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าวของผู้เสียชีวิต (ทายาทรับสิทธิประโยชน์ลงลายมือช่ือ) 

 14. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิต (ทายาทรับสิทธิประโยชน์ลงลายมือช่ือ) 

 15. เอกสารอ่ืนๆ ที่ทางสำนักงานเงินบำนาญแห่งชาติขอเพิ่มเติม 

หมายเหตุ  1. เอกสารทุกฉบับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรอง 2 แห่ง คือ  

      1) กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และ 2) สถานทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย (ตามลำดับ) 

              2. เอกสารบางตัวสามารถขอคัดเป็นภาษาอังกฤษได้ท่ีอำเภอ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน (ทร.14/1) 

                  ใบมรณบัตร ใบเปล่ียนช่ือ สูติบัตร เป็นต้น 

รายการตรวจสอบ(Checklist) 

การตรวจสอบประเภทเงินท่ีจะไดBรับ (เปEนเงินกBอน/รายเดือน) และเอกสารประกอบการย่ืนขอรับ  

“เน่ืองจากเง่ือนไขแต/ละกรณีต/างกัน ทำให;ประเภทเงินที่จะได;รับและเอกสารประกอบแตกต/างกันออกไป” 

โทรตรวจสอบไดBท่ีสำนักงานเงินบำนาญแหOงชาติ สาธารณรัฐเกาหลี    

     เบอร&โทรศัพท& 001 (+82) - 23 - 416 - 6158  (คุณรัตน&) 

        - แจ?งเลขบัตรประจำตัวคนตGางด?าว (เลขกามGา) ของผู?เสียชีวิต หากไมOทราบสอบถามท่ีเบอรV 0 2245 9433 

        - แจ?งช่ือ สกุลและบริษัทที่ทำงาน 

ลำดับทายาท 

- ลำดับที่ 1 ภรรยา/สามี ที่จดทะเบียนสมรสถูกต?องตามกฎหมาย 

- ลำดับที่ 2 บุตรที่เกิดจากผู?เสียชีวิต 

- ลำดับที่ 3 บิดา/มารดา ของผู?เสียชีวิต  

- ลำดับที่ 4 พี่/น?อง ของผู?เสียชีวิต ที่เกิดจากบิดาและมารดาเดียวกัน 

 

ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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1 เงินประกันการเดินทางกลับ 
(ค่าตั๋วเครื่องบิน) 2 เงินประกันการทํางานครบ

สัญญาจ้าง (แทจิกึม) 

แรงงานในระบบ EPS ทุกคน โดยส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่มีวีซ่าประเภท E-9 
(แรงงานไร้ฝีมือ) และนายจ้างสมัครเป็นผู้ประกันตนกับบริษัทซัมซุงประกันภัย จำกัดคุณสมบัติ

เงินประกันจากบริษัทซัมซุงประกันภัย จํากัด กรณีมีชีวิต ได้แก่ 

เงินประกันจาก
บริษัทซัมซุงประกันภัย จำกัด

เงินประกันส้ินสุดสัญญาจ้าง ซึ่งสถานประกอบการ
ที่มีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไป ต้องจ่ายเข้าบริษัทซัมซุง
ประกันภัย จํากัด เพ่ือให้แก่แรงงานต่างชาติที่
ทํางานกับนายจ้างไม่น้อยกว่า 1 ปี มูลค่าเท่ากับ
ค่าจ้าง 30 วัน (กรณีทํางาน 2 ปี มีสิทธิรับเงิน
เท่ากับค่าจ้าง 30*2 เท่ากับ 60 วัน)

เงินประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศท่ี
แรงงานในระบบ EPS ทุกคนต้องทํา โดยจ่าย
เบ้ียประกันภายใน 80 วัน นับจากวันเดินทางเข้า
ประเทศเกาหลีใต้ ให้ชําระคร้ังเดียวเต็มจํานวน
เปน็เงิน 400,000 วอน

ข้ันตอนการจัดเตรียมเอกสารย่ืนขอรับเงิน
ประกันจากบริษัทซัมซุงประกันภัย จํากัด

เอกสารประกอบการย่ืนขอรับเงินประกันจากบริษัทซัมซุงประกันภัย จํากัด กรณีมีชีวิต

ตรวจสอบ
รายช่ือ0101

ผู้มีเงินประกันจากตาราง
รายชื่อของสถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เกาหลี
ประจําประเทศไทย
(HRD Korea Thailand)

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม0202 ย่ืนเอกสาร

ขอรับเงิน0303
การยื่นขอรับเงินประกัน
จากบริษัทซัมซุงประกันภัย
จํากัด 

ประกันจากบริษัทซัมซุง
ประกันภัย จํากัด ได้ที่ 
3 หน่วยงาน ดังนี้
3.1 สํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

3.2 สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ

     สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 12 

     ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กทม. 10400

3.3 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยเกาหลี

     ประจําประเทศไทย กระทรวงแรงงาน 

     ตึกประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 12 

     ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กทม. 10400

มีรายชื่อ

1.  แบบคํารองขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวรองทุกข          1.  แบบคํารองขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวรองทุกข
2.  แบบคํารองขอเงินประกันเฉพาะสําหรับคนตางชาติ          2. แบบคํารองขอเงินประกันเฉพาะสําหรับคนตางชาติ 
3.  สําเนาบัตรประจําตัวคนตางดาว (เลขกามา)          3. สําเนาบัตรประจําตัวคนตางดาว (เลขกามา)
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ที่ยังไมหมดอายุ          4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ที่ยังไมหมดอายุ
5. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชยของผูยื่นคํารอง          5. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชยของผูยื่นคํารอง
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) พรอมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผูแปล          6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) พรอมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผูแปล
7. สําเนาหนังสือเดินทางที่ใชไปทํางานที่สาธารณรัฐเกาหลี            7. สําเนาหนังสือเดินทางที่ใชไปทํางานที่สาธารณรัฐเกาหลี 
   1.หนาที่มีรูปถาย และ 2. หนาที่มีวีซาทํางาน              1.หนาที่มีรูปถาย 2. หนาที่มีวีซาทํางาน 
              3.หนาที่มีตราประทับขาออกจากสาธารณรัฐเกาหลี หรือ 
                ตราประทับขาเขาประเทศไทย (ตองมี)
              กรณีไมมี ใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
              1. คัดประวัติการเขา - ออกประเทศไทย จากสํานักงานตรวจคนเขาเมืองประเทศไทย 
              2. คัดประวัติการเขา - ออก สาธารณรัฐเกาหลี จากสํานักงานตรวจคนเขาเมืองสาธารณรัฐเกาหลี 
                  คาธรรมเนียม 2,000 วอน (จะถูกหักกอนการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูยื่นคํารอง)
                        เอกสารตองจัดเตรียมเพื่อยื่นขอคัดประวัติการเขา-ออก ดังนี้
               2.1 แบบคํารองขอคัดประวัติการเขา - ออก (A-certificate of fact on entry and exit)
               2.2 หนังสือมอบอํานาจ ใหฝายแรงงานฯ ติดตามเงินประกันเฉพาะฯ
8          8.  หนังสือขออนุญาตใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหแกบุคคลที่ 3

ไม่มีรายชื่อ
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เงินประกันการเดินทางกลับ (คา่ตั๋วเคร่ืองบิน) และเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง (แทจิกมึ) 

จากบริษัท ซัมซุง ประกันภัย จำกดั กรณมีีชีวติ (มีรายชื่อใน HRD) 

 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    3. ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม 

        ศูนย์อีพีเอสประจำประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-245-9433 เว็บไซต:์         

                   https://hrdkoreathailand.com/ 

 

 

 

 
 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์  

 2. แบบคำร้องขอเงินประกันเฉพาะสำหรับคนต่างชาติ จำนวน 4 แผ่น (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ ลงลายมือช่ือ 4 แห่ง) 

 3. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ เลขประจำตัวคนต่างด้าว (เลขกาม่า)  

 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  

 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง  

 6. หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล  

 7. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานทีส่าธารณรัฐเกาหลี หน้าท่ีมีรูปถ่าย  

 8. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานทีส่าธารณรัฐเกาหลี หน้าท่ีมีวีซ่าทำงาน 

รายการตรวจสอบ(Checklist) ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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เงินประกันการเดินทางกลับ (คา่ตั๋วเคร่ืองบิน) และเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง (แทจิกมึ) 

จากบริษัท ซัมซุง ประกันภัย จำกดั กรณมีีชีวติ (ไม่มีรายชื่อใน HRD) 

 
เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์  

 2. แบบคำร้องขอเงินประกันเฉพาะสำหรับคนต่างชาติ 3 แผ่น (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ ลงลายมือช่ือ 2 แห่ง) 

 3. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ เลขประจำตัวคนต่างด้าว (เลขกาม่า)  

 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  

 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง  

 6. หนังสือขออนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่ 3 (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ ลงลายมือช่ือ 1 แห่ง)  

 7. หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล  

 8. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานทีส่าธารณรัฐเกาหลี หน้าท่ีมีรูปถ่าย  

 9. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานทีส่าธารณรัฐเกาหลี หน้าท่ีมีวีซ่าทำงาน (ต้องมี) 

 10. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานทีส่าธารณรัฐเกาหลี หน้าท่ีมีตราประทับขาออกจากสาธารณรัฐเกาหลี หรือ  

      ตราประทับขาเข้าประเทศไทย*** (ต้องมี) 

***กรณีไม่มีเอกสารตามข้อ 10 ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 

1. คัดประวัติการเข้า - ออกประเทศไทย จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย  

สามารถขอคัดได้ท่ี สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.สวนพลู) กรุงเทพมหานคร เท่าน้ัน  

2. คัดประวัติการเข้า - ออก สาธารณรัฐเกาหลี จากสำนักงานตรวจคนเขา้เมืองสาธารณรัฐเกาหลี  

 ค่าธรรมเนียม 2,000 วอน (จะถูกหักก่อนการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง) 

 เอกสารต้องจัดเตรียมเพื่อย่ืนขอคัดประวัติการเข้า-ออก ดังน้ี 

  แบบคำร้องขอคัดประวัติการเข้า - ออก (A-certificate of fact on entry and exit) 

  หนังสือมอบอำนาจ ให้ฝ่ายแรงงานฯ ติดตามเงินประกันเฉพาะฯ  

 

 

 

 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

 

 

รายการตรวจสอบ(Checklist) 

หรือ 

ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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    เงินประกันการเดินทางกลับ (คา่ตั๋วเคร่ืองบนิ) และเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง (แทจิกมึ) 

       จากบริษัท ซัมซุง ประกันภัย จำกดั กรณีเสียชีวิตในประเทศไทย (มรีายชื่อใน HRD) 
 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน  

 1. หนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต *พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล  

 2. สำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต *พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล 

 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ หนังสือรับรองฉันทส์ามีภรรยา หรือ ใบสำคัญการหย่า   

 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1. ผู้เสียชีวิต 2. ผู้รับผลประโยชน์  

 5. สำเนาบัตรประชาชนของ 1. ผู้เสียชีวิต 2. ผู้รับผลประโยชน์ 

 6. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานทีส่าธารณรัฐเกาหลี หน้าท่ีมีรูปถ่าย ของผู้เสียชีวิต 

 7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ 

 8. เอกสารอ่ืนๆ ที่ ศูนย์อีพีเอสประจำประเทศไทย ขอเพิ่มเติม 

 

หมายเหตุ  1. สำเนาเอกสารประกอบการยื่นต้องลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยผู้รับผลประโยชน์ 

  2. เอกสารบางตวัสามารถขอคัดเป็นภาษาอังกฤษได้ที่อำเภอ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน (ทร.14/1) 

                  ใบมรณบัตร ใบเปล่ียนช่ือ สูติบัตร เป็นต้น 

  3. ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม 

       ศูนย์อีพีเอสประจำประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-245-9433 เว็บไซต:์         

                  https://hrdkoreathailand.com/ 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายการตรวจสอบ(Checklist) ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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    เงินประกันการเดินทางกลับ (คา่ตั๋วเคร่ืองบนิ) และเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง (แทจิกมึ) 

            จากบริษัท ซัมซุง ประกันภัย จำกดั กรณีเสียชีวติ ในสาธารณรัฐเกาหล ี 
 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน  

 1. หนังสือสอบสวนความสัมพันธ์และรับรองการเป็นทายาทของผู้เสียชีวิต 

 2. หนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต  

 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ หนังสือรับรองฉันทส์ามีภรรยา หรือ ใบสำคัญการหย่า  

          (*กรณีผู้เสียชีวิตเป็นโสด ให้ทำหนังสือรับรองสถานภาพการสมรส*) 

 4. หนังสือมอบอำนาจจากทายาทอันดับ 1 (ภรรยา และบุตร) และอันดับ 2 (บิดามารดา) (*ลงลายมือช่ือทุกคน)   

 5. หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ (**ใช้หนังสือยินยอมแทนได้) 

 6. หนังสือขออนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่ 3 (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ ลงลายมือช่ือ 1 แห่ง) 

 7. สำเนาบัตรประชาชนของ 1. บิดา 2. มารดา 3. ภรรยา 4. บุตรของผู้เสียชีวิต 

 8. สำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต 

 9. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ 

 10. สำเนาใบสำคัญการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุลของ 1. บิดา 2. มารดา 3. ภรรยา 4. บุตรของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี) 

 11. สำเนาสูติบัตรของบุตรของผู้เสียชีวิต 

 12. สำเนาใบมรณบัตรของ 1. บิดา 2. มารดา 3. ภรรยา 4. บุตรของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี) 

 13. สำเนาบัตรประจำตัวต่างด้าวแห่งเกาหลี (บัตรกาม่า)  

 14. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี หน้าท่ีมีรูปถ่าย ของผู้เสียชีวิต 

 15. เอกสารอ่ืนๆ ที่ฝ่ายแรงงานฯ ณ กรุงโซล ขอเพิ่มเติม 

 

หมายเหตุ   1. เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์ 

    2. รายละเอียดในหนังสือมอบอำนาจตามข้อ 4 ต้องระบุเน้ือหาตามท่ีฝ่ายแรงงานฯ ณ กรุงโซลระบุ 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

  

รายการตรวจสอบ(Checklist) 

Download

เงินำประกัี่นำจั�กี่บื้ริษัท ซัีมูซ่ีง ประกัี่นำภัย จัำ�กัี่ดี กี่รณ่เส่ิยช่วิต้ในำสิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่

https://bzfile.com/icb/korea_3.4.1.pdf

ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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เงินค่าจ้างค้างจ่ายจากนายจ้าง กรณีมีชีวิต 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ 

 2. หนังสือมอบอำนาจ ให้ติดตามเงินค่าจ้างค้างจ่ายเดือน ..... จากนายจ้าง (ต้องมี) 

 3. สำเนาสัญญาจ้าง (ต้องมี) 

 4. ช่ือและที่อยู่ของนายจ้าง/บริษัท (ต้องมี)  

 5. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ เลขประจำตัวคนต่างด้าว (เลขกาม่า)  

 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  

 7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 4 เดือนสุดท้าย (ต้องมี)   

    หรือ หลักฐานการลงเวลาทำงาน (ควรมี) เช่น ใบตอกบัตรหรือปฏิทินงานของเดือนที่นายจ้างจ่ายไม่จ่าย/ไม่ครบ  

    พร้อมหลักฐานการได้รับเงินจากนายจ้างไม่ครบ  

 8. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง   

 9. หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล  

 10. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานทีส่าธารณรัฐเกาหลี หน้าท่ีมีรูปถ่าย  

 11. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานทีส่าธารณรัฐเกาหลี หน้าท่ีมีวีซ่าทำงาน 

 
 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายการตรวจสอบ(Checklist) 

Download

หนัำงส้ิอมูอบื้อำ�นำ�จั ค่ำ�จ้ั�งค้ำ�งจ่ั�ยจั�กี่นำ�ยจ้ั�ง

https://bzfile.com/icb/korea_3.5.1.pdf

ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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เงินส่วนต่างการทํางาน
ครบสัญญาจ้าง
จากนายจ้าง
(เงินส่วนต่างแทจิกึม)
เงินประกันการทํางานครบสัญญาจ้าง 
(เงินแทจิกึม) 

เอกสารประกอบการย่ืนขอรับเงินส่วนต่างการทํางานครบสัญญาจ้างจากนายจ้าง 
(เงินส่วนต่างแทจิกึม)

ในสาธารณรัฐเกาหลี 
(ก่อนกลับประเทศไทย) A

ด้วยตนเองทางโทรสาร 0505-161-1421 / 0505-161-1422 หรือ
ศูนย์ EPS ของ HRD Korea 
ช้ัน 12 อาคารสํานักงานประกันสังคม เขตพ้ืนท่ี 3 กระทรวงแรงงาน 
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 
02-245-9433

สํานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ช้ัน 12 อาคารแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 02-232-1402

สํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด 

ในประเทศไทย 
(หลังกลับมาประเทศไทย)B

บริษัทซัมซุงประกันภัย จํากัด เรียกว่า เงินประกันการทํางาน
ครบสัญญาจ้างจากบริษัทซัมซุงประกันภัยจํากัด 
(เงินแทจิกึม)1

เงินแทจิกึม
ถูกเก็บไว้ 2 แห่ง คือ

หนังสือมอบอํานาจ ให้ติดตามเงินส่วนต่างการทํางานครบ
สัญญาจ้างจากนายจ้าง (ต้องมี)1.
สําเนาสัญญาจ้าง
(ต้องมี)2.
ช่ือ และ ท่ีอยู่ของนายจ้าง/บริษัท
(ต้องมี)3.
สําเนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีใช้รับเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน
ย้อนหลัง 4 เดือนสุดท้าย (ต้องมี) หรือเอกสารคํานวณ
เงินแทจิกึมจากสํานักงานจัดหางาน (โคยง) /ศูนย์ช่วยเหลือ
ในสาธารณรัฐเกาหลีสําเนาบัตรประจําตัวคนต่างด้าว หรือ 
เลขประจําตัวคนต่างด้าว (เลขกาม่า)

4.

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ท่ียังไม่หมดอายุ5.
สําเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ย่ืนคําร้อง (ในประเทศไทย)6.
หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
และรับรองเอกสารโดยผู้แปล7.
สําเนาหนังสือเดินทางท่ีใช้ไปทํางานท่ีสาธารณรัฐเกาหลี หน้าท่ีเดินทางเข้า
สาธารณรัฐเกาหลี และหน้าท่ีมีวีซ่าทํางาน8.

หมายเหตุ   
1. ลงลายมือช่ือในแบบคําร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง
2. เอกสารประกอบการย่ืนต้องรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
   โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง

ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 เปน็ต้นไป 
สถานประกอบการท่ีมีลูกจ้าง 1 คนข้ึนไป 
ต้องจ่ายเงินประกันส้ินสุดสัญญาจ้าง

แรงงานต่างชาติทํางานกับนายจ้าง
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

นายจ้างต้องจ่าย ภายใน 14 วัน นับต้ังแต่
วันสุดท้ายของการทํางาน หากนายจ้างฝา่ฝนื 
จะได้รับโทษปรับไม่เกิน 5 ล้านวอน 
(รวมแรงงานท่ีทํางานในภาคเกษตร) 

มูลค่าเท่ากับ ค่าจ้าง 30 วัน 
- ทํางาน 1 ป ีมีสิทธิรับเงินแทจิกึม
 เท่ากับค่าจ้าง 30 วัน
-  ทํางาน 3 ป ีมีสิทธิรับเงินแทจิกึม
 เท่ากับค่าจ้าง 30*3 = 90 วัน

ติดต่อท่ี ศูนย์บริการจัดหางานในเขตพ้ืนท่ีท่ีอาศัยอยู่ โดยกรอกแบบฟอร์ม
การกลับประเทศ เช่น ช่ือ/สกุล หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขหนังสือเดินทาง
และแนบสําเนาเอกสารท้ังหมด และสามารถขอรับเงินสดท่ีสนามบิน
สาธารณรัฐเกาหลีหลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว หรือ ให้บริษัท
ประกันซัมซุงฯ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของแรงงานซ่ึงจะรับเงินได้
ภายใน 14 วัน หลังจากเดินทางกลับประเทศของตนเองแล้ว (มีผลบังคับใช้
ต้ังแต่วันท่ี 29 กรกฎาคม 2557 เปน็ต้นไป) 

นายจ้าง เรียกว่า เงินส่วนต่างการทำงานครบสัญญาจ้าง
จากนายจ้าง (เงินส่วนต่างแทจิกึม) คือ เงินแทจิกึมไม่ได้
ถูกเก็บไว้ในบริษัทซัมซุงประกันภัย จำกัด 2

สํานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ช้ัน 12 อาคารแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 02-232-1402

สํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด 
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เงินส่วนต่างการทำงานครบสัญญาจ้างจากนายจ้าง กรณีมีชีวิต 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ 

 2. หนังสือมอบอำนาจ ให้ติดตามเงินส่วนต่างการทำงานครบสัญญาจ้างจากนายจา้ง (ต้องมี)   

 3. สำเนาสัญญาจ้าง (ต้องมี)  

 4. ช่ือ และ ที่อยู่ของนายจ้าง/บริษัท (ต้องมี)   

 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 4 เดือนสุดท้าย (ต้องมี)  

 6. เอกสารคำนวณเงินแทจิกึมจากสำนักงานจัดหางาน (โคยง) /ศูนย์ช่วยเหลือในสาธารณรัฐเกาหลี (ควรมี)  

 7. เอกสารที่จะได้รับเงินแทจิกึมจากบริษัทซัมซุงประกันภัย จำกัด (ควรมี)  

 8. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ เลขประจำตัวคนต่างด้าว (เลขกาม่า)  

 9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  

 10. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง (ในประเทศไทย)  

 11. หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล  

 12. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานทีส่าธารณรัฐเกาหลี หน้าท่ีเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลี  

 13. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานทีส่าธารณรัฐเกาหลี หน้าท่ีมีวีซ่าทำงาน 

 
 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการตรวจสอบ(Checklist) 

Download

หนัำงส้ิอมูอบื้อำ�นำ�จั เงินำส่ิวนำต่้�งกี่�รทำ�ง�นำคำรบื้สัิญี่ญี่�จ้ั�งจั�กี่นำ�ยจ้ั�ง

https://bzfile.com/icb/korea_3.6.1.pdf

ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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Download

กี่�รต้รวจัสิอบื้และปิดีบัื้ญี่ช่ธินำ�คำ�ร กี่รณ่มู่ช่วิต้

https://bzfile.com/icb/korea_3.7.1.pdf

 

 

 

การตรวจสอบและปิดบัญชีธนาคาร กรณีมีชีวิต 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์  

 2. **หนังสือมอบอำนาจ ให้ตรวจสอบและปิดบัญชีธนาคาร** (ต้องมี) (ออกโดยท่ีวา่การอำเภอ)  

 3. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ เลขประจำตัวคนต่างด้าว (เลขกาม่า)  

 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  

 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง (ในประเทศไทย)  

 6. หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล  

 7. สมุดบัญชีธนาคารที่จะให้ปิดบัญชี (เล่มจริง) และบัตร ATM พร้อมรหัส 4 หลัก  

 8. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานทีส่าธาณรัฐเกาหลี หน้าท่ีมีรูปถ่าย  

 9. กรณีปิดบัญชีธนาคาร KEB HANA ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจแต่งต้ังผู้รับชำระภาษีแทน (ออกโดยท่ีว่าการอำเภอ)  

“ผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นผู้ที่ทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีแบบถูกกฎหมายเท่าน้ัน” 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายการตรวจสอบ(Checklist) 

**หนังสือมอบอำนาจให?ตรวจสอบและปDดบัญชีธนาคาร** 

1. ออกโดยที่ว-าการอำเภอหรือสำนักงานเขต และแปลเป?นภาษาอังกฤษ  

2. นำไปรับรอง 2 แห-ง ดังน้ี  

   1) กรมการกงสุล กระทรวงการต-างประเทศ และ 2) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ตามลำดับ 

ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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การปิดบัญชีธนาคาร กรณีเสยีชีวิต 
 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน  

 1. หนังสือสอบสวนความสัมพันธ์และรับรองการเป็นทายาทของผู้เสียชีวิต 

 2. หนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต 

 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ หนังสือรับรองฉันทส์ามีภรรยา หรือ ใบสำคัญการหย่า  

         (*กรณีผู้เสียชีวิตเป็นโสด ให้ทำหนังสือรับรองสถานภาพการสมรส*) 

 4. หนังสือมอบอำนาจจากทายาทอันดับ 1 (ภรรยา และบุตร) และอันดับ 2 (บิดามารดา) (*ลงลายมือช่ือทุกคน)   

 5. หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ (**ใช้หนังสือยินยอมแทนได้) 

 6. สำเนาบัตรประชาชนของ 1. บิดา 2. มารดา 3. ภรรยา 4. บุตรของผู้เสียชีวิต 

 7. สำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต 

 8. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ 

 9. สำเนาใบสำคญัการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุลของ 1. บิดา 2. มารดา 3. ภรรยา 4. บุตรของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี) 

 10. สำเนาสูติบัตรของบุตรของผู้เสียชีวิต 

 11. สำเนาใบมรณบัตรของ 1. บิดา 2. มารดา 3. ภรรยา 4. บุตรของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี) 

 12. สำเนาบัตรต่างด้าวแห่งเกาหลี (กาม่า) 

 13. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต 

 14. กรณีปิดบัญชีธนาคาร KEB HANA ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจแต่งต้ังผู้รับชำระภาษีแทน (ออกโดยท่ีว่าการอำเภอ) 

                         “ผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นผู้ที่ทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีแบบถูกกฎหมายเท่าน้ัน” 

 15. เอกสารอ่ืนๆ ที่ฝ่ายแรงงานฯ ณ กรุงโซล ขอเพิ่มเติม 

      

 

หมายเหตุ  1. เอกสารทุกฉบับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและผ่านการรับรองเอกสาร 2 แห่ง ดังน้ี  

                 1) กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 2) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย 

    2. รายละเอียดในหนังสือมอบอำนาจตามข้อ 4 ต้องระบุเน้ือหาตามท่ีฝ่ายแรงงานฯ ณ กรุงโซลระบุ 

    3. เอกสารบางตัวสามารถขอคัดเป็นภาษาอังกฤษได้ท่ีอำเภอ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบ ทร.14/1 

                  ใบมรณบัตร ใบเปล่ียนช่ือ สูติบัตร เป็นต้น 

 
 

 

รายการตรวจสอบ(Checklist) 

Download

หนัำงส้ิอมูอบื้อำ�นำ�จั ปิดีบัื้ญี่ช่ธินำ�คำ�ร กี่รณ่เส่ิยช่วิต้

https://bzfile.com/icb/korea_3.8.1.pdf

ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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Download

ตั้วอย่�งหนัำงส้ิอต่้�งๆ ท่�ใช้ติ้ดีต้�มูสิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่เส่ิยช่วิต้

https://bzfile.com/icb/korea_3.9.2.pdf

Download

ตั้วอย่�งหนัำงส้ิอเดิีนำท�งและใบื้กี่�มู่�

https://bzfile.com/icb/korea_3.9.1.pdf

SWIFT CODE ข้องธินำ�คำ�รต่้�งๆ ในำประเทศไทย

ลำ�ดีับื้ ช้�อธินำ�คำ�ร ช้�อภ�ษ�อังกี่ฤษ SWIFT CODE

1 ธินั�ค�รกร้งเทพึ BANGKOK BANK BKKBTHBK

2 ธินั�ค�รกร้งศรีอย้ธิย� BANK OF AYUDHYA AYUDTHBK

3 ธินั�ค�รกสิำกรไทย KASIKORNBANK KASITHBK

4 ธินั�ค�รกร้งไทย KRUNG THAI BANK KRTHTHBK

5 ธินั�ค�รไทยพึ�ณิีช่ย์ SIAM COMMERCIAL BANK SICOTHBK

6 ธินั�ค�รทห�รไทย TMB BANK TMBKTHBK

7 ธินั�ค�รออมสิำนั GOVERNMENT SAVINGS BANK GSBATHBK

8 ธินั�ค�รสำแต่นัด�ร์ดช่�ร์เต่อร์ STANDARD CHARTERED BANK SCBLTHBX

9 ธินั�ค�รยูโอบี UNION OVERSEAS BANK BKASTHBK

10 ธินั�ค�รธินัช่�ติ่ THANACHART BANK THBKTHBK

11 ธินั�ค�ร CIMB Thai CIMB THAI BANK UBOBTHBK

12 ธินั�ค�ร Citibank Thailand CITIBANK CITITHBX

13 ธินั�ค�รเกียรติ่นั�คินั KIATNAKIN BANK KIFITHB1

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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ญีี่�ป่�น

ญ่ี่�ป่�นำ
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ญ่ี่�ป่�นำ
 แรงง�นัต่่�งช่�ติ่ที�ทำ�ง�นัในัประเทศญี�ป่้นั ไม่ว่�จะถืึอสัำญช่�ติ่ใดก็ต่�ม จะต้่องมีหน้ั�ที�

ปฏิิบัติ่ต่�มกฎหม�ยแลัะได้รับก�รค้้มครองโดยกฎหม�ยแลัะระเบียบที�เกี�ยวข้อง เช่่นั กฎหม�ย

ม�ต่รฐ�นัแรงง�นั (Labour Standards Law) กฎหม�ยคว�มปลัอดภัยแลัะอ�ชี่วอนั�มัยในั 

ง�นัอ้ต่สำ�หกรรม (Industrial Safety and Health Law) กฎหม�ยประกันัอ้บัติ่เหต้่จ�ก 

ก�รทำ�ง�นั(Workers’ Accident Compensation Insurance Law) กฎหม�ยประกันับำ�นั�ญ 

(Pension Insurance Law) ก�รประกันัส้ำขภ�พึ (Health Insurance Law) แลัะกฎหม�ยประกันั

ก�รจ้�งง�นั (Employment Security Law) รวมทั�งกฎหม�ยก�รเข้�ประเทศแลัะก�รได้อน้ัญ�ต่ 

ลังต่ร� (วีซ่ิ�) แลัะประเภทง�นัที�อน้ัญ�ต่สำำ�หรับผูู้้ฝึ่กง�นัด้�นัเทคนัิคต่�มกฎหม�ยคนัเข้�เมือง 

แลัะผูู้้ลีั�ภัย (Immigration and Refugee Law) แลัะกฎหม�ยว่�ด้วยก�รดำ�เนิันัก�รเกี�ยวกับ              

ก�รฝึ่กง�นัด้�นัเทคนัิคสำำ�หรับช่�วต่่�งช่�ต่ิให้เป็นัไปอย่�งเหม�ะสำมแลัะก�รค้้มครองผูู้้ฝึ่กง�นั 

ด้�นัเทคนิัค (Act on Proper Technical Intern Training and Protection of Technical Intern 

Trainees) นัอกจ�กนีั�แรงง�นัต่่�งช่�ติ่มีหน้ั�ที�จ่�ยภ�ษีีร�ยไดบ้้คคลัธิรรมด�แลัะภ�ษีีท้องที� เป็นัต้่นั

ทั�งนีั� กฎหม�ยม�ต่รฐ�นัแรงง�นัญี�ป่้นัได้กำ�หนัดไว้ว่� “ห้�มูมิูให้นำ�ยจั้�งเล้อกี่ปฏิิบัื้ติ้ในำเร้�อง 

ค่ำ�จ้ั�งชั�วโมูงทำ�ง�นำและเง้�อนำไข้กี่�รทำ�ง�นำโดียมู่สิ�เหต่้จั�กี่สิัญี่ช�ติ้ คำว�มูเช้�อและสิถ�นำภ�พั

ท�งสัิงคำมูข้องแรงง�นำ”

 ต่�มกฎหม�ยม�ต่รฐ�นัแรงง�นัไดก้ำ�หนัดใหน้ั�ยจ้�งต้่องเป็นัผูู้้รับผิู้ดช่อบก�รจ�่ยค่�รักษี� 

พึย�บ�ลัแลัะค่�ช่ดเช่ยจ�กก�รหย้ดง�นักรณีีที�แรงง�นัได้รับบ�ดเจ็บหรือเจ็บป่วยเนืั�องจ�ก 

ก�รทำ�ง�นัแต่่เนืั�องจ�กนั�ยจ้�งท้กร�ยไม่สำ�ม�รถึรับผิู้ดช่อบค่�ใช้่จ่�ยดังกล่ั�วได้ กฎหม�ยจึงบังคับ

ให้เจ้�ของกิจก�รท้กแห่ง ไม่ว่�จะเป็นันั�ยจ้�งร�ยบ้คคลั หรือนั�ยจ้�งที�จดทะเบียนัในัรูปนิัติ่บ้คคลั 

ที�มีก�รจ้�งแรงง�นัตั่�งแต่่ 1 คนัขึ�นัไป จะต้่องเข้�ระบบประกันัอ้บัติ่เหต้่จ�กก�รทำ�ง�นัให้กับแรงง�นั 

กรณีีที�แรงง�นัได้รับบ�ดเจ็บหรือเจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�นั ระบบประกันัฯจะจ่�ยเงินัทดแทนัระหว่�ง

ก�รหยด้ง�นั ยกเว้นั 3 วันัแรกนั�ยจ้�งจะต้่องเป็นัผูู้้รับผิู้ดช่อบ รวมทั�งจ่�ยเงินัทดแทนักรณีีบ�ดเจ็บ

ระหว่�งก�รเดินัท�งไป-กลัับระหว่�งที�พึักแลัะที�ทำ�ง�นัด้วย อนึั�ง ก�รเข้�ระบบประกันัอ้บัต่ิเหต้่ 

จ�กก�รทำ�ง�นันั�ยจ้�งต้่องเป็นัผูู้้รับผิู้ดช่อบในัก�รจ่�ยเบี�ยประกันัทั�งหมด

1.
ระบื้บื้ประกัี่นำอ่บัื้ติ้เหต่้จั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ 
(Workers’ Accident Compensation Insurance)

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้ระหว่�งกี่�รทำ�ง�นำ

ญ่ี่�ป่�นำ
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 กรณีีที�เกิดอ้บัติ่เหต้่จ�กก�รทำ�ง�นั แรงง�นัจะต้่องยื�นัคำ�ร้องขอรับสิำทธิิประโยช่น์ัต่่อ

สำำ�นัักง�นัม�ต่รฐ�นัแรงง�นัในัท้องที�ที�สำถึ�นัประกอบก�รตั่�งอยู่ด้วยต่นัเอง หรือให้ท�ย�ทเป็นัผูู้้ยื�นั

แทนักรณีีแรงง�นัเสีำยชี่วิต่ ทั�งนีั� นั�ยจ้�งจะต้่องให้คว�มช่่วยเหลืัอแรงง�นัในัก�รดำ�เนิันัก�รขอสิำทธิิ

ประโยช่น์ัทดแทนัดังกล่ั�ว

ประโยช่น์ัทดแทนัแบ่งออกเป็นั 6 ประเภท ดังนีั� 

 (1) ค่ำ�รักี่ษ�พัย�บื้�ล

 แรงง�นัที�เจ็บป่วยหรือบ�ดเจ็บในัก�รทำ�ง�นัสำ�ม�รถึเข้�รับก�รรักษี�ตั่วในัโรงพึย�บ�ลั

ของระบบประกันัฯ โดยไม่ต้่องเสีำยค่�ใช้่จ่�ยจนักว่�จะห�ยข�ดหรือหมดคว�มจำ�เป็นัในัก�รรักษี�

กรณีีที�แรงง�นัมีเหต้่จำ�เป็นัไม่สำ�ม�รถึเข้�รับก�รรักษี�ตั่วในัโรงพึย�บ�ลัที�อยู่ในัระบบประกันัฯ 

ได้ แรงง�นัจะต้่องสำำ�รองค่�รักษี�พึย�บ�ลัไปก่อนัแลัะทำ�เรื�องขอเบิกค่�รักษี�พึย�บ�ลัได้เต็่มจำ�นัวนั

ในัภ�ยหลััง 

 (2) ค่ำ�ทดีแทนำกี่รณ่หย่ดีง�นำ

 แรงง�นัที�หย้ดง�นัเพืึ�อรักษี�ตั่วโดยไม่ได้รับค่�จ้�ง จะได้รับค่�ทดแทนัร้อยลัะ 80 ของ

ค่�จ้�งพืึ�นัฐ�นัแรงง�นัต่่อวันั (จ�กระบบประกันัฯ ร้อยลัะ 60 แลัะเงินัเพิึ�มพิึเศษีร้อยลัะ 20) ทั�งนีั�

คำ�นัวณีจ�กค่�จ้�งเฉลีั�ยร�ยวันัย้อนัหลััง 3 เดือนัก่อนัเกิดเหต้่ โดยระบบประกันัฯ จะจ่�ยให้ตั่�งแต่่

วันัที� 4 ของก�รหยด้ง�นั ส่ำวนัค่�ทดแทนัในัส่ำวนัของวันัที� 1 – 3 นั�ยจ้�งจะต้่องเป็นัผูู้้จ่�ยให้ลูักจ้�ง

ต่�มกฎหม�ยม�ต่รฐ�นัแรงง�นัเป็นัจำ�นัวนัไม่น้ัอยกว่�ร้อยลัะ 60 ของค่�จ้�งเฉลีั�ย

 (3) ค่ำ�ทดีแทนำร�ยปีกี่รณ่กี่�รเจ็ับื้ป�วยเร้�อรัง

 กรณีีที�แรงง�นัเข้�รับก�รรักษี�เป็นัเวลั� 1 ปี 6 เดือนัขึ�นัไป แต่่อ�ก�รป่วยหรืออ�ก�ร 

บ�ดเจ็บยงัทรงตั่วหรือมีอ�ก�รหนัักขึ�นั ไม่สำ�ม�รถึรักษี�ต่่อให้เป็นัปกติ่ได้ ระบบประกันัฯ จะพิึจ�รณี�

จ่�ยค่�ทดแทนัเป็นัร�ยปี แทนัก�รจ่�ยเงินัทดแทนัระหว่�งก�รหย้ดง�นัในัข้อ (2) ก�รจ่�ย 

ค่�ทดแทนัแบ่งเป็นัระดับ 1 – 3 ขึ�นัอยู่กับอ�ก�รเจ็บป่วยหรือบ�ดเจ็บ 

 (4) ค่ำ�ทดีแทนำกี่รณ่สูิญี่เส่ิยอวัยวะหร้อสิมูรรถภ�พั

 แรงง�นัที�สูำญเสีำยอวัยวะหรือสำมรรถึภ�พึ หลัังเข้�รับก�รรักษี�จนัอ�ก�รบ�ดเจ็บหรือ 

เจ็บป่วยสิำ�นัส้ำดแล้ัว ระบบประกันัฯ จะประเมินัก�รสูำญเสีำยเพืึ�อจ่�ยสิำทธิิประโยช่น์ั โดยแบ่งเป็นัระดับ 

1 – 14 ทั�งนีั� ระดับ 1 – 7 จะได้รับเงินัทดแทนัเป็นัร�ยปีต่ลัอดชี่วิต่ นัอกจ�กนีั�ยังได้รับเงินัทดแทนั

พิึเศษีเพิึ�มให้ด้วย ส่ำวนัระดับ 8 – 14 จะได้รับค่�ทดแทนัเป็นัเงินัก้อนัจ่�ยครั�งเดียว

กี่�รจ่ั�ยสิิทธิิประโยชน์ำ

ญ่ี่�ป่�นำ
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 (5) ค่ำ�ทดีแทนำกี่รณ่เส่ิยช่วิต้

 ท�ย�ทของแรงง�นัที�เสีำยชี่วิต่จ�กอ้บัติ่เหต้่ในัก�รทำ�ง�นัแลัะระหว�่งก�รเดนิัท�งไป-กลัับ

ระหว�่งที�พัึกแลัะที�ทำ�ง�นัมสิีำทธิิที�จะขอรับค่�ทดแทนัในัรปูของเงินัทดแทนัเปน็ัร�ยปี หรือเงินัก้อนั 

จ่�ยครั�งเดียว รวมทั�งจะได้รับเงินัเพิึ�มพิึเศษีด้วย ทั�งนีั� ท�ย�ทที�อยู่ในัข่�ยได้รับเงินัประกันัต้่อง 

เป็นัไปต่�มเงื�อนัไขอ�ยแ้ลัะค้ณีสำมบัติ่ที�ระบบประกันัได้กำ�หนัดไว้เท่�นัั�นั 

 (6) ค่ำ�ทำ�ศพั

 ท�ย�ทของแรงง�นัหรือผูู้้ดำ�เนิันัก�รจัดง�นัฌ�ปนักิจจะได้รับเงินัช่่วยเหลืัอ ต่�มเงื�อนัไข

ข้อ (1) หรือข้อ (2) โดยจ่�ยต่�มข้อที�จำ�นัวนัเงินัสูำงกว่�

 (1)  ค่�ทำ�ศพึ 315,000 เยนั แลัะ เงินัช่่วยเหลืัอ 30 วันัของค่�จ้�งพืึ�นัฐ�นัเฉลีั�ยร�ยวันั

 (2)  เงินัช่่วยเหลืัอ 60 วันัของค่�จ้�งพืึ�นัฐ�นัเฉลีั�ยร�ยวันั

 แรงง�นัต้่องยื� นัคำ� ร้องขอรับสิำท ธิิประโยช่น์ั ต่่อสำำ� นัักง�นัม�ต่รฐ�นัแรงง�นั 

(Labour Standard Inspection Office : LSIO หรือ Roudo Kijun Kantokusho) ในัท้องที� 

ที�สำถึ�นัประกอบก�รตั่�งอยู่ด้วยต่นัเอง หรือให้ท�ย�ทเป็นัผูู้้ยื�นัแทนักรณีีแรงง�นัเสีำยชี่วิต่ ทั�งนีั� 

นั�ยจ้�งต้่องให้คว�มช่่วยเหลืัอแรงง�นัในัก�รดำ�เนิันัก�รขอรับสิำทธิิประโยช่น์ัทดแทนัดังกล่ั�วด้วย 

โดยต้่องใช้่เอกสำ�รประกอบคำ�ร้อง ดังนีั�

กี่�รข้อรับื้สิิทธิิประโยชน์ำ

สิิทธิิประโยชน์ำ เอกี่สิ�ร หลักี่ฐ�นำประกี่อบื้

ระบบประกันัอ้บัติ่เหต้่ 

จ�กก�รทำ�ง�นั

1. หลัักฐ�นัของแรงง�นั ได้แก่ หนัังสำือเดินัท�ง บัต่รประจำ�ตั่วผูู้้พึำ�นััก   
   (Zairyu Card) หรือบัต่รประกันัส้ำขภ�พึ

2. หลัักฐ�นัเกี�ยวกับก�รทำ�ง�นั ได้แก่ บัต่รประจำ�ตั่วพึนัักง�นั ใบรับเงินัเดือนั
   บัต่รลังเวลั�ทำ�ง�นั

3. หลัักฐ�นัก�รรับก�รรักษี�พึย�บ�ลั ได้แก่ ใบเสำร็จรับเงินัแลัะใบรับรองแพึทย์

4. ใบคำ�ร้องในัก�รขอรับสิำทธิิประโยช่น์ั (ขอรับได้ที�สำำ�นัักง�นัม�ต่รฐ�นัแรงง�นั)

**เจ้�หน้ั�ที�จะขอเอกสำ�รประกอบเพิึ�มเติ่มได้ต่�มคว�มจำ�เป็นั**

ญ่ี่�ป่�นำ
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กิี่จักี่�ร อัต้ร�เบ่ื้�ยประกัี่นำ

กิจก�รทั�วไป 12/1000 (นั�ยจ้�งจ่�ยสำมทบ 8/1000 แรงง�นั 4/1000)

กิจก�รเกษีต่รป่�ไม้

ประมงแลัะก�รผู้ลิัต่ส้ำร�

11/1000 (นั�ยจ้�งจ่�ยสำมทบ 7/1000 แรงง�นั 4/1000)

กิจก�รก่อสำร้�ง 12/1000 (นั�ยจ้�งจ่�ยสำมทบ 8/1000 แรงง�นั 4/1000)

ข้อมูลัปีงบประม�ณี 2563

 แรงง�นัหรือครอบครัวสำ�ม�รถึยื�นัเรื�องขอรับสิำทธิิประโยช่น์ัได้ภ�ยในั 2 ปี มิเช่่นันัั�นัจะ 

หมดอ�ยค้ว�ม ส่ำวนัก�รขอรับสิำทธิิกรณีีสูำญเสีำยอวัยวะหรือสำมรรถึภ�พึในัก�รทำ�ง�นัของอวัยวะแลัะ

กรณีีเสีำยชี่วิต่ ต้่องยื�นัเรื�องภ�ยในั 5 ปี

 ระบบประกันัก�รจ้�งง�นัจะจ่�ยสิำทธิิประโยช่น์ัให้แก่แรงง�นัในักรณีีที�ถูึกเลิักจ้�ง นั�ยจ้�ง

ล้ัมลัะลั�ย หรือแรงง�นัลั�ออกจ�กง�นัด้วยเหต้่ผู้ลัส่ำวนัตั่ว ทั�งนีั� แรงง�นัที�อยูใ่นัข่�ยรับสิำทธิิประโยช่น์ั

ต้่องมีคว�มจำ�นังที�จะทำ�ง�นัแต่่ไม่สำ�ม�รถึห�ง�นัทำ�ได้ 

อ�ย่คำว�มู

สิิทธิิประโยชน์ำข้องระบื้บื้ประกัี่นำกี่�รจ้ั�งง�นำ

 ประกันัก�รจ้�งง�นั เป็นัระบบประกันัที�จ่�ยสิำทธิิประโยช่น์ัทดแทนัต่่�งๆ แก่แรงง�นั 

ผูู้้ประกันัต่นัที�ว่�งง�นัให้สำ�ม�รถึดำ�รงช่ีพึจนักว่�จะห�ง�นัใหม่ได้ ระบบประกันัก�รจ้�งง�นับังคับ 

ใช้่ครอบคล้ัมถึึงแรงง�นัต่่�งช่�ติ่ที�ทำ�ง�นัในัประเทศญี�ป่้นั ยกเว้นั ข้�ร�ช่ก�รของหน่ัวยง�นัต่่�งช่�ติ่

ที�ได้รับก�รค้้มครองโดยระบบช่ดเช่ยก�รว่�งง�นัของต่่�งประเทศอยู่แล้ัว

 นั�ยจ้�งมีหน้ั�ที�ต้่องดำ�เนิันัก�รเข้�ระบบประกันัก�รจ้�งง�นัให้แรงง�นั โดยยื�นัเรื�อง 

ต่่อสำำ�นัักง�นัจัดห�ง�นั (Public Employment Security Office) หรือ Hello Work ในัท้องที� 

ที�สำถึ�นัประกอบก�รตั่�งอยู่

 เบี�ยประกันัต่นัขึ�นัอยู่กับค่�จ้�งแรงง�นัโดยจัดเก็บต่�มอัต่ร�เบี�ยประกันัดังต่่อไปนีั�

2. ระบื้บื้ประกัี่นำกี่�รจ้ั�งง�นำ (Employment Insurance)

	 กรณีีแรงง�นัว่�งง�นัด้วยเหต่้ผู้ลัสำ่วนัต่ัว เกษีียณีอ�ย้ง�นั จะต่้องมีระยะเวลั�เป็นั

ผูู้้ประกันัต่นัอย่�งนั้อยรวมแลั้ว 12 เดือนัขึ�นัไป ในัช่่วงระยะเวลั� 2 ปีก่อนัวันัที�ว่�งง�นั จึงจะอยู่ในั

ข่�ยได้รับสำิทธิิประโยช่นั์

ญ่ี่�ป่�นำ
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	 กรณีีที�ว่�งง�นัเนัื�องจ�กนั�ยจ้�งกิจก�รลั้มลัะลั�ยหรือถึูกเลัิกจ้�ง แรงง�นัจะต่้อง 

มีระยะเวลั�เป็นัผูู้้ประกันัต่นัอย่�งน้ัอยรวมแล้ัว 6 เดือนัขึ�นัไป ในัช่่วงระยะเวลั� 1 ปีก่อนัวันัที� 

ว่�งง�นั จึงจะอยูใ่นัข่�ยได้รับสิำทธิิประโยช่น์ั

 * อน้ำ�ง “ระยะเวล�เป็นำผู้ประกัี่นำต้นำ” จัะต้้องมู่จัำ�นำวนำวันำท่�แรงง�นำได้ีรับื้ค่ำ�จ้ั�ง 

อย่�งน้ำอย 11 วันำข้้�นำไปต่้อเด้ีอนำเท่�นัำ�นำ 

 ระยะเวลั�ที�จะได้รับสิำทธิิประโยช่น์ัค่�ช่ดเช่ยเริ�มนัับวันัที�ถัึดจ�กวันัที�แรงง�นัว่�งง�นั จนัถึึง

วันัที�ว่�งง�นัครบ 1 ปี จำ�นัวนัวันัที�ผูู้้ประกันัต่นัจะได้รับสิำทธิิประโยช่น์ัขึ�นัอยู่กับระยะเวลั�ที�เข้� 

เป็นัผูู้้ประกันัต่นัแลัะอ�ย้ของผูู้้ประกันัต่นั 

 ค่�ช่ดเช่ยกรณีีว่�งง�นัเรียกว่� “เงินัช่่วยเหลืัอขั�นัพืึ�นัฐ�นั” จ่�ยเป็นัหน่ัวยต่่อวันั โดยคำ�นัวณี 

จ�กค่�จ้�งย้อนัหลััง 6 เดือนั ห�รด้วย 180 เรียกว่� “ค่�จ้�งร�ยวันัพืึ�นัฐ�นั” ผูู้้ประกันัต่นัที� 

ว่�งง�นัจะได้รับจ่�ยค่�ช่ดเช่ยในัอัต่ร�ร้อยลัะ 50 – 80 ของค่�จ้�งร�ยวันัพืึ�นัฐ�นั ยกเว้นั ผูู้้ประกนััต่นัที�

มีอ�ย้ 60 – 64 ปี จะได้รับอัต่ร�ร้อยลัะ 45 – 80 ทั�งนีั� ก�รจ่�ยเงินัช่่วยเหลืัอจะไม่เกินัอัต่ร�เพึด�นั

สูำงส้ำด 8,330 เยนัแลัะไม่ต่ำ��กว่�อัต่ร�เพึด�นัต่ำ��ส้ำด 2,000 เยนั (ข้อมูลั ณี เดือนัมีนั�คม 2563)

 ระบบประกันัฯ จะหย้ดจ่�ยสิำทธิิประโยช่น์ัเป็นัเวลั� 3 เดือนัในักรณีีที�แรงง�นัผูู้้ประกันัต่นั 

ถูึกให้ออกจ�กง�นัเนืั�องจ�กก�รทำ�ผิู้ดพึลั�ดอย่�งร้�ยแรงของต่นัเองหรือลั�ออกจ�กง�นัโดย 

ไม่มีเหต้่ผู้ลัสำมควร

 ก�รขอรับสิำทธิิประโยช่น์ักรณีีว่�งง�นั ผูู้้ประกันัต่นัจะต้่องนัำ�หลัักฐ�นัก�รลั�ออกจ�กง�นั 

ซึิ�งออกโดยนั�ยจ้�งยื�นัต่่อสำำ�นัักง�นัจัดห�ง�นั Hello work ในัท้องที�ภูมิลัำ�เนั�ที�ผูู้้ประกันัต่นัอ�ศัย

อยู่ แลัะผูู้้ประกันัต่นัจะต้่องลังทะเบียนัคนัห�ง�นั ห�กสำถึ�นัภ�พึพึำ�นััก (วีซ่ิ�) ของบ้คคลัดังกล่ั�ว

ไม่ได้รับอน้ัญ�ต่ให้ทำ�ง�นั จะไม่มีสิำทธิิขึ�นัทะเบียนัเป็นัคนัห�ง�นัแลัะไม่สำ�ม�รถึดำ�เนิันัก�รขอรับ

สิำทธิิประโยช่น์ัได้ ก�รจ่�ยสิำทธิิประโยช่น์ัเงินัช่่วยเหลัือขั�นัพืึ�นัฐ�นัต่�มประเภทของผูู้้ประกันัต่นั 

มีร�ยลัะเอียดดังปร�กฎในัต่�ร�ง ต่่อไปนีั�

(1) ผู้ว่�งง�นำประเภททั�วไป

                 ระยะเวล�เป็นำ

                   ผู้ประกัี่นำต้นำ

อ�ย่ข้องผู้ประกัี่นำต้นำ
ไมู่ถ้ง 1 ปี 1 ปี – 9 ปี 10 ปี – 19 ปี 20 ปีข้้�นำไป

ไม่กำ�หนัดอ�ย้ - 90 วันั 120 วันั 150 วันั

ญ่ี่�ป่�นำ
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(2) ผู้ประกัี่นำต้นำท่พัพัลภ�พัหร้อผู้ท่�ห�ง�นำทำ�ย�กี่ 

(4) ผู้ประกัี่นำต้นำสูิงอ�ย่ 

หมู�ยเหต่้ : ผูู้้ประกันัต่นัสูำงอ�ยห้ม�ยถึึง ผูู้้ประกันัต่นัที�มีอ�ย้ตั่�งแต่่ 65 ปี ขึ�นัไป 

   ยกี่เว้นำผูู้้ประกันัต่นัที�ทำ�ง�นัชั่�วคร�ว ทำ�ง�นัต่�มฤดูก�ลัหรือแรงง�นัที�จ้�งร�ยวันั 

               ไม่อยูใ่นัข่�ยนีั�

(3) ผู้ประกัี่นำต้นำว่�งง�นำเน้ำ�องจั�กี่สิถ�นำประกี่อบื้กี่�รล้มูละล�ยหร้อถูกี่ให้ออกี่จั�กี่ง�นำ  

                 ระยะเวล�เป็นำ

                   ผู้ประกัี่นำต้นำ

อ�ย่ข้องผู้ประกัี่นำต้นำ
ไมู่ถ้ง 1 ปี 1 ปี – 9 ปี 10 ปี – 19 ปี 20 ปีข้้�นำไป

อ�ยไ้ม่ถึึง 45 ปี
150 วันั

300 วันั

อ�ย ้45 ปี - 64 ปี 360 วันั

ระยะเวล�เป็นำผู้ประกัี่นำต้นำ จัำ�นำวนำวันำสิำ�หรับื้ผู้ประกัี่นำต้นำสูิงอ�ย่

1 ปี ขึ�นัไป 50 วันั

ไม่ถึึง 1 ปี 30 วันั

  ระยะเวล�เป็นำ

             ผู้ประกัี่นำต้นำ

อ�ย่ข้องผู้ประกัี่นำต้นำ

ไมู่ถ้ง 1 ปี 1 – 4 ปี 5 – 9 ปี
10 – 19 

ปี
20 ปี

ข้้�นำไป

อ�ยไ้ม่ถึึง 30 ปี

90 วันั

90 วันั 120 วันั 180 วันั -

อ�ย ้30 – 34 ปี 120 วันั
180 วันั

210 วันั 240 วันั

อ�ย ้35 – 44 ปี 150 วันั 240 วันั 270 วันั

อ�ย ้45 – 59 ปี 150 วันั 240 วันั 270 วันั 330 วันั

อ�ย ้60 - 64 ปี 150 วันั 180 วันั 210 วันั 240 วันั

ญ่ี่�ป่�นำ
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 1. ภ�ยหลงัล�ออกี่จั�กี่ง�นำแลว้ แรงง�นัจะต้่องได้รับเอกสำ�รก�รรับรองออกจ�กง�นัจ�ก

นั�ยจ้�ง ซึิ�งเป็นัหลัักฐ�นัว่�นั�ยจ้�งได้ไปแจ้งก�รออกจ�กง�นัที� Hello Work 

 2. แจ้ังคำว�มูประสิงคำใ์นำกี่�รห�ง�นำทำ� โดยร�ยง�นัต่วัต่่อหัวหน้ั�สำำ�นัักง�นั Hello Work 

ในัภูมิลัำ�เนั�ที�อ�ศัยอยูด้่วยต่นัเอง พึร้อมยื�นัใบสำมัครง�นัแลัะเอกสำ�รก�รรับรองออกจ�กง�นัต่�มข้อ 1.

 3. กี่�รพิัจั�รณ�ค่ำณสิมูบัื้ติ้ หัวหน้ั�สำำ�นัักง�นั Hello Work จะทำ�ก�รพิึจ�รณี�ค้ณีสำมบัติ่

ของผูู้้ประกันัต่นั ห�กมีค้ณีสำมบัติ่ต่�มเงื�อนัไขจะออกบัต่รรับรองผูู้้มีค้ณีสำมบัติ่รับประโยช่น์ัทดแทนั

ในัระบบประกันัก�รจ้�งง�นัแลัะแจ้งกำ�หนัดวันัที�จะรับรองสำภ�วะก�รว่�งง�นัให้ผูู้้ประกันัต่นัทร�บ 

 4. กี่�รรับื้รองสิภ�วะกี่�รว่�งง�นำ ผูู้้ประกันัต่นัต่้องไปร�ยง�นัตั่วต่่อที�สำำ�นัักง�นั Hello 

Work ต่�มวันัได้รับแจ้ง เพืึ�อรับก�รรับรองสำภ�วะก�รว่�งง�นั ทั�งนีั� ผูู้้ประกันัต่นัจะต้่องยื�นัใบคำ�ร้อง

ขอรับรองก�รว่�งง�นัแลัะยื�นับัต่รรับรองผูู้้มีค้ณีสำมบัติ่รับประโยช่น์ัทดแทนั ให้เจ้�หน้ั�ที�พิึจ�รณี�

แลัะรับบริก�รจัดห�ง�นัจ�กเจ้�หนั้�ที� ทั�งนีั� ผูู้้ประกันัต่นัจะต่้องไปร�ยง�นัต่ัวเพืึ�อรับก�รรับรอง

สำภ�วะก�รว่�งง�นั 1 ครั�งต่่อ 4 สัำปด�ห์ นัับจ�กวันัที�ได้รับก�รรับรองฯ ครั�งแรก

 5. กี่�รรอผล หลัังจ�กที�ผูู้้ประกันัต่นัได้ไปร�ยง�นัตั่วเพืึ�อขอรับก�รรับรองในัข้อ 4. แลั้ว  

ผูู้้ประกันัต่นัจะต้่องรอผู้ลัเป็นัเวลั� 7 วันั เพืึ�อให้แน่ัใจว่�อยู่ในัสำภ�วะว่�งง�นัจริง จึงจะได้รับ 

ก�รจ่�ยเงินัช่่วยเหลืัอขั�นัพืึ�นัฐ�นั

 6. ผู้ประกัี่นำต้นำทั�วไปจัะได้ีรับื้เงินำช่วยเหล้อพ้ั�นำฐ�นำโดียจ่ั�ยท่กี่ 4 สัิปดี�ห์ ต่�มจำ�นัวนั

วันัที�ได้รับก�รรับรองสำภ�วะก�รว่�งง�นั โดยรับผู่้�นับัญชี่ธินั�ค�รที�ผูู้้ประกันัต่นัได้แจ้งไว้

ขั้�นำต้อนำในำกี่�รดีำ�เนิำนำกี่�รข้อรับื้เงินำช่วยเหล้อขั้�นำพ้ั�นำฐ�นำ

ญ่ี่�ป่�นำ
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ขั้�นำต้อนำในำกี่�รดีำ�เนิำนำกี่�รข้อรับื้เงินำช่วยเหล้อขั้�นำพ้ั�นำฐ�นำ
ประกัี่นำกี่�รจ้ั�งง�นำ

แรงง�นำล�ออกี่/

นำ�ยจ้ั�งให้ออกี่จั�กี่ง�นำ

นั�ยจ้�งต้่องยื�นัใบรับรองก�รออกจ�กง�นัของแรง�นั ให้แก่ 

Hello Work เพืึ�อรับเอกสำ�รรับรองก�รออกจ�กง�นัไปมอบ 

ให้กับแรงง�นั เพืึ�อใช้่ประกอบก�รขอเงินัช่่วยเหลืัอ

Hello Work พิึจ�รณี�ค้ณีสำมบัติ่ ห�กมีค้ณีสำมบัติ่ต่�มเงืื�อนัไข

จะออกบัต่รรับรองผูู้้มีค้ณีสำมบัติ่รับประโยช่น์ัทดแทนัฯ แลัะแจ้ง

กำ�หนัดวันัที�จะรับรองสำภ�วะก�รว่�งง�นัให้ผูู้้ประกันัต่นัทร�บ

แรงง�นัยื�นัเอกสำ�รรับรองก�รออกจ�กง�นั พึร้อมเอกสำ�รประกอบ 

อื�นัๆ ให้กับ Hellow Work ในัภูมิลัำ�เนั�

ผูู้้ประกันัต่นัไป Hello Work ในัวันัที�กำ�หนัด (ท้ก 4 สัำปด�ห์)

เพืึ�อรับรองสำภ�วะก�รอรว่�งง�นั โดยยื�นับัต่รรับรองผูู้้มีค้ณีสำมบัติ่

รับประโยช่น์ัทดแทนัฯ แลัะใบคำ�ร้องขอรับรองก�รว่�งง�นั

กี่�รพิัจั�รณ�ค่ำณสิมูบัื้ติ้

กี่�รรอผล

ได้ีรับื้เงินำช่วยเหล้อท่กี่
 4

 สิ
ปดี

�ห์
 ต้

�มู
วันำ

ท่�

He
llo

 W
or

k 
กี่ำ�

หนำ
ดี

แรงง�นำแจ้ังคำว�มูประสิงค์ำ

ในำกี่�รห�ง�นำทำ�

กี่�รรับื้รองสิภ�วะ

กี่�รว่�งง�นำ

ได้รับเงินัช่่วยเหลืัอพืึ�นัฐ�นัผู่้�นับัญชี่ธินั�ค�รที� ผูู้้ประกันัต่นั 

ได้แจ้งไว้

รอผู้ลัเป็นัเวลั� 7 วันั เพืึ�อให้แน่ัใจว่�อยู่ในัสำภ�วะว่�งง�นัจริง 

ถึึงจะได้รับก�รจ่�ยเงินัช่่วยเหลืัอขั�นัพืึ�นัฐ�นั ระหว่�งรอต้่องห�ง�นั

ไปด้วย เช่่นั ลังทะเบียนัเป็นัคนัห�ง�นั ส่ำงใบสำมัครง�นั

ญ่ี่�ป่�นำ
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เอกี่สิ�รท่�จัำ�เป็นำในำกี่�รดีำ�เนิำนำกี่�รข้อรับื้เงินำ

ช่วยเหล้อคำรั�งแรกี่

เอกี่สิ�รท่�จัำ�เป็นำในำกี่�รร�ยง�นำตั้วเพ้ั�อ

รับื้รองสิภ�วะกี่�รว่�งง�นำ

1. เอกสำ�รรับรองก�รออกจ�กง�นัของสำำ�นัักง�นั  

     Hello Work 1 แลัะ 2 (ได้รับจ�กนั�ยจ้�ง)  (Koyo 

    hoken hihokensha rishokuhyo -1, 2)

1. บัต่รรับรองผูู้้มีค้ณีสำมบัติ่รับประโยช่นั์ทดแทนั  

    (Koyo hoken jukyu shikakusha shou)

2. หลัักฐ�นัแสำดงหม�ยเลัข My Number ได้แก่  

     บัต่รม�ยนััมเบอร์ เอกสำ�รแจ้งม�ยนััมเบอร์ หรือ 

    ทะเบียนับ้�นัที�มีระบ้ม�ยนััมเบอร์

2. ใบคำ�ร้องขอรับรองก�รว่�งง�นั (Jitsugyo nintei  

    shinkokusho)

3. หลัักฐ�นัแสำดงตั่วต่นัของแรงง�นั ได้แก่ หนัังสืำอ  

    เดินัท�ง บัต่รประจำ�ตั่วผูู้้พึำ�นััก (Zairyu Card)

    บัต่รม�ยนััมเบอร์ หรือบัต่รประกันัส้ำขภ�พึ

4. รูปถ่ึ�ย ขนั�ด สูำง 3.0 ซิม. X กว้�ง 2.5 ซิม.  

    จำ�นัวนั 2 ใบ

5. ต่ร�ประทับ (ถ้ึ�มี)

6. สำม้ดบัญชี่ธินั�ค�ร หรือสำม้ดบัญชี่ไปรษีณีีย์

 1. ระหว่�งท่�รับื้เงินำช่วยเหล้อ ผูู้้ประกันัต่นัต้่องแสำดงให้เห็นัถึึงคว�มประสำงค์ที�จะทำ�ง�นั

เช่่นั ก�รขึ�นัทะเบียนัคนัห�ง�นัที� Hello Work มีก�รสำมัครง�นักับบริษัีท อย่�งน้ัอยเดือนัลัะ 2 -3 

ครั�ง มิเช่่นันัั�นั อ�จไม่ได้รับพิึจ�รณี�เงินัช่่วยเหลืัอ

 2. ช่วงระหว่�งท่�ไดี้รับื้เงินำช่วยเหล้อ ต่้องไม่ได้รับร�ยได้จ�กท�งอื�นัรวมทั�งก�รทำ�ง�นั

พิึเศษี มิเช่่นันัั�นัจะถืึอว่�ข�ดค้ณีสำมบัติ่รับเงินัช่่วยเหลืัอ

 3. ห�กี่ห�ง�นำไดี้หร้อมู่ร�ยไดี้ระหว่�งท่�รับื้เงินำช่วยเหล้อ ต่้องแจ้ง Hello Work โดย 

จะได้รับเงินัส่ำงเสำริมก�รเข้�ทำ�ง�นั ทดแทนัเงินัช่่วยเหลืัอส่ำวนัที�ยังไม่ได้รับ

 1. ระบื้บื้ประกัี่นำส่ิข้ภ�พั มีวัต่ถ้ึประสำงค์เพืึ�อจ่�ยสิำทธิิประโยช่น์ัให้แก่ผูู้้ประกันัต่นักรณีีเจ็บป่วย

หรือบ�ดเจ็บที�ไม่ได้มีสำ�เหต้่ม�จ�กก�รทำ�ง�นั ผูู้้ประกันัต่นัจะได้รับสิำทธิิประโยช่น์ัในัก�รรักษี�พึย�บ�ลั 

ข้้อคำวรระวัง

3.
ระบื้บื้ประกัี่นำส่ิข้ภ�พัและระบื้บื้ประกัี่นำบื้ำ�นำ�ญี่ 
(Health Insurance and Pension Insurance)

ญ่ี่�ป่�นำ
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 2. ระบื้บื้ประกัี่นำบื้ำ�นำ�ญี่ เป็นัก�รเต่รียมตั่วเพืึ�อก�รดำ�เนิันัชี่วิต่หลัังเกษีียณี 

 ก�รประกันัทั�ง 2 ระบบจะเก็บค่�เบี�ยประกันัหรือเงินัสำมทบต่�มร�ยรับของแรงง�นั 

โดยระบบประกันัส้ำขภ�พึจะจ่�ยสิำทธิิประโยช่น์ัค่�รักษี�พึย�บ�ลั ส่ำวนัระบบประกันับำ�นั�ญจะจ่�ย

สิำทธิิประโยช่น์ั เงินับำ�นั�ญหรือเงินัจ่�ยเป็นัก้อนัครั�งเดียว (บำ�เหน็ัจ) แล้ัวแต่่กรณีี 

 (1) แรงง�นำหร้อลูกี่จ้ั�ง ท่�เข้้�ระบื้บื้ประกัี่นำส่ิข้ภ�พัท่�นำ�ยจ้ั�งจััดีให้ (Health Insurance) 

และระบื้บื้ประกัี่นำบื้ำ�นำ�ญี่ท่�นำ�ยจ้ั�งจััดีให้ (Employment Pension Insurance)

	 สิถ�นำประกี่อบื้กี่�รท่กี่แห่งท่�เป็นำนิำต้ิบื้่คำคำลท่�มู่กี่�รจั้�งแรงง�นำเป็นำประจัำ�เกิี่นำ 

5 คำนำข้้�นำไปเป็นำสิถ�นำประกี่อบื้กี่�รท่�เข้้�ข่้�ยบื้ังคัำบื้ให้แรงง�นำต้้องเข้้�เป็นำผู้ประกี่ันำต้นำ อนึั�ง 

ในัก�รพิึจ�รณี�ว่�เป็นัก�รจ้�งแรงง�นัประจำ�หรือไม่ ให้สำอบถึ�มกับสำำ�นัักง�นัประกันัส้ำขภ�พึแลัะ

สำำ�นัักง�นัประกันับำ�นั�ญ นั�ยจ้�งมีหน้ั�ที�เป็นัผูู้้ดำ�เนิันัก�รให้แรงง�นัเข้�ระบบประกันัต่นั ยกี่เว้นำ 

กรณีีที�มีสำหกรณ์ีประกันัส้ำขภ�พึของสำถึ�นัประกอบก�รเอง

	 จัำ�นำวนำเบื้่�ยประกี่นัำท่�ต้้องจ่ั�ยข้้�นำอยูก่ี่บัื้ค่ำ�จ้ั�ง โดียแรงง�นำและนำ�ยจ้ั�งมูห่น้ำ�ท่�

จั่�ยสิมูทบื้ฝี��ยละคำร้�ง อนัึ�ง ในัก�รช่ำ�ระเบี�ยประกันั นั�ยจ้�งจะหักจ�กค่�จ้�งประจำ�เดือนั/โบนััสำ 

ของแรงง�นั แลัะสำมทบในัส่ำวนัของนั�ยจ้�ง โดยนั�ยจ้�งมีหน้ั�ที�นัำ�ส่ำงเบี�ยประกันัต่�มระบบ 

ประกันัฯ ภ�ยในักำ�หนัดท้กเดือนั อนึั�ง แรงง�นัที�มีอ�ย ้40 ปี – 64 ปีจะต้่องจ่�ยเบี�ยประกันัสำมทบ

ก�รประกันัดูแลัระยะย�วด้วย (Nursing-care Insurance)

	 ค่ำ�จ้ั�งและโบื้นำสัิท่�ใช้ในำกี่�รคำำ�นำวณเบ่ื้�ยประกี่นัำ จะใช้่เกณีฑ์์ม�ต่รฐ�นัค่�จ้�งแลัะ

โบนััสำคูณีกับอัต่ร�เบี�ยประกันั กรณีีที�สำม�คมรับประกันัสำ้ขภ�พึเป็นัผูู้้รับประกนัั (Japan Health 

Insurance Association) เบี�ยประกนััแต่กต่่�งกันัต่�มแต่่ลัะจงัหวดั อตั่ร�เบี�ยประกนััในัเขต่โต่เกียว

มีอัต่ร�ดังนัี� 

ระบื้บื้ประกัี่นำสัิงคำมู  แบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 

ประกัี่นำส่ิข้ภ�พั (ณ เด้ีอนำมู่นำ�คำมู 2563)

1) ประกันัส้ำขภ�พึรวมประกันัก�รดูแลัระยะย�ว (อ�ย ้40 ปี – 64 ปี)  

    อัต่ร� 116.6/1000 โดยนั�ยจ้�งแลัะแรงง�นัออกคนัลัะครึ�ง 

2) ประกันัส้ำขภ�พึที�นั�ยจ้�งจัดให้ อัต่ร� 98.7/1000 โดยนั�ยจ้�งแลัะแรงง�นัออกคนัลัะครึ�ง    

     

ประกัี่นำบื้ำ�นำ�ญี่ (ณ เด้ีอนำมู่นำ�คำมู 2563) 

ประกันับำ�นั�ญที�นั�ยจ้�งจัดให้ ร้อยลัะ 18.30 โดยนั�ยจ้�งแลัะแรงง�นัออกคนัลัะครึ�ง

ญ่ี่�ป่�นำ
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1) สำม�ชิ่กครอบครัวของผูู้้ประกันัต่นัที�เป็นัท�ย�ทอันัดับ 1 - 3 แลัะดำ�รงชี่วิต่อยู่ในัอ้ปก�ระ      

    ของแรงง�นัผูู้้ประกันัต่นั ได้แก่ คู่สำมรสำ บ้ต่ร หลั�นั บิด� ม�รด� ปู่ย่� ปู่ทวด ย่�ทวด เป็นัต้่นั 

2) มีร�ยได้ไม่เกินั 1.3 ลั้�นัเยนัต่่อปี (ผูู้้ที�มีอ�ย้ 60 ปีขึ�นัไปหรือเป็นัผูู้้พิึก�รแลัะมีร�ยได้ไม่เกินั       

    1.8 ล้ั�นัเยนัต่่อปี) 

3) มีร�ยได้ไม่ถึึงครึ�งหนึั�งของแรงง�นัผูู้้ประกันัต่นั

 อน้ำ�ง สิมู�ชิกี่ในำคำรอบื้คำรัวข้องแรงง�นำผู้ประกัี่นำต้นำ ท่�มู่ค่ำณสิมูบัื้ติ้คำรบื้ดัีงระบ่ื้ต้่อไปน่ำ� 

สิ�มู�รถเข้้�เป็นำผู้ประกัี่นำต้นำในำฐ�นำะสิมู�ชิกี่ในำคำรอบื้คำรัวท่�อยู่ในำอ่ปกี่�ระข้องแรงง�นำได้ี

 (2) ระบื้บื้ประกัี่นำส่ิข้ภ�พัข้องรัฐบื้�ล (National Health Insurance) และระบื้บื้ 

ประกัี่นำบื้ำ�นำ�ญี่ข้องรัฐบื้�ล (National Pension) 

	 เจ้ั�ข้องกิี่จักี่�รส่ิวนำต้วั ผูป้ระกี่อบื้อ�ชพ่ักี่�รเกี่ษต้รป��ไมู้และประมูง ผูไ้มู่มู่ง�นำทำ� 

สำ�ม�รถึเข้�ระบบประกนััดังกล่ั�วข้�งต้่นัได้ โดยแจ้งขอเข้�เป็นัผูู้้ประกนััต่นัต่่อสำำ�นัักง�นัเขต่ในัท้องที�

ที�มีภูมิลัำ�เนั�อยู่

	 เบื้่�ยประกัี่นำสิข่้ภ�พัข้องรฐับื้�ลข้้�นำอยูกั่ี่บื้กี่�รกี่ำ�หนำดีข้องสิำ�นัำกี่ง�นำเข้ต้ในำท้องท่� 

ซึิ�งเป็นัผูู้้มีหน้ั�ที�ในัก�รจัดเก็บเบี�ยประกันั เบี�ยประกันัอ�จจะเรียกเก็บในัรูปของภ�ษีี หรืออ�จจะ 

เรียกเก็บเบี�ยประกันัของสำม�ชิ่กในัครัวเรือนัท้กคนัแบบเหม�จ่�ย โดยคำ�นัวณีจ�กฐ�นัก�รจัดเก็บ

ภ�ษีีท้องที� (Resident Tax) 

	 ผู้ประกี่ันำต้นำท่�สิถ�นำประกี่อบื้กี่�รล้มูละล�ย ถึูกให้ออกจ�กง�นัหรือนั�ยจ้�ง 

เลิักจ้�งสำ�ม�รถึยื�นัเรื�องขอลัดหยอ่นัเบี�ยประกนััต่่อสำำ�นัักง�นัเขต่ท้องที�ที�ผูู้้ประกันัต่นัมีภูมลิัำ�เนั�อยู่

โดยจะได้รับพิึจ�รณี�ประเมินัร�ยได้ลัดลังในัอัต่ร�ส่ำวนั 30/100 ของร�ยได้ปีก่อนัที�ผูู้้ประกันัต่นั 

มีร�ยได้ลัดลัง เพืึ�อนัำ�ไปเป็นัฐ�นัในัก�รคำ�นัวณีเบี�ยประกันั ทั�งนีั� ก�รลัดหย่อนัดังกล่ั�วเริ�มบังคับ 

ใช้่ตั่�งแต่่วันัที� 1 เมษี�ยนั 2553 เป็นัต้่นัไป

 ทั�งนีั� เบี�ยประกันับำ�นั�ญของรัฐบ�ลั กำ�หนัดให้ผูู้้ประกันัต่นัที�มีอ�ย้ 20 ปีขึ�นัไป จ่�ยเบี�ย

ประกันัประม�ณีเดือนัลัะ 16,540 เยนั (ปีงบประม�ณี 2563)

 ระบบประกนััส้ำขภ�พึจะจ�่ยสิำทธิิประโยช่น์ัในัก�รรักษี�พึย�บ�ลั (ยกเว้นักรณีีก�รเจ็บป่วย

หรือบ�ดเจ็บเนืั�องม�จ�กก�รทำ�ง�นั) ดังนีั� 

สิิทธิิประโยชน์ำข้องระบื้บื้ประกัี่นำส่ิข้ภ�พั

ญ่ี่�ป่�นำ
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สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

 ระบบประกันับำ�นั�ญของประเทศญี�ป่้นัประกอบด้วยระบบประกันับำ�นั�ญที�นั�ยจ้�งจัดให้ 

(Employment Pension Insurance) แลัะระบบประกันับำ�นั�ญของรัฐบ�ลั (National Pension) 

สิิทธิิประโยชน์ำประกัี่นำบื้ำ�นำ�ญี่

 (1) ประกัี่นำส่ิข้ภ�พัท่�นำ�ยจ้ั�งจััดีให้

  1) กี่รณ่เจ็ับื้ป�วยหร้อได้ีรับื้บื้�ดีเจ็ับื้ 

       ตั่วในัโรงพึย�บ�ลั ทั�งนีั� ผูู้้ประกันัต่นัจะต้่องรับผิู้ดช่อบค่�รักษี�พึย�บ�ลั 

ร้อยลัะ 30 แลัะประกันัออกค่�ใช้่จ่�ยร้อยลัะ 70 

  2) ค่ำ�ชดีเชยระหว่�งกี่�รหย่ดีง�นำเพ้ั�อรักี่ษ�ตั้ว

  แรงง�นัผูู้ป้ระกันัต่นัที�หยด้ง�นัเพืึ�อรักษี�ตั่วแลัะไมไ่ดรั้บค�่จ�้งจะไดรั้บค�่ช่ดเช่ย

ดังกล่ั�วตั่�งแต่่วันัที� 4 ของก�รหย้ดง�นัในัอัต่ร� 2 ในั 3 ของค่�จ้�งพืึ�นัฐ�นัร�ยวันั ติ่ดต่่อกันัไม่เกินั 

1 ปี 6 เดือนั 

  3) ค่ำ�คำลอดีบ่ื้ต้ร 

           ผูู้้ประกันัต่นัจะได้รับค่�คลัอดบ้ต่รจำ�นัวนั 420,000 เยนัต่่อก�รคลัอดบ้ต่ร 

(รวมถึึงกรณีีที�ภรรย�ของแรงง�นัคลัอดบ้ต่รด้วย) แลัะแรงง�นัหญิงผูู้้ประกันัต่นัที�ลั�หยด้ง�นั 42 วันั

ก่อนัก�รคลัอดบ้ต่รแลัะ 56 วันัหลัังก�รคลัอดบ้ต่รจะได้รับค่�ช่ดเช่ยในัอัต่ร� 2 ในั 3 ของค่�จ้�ง

พืึ�นัฐ�นัร�ยวันั 

  4) เงินำช่วยเหล้อกี่รณ่ผู้ประกัี่นำต้นำเส่ิยช่วิต้

           ท�ย�ทของแรงง�นัผูู้้ประกันัต่นัที�เสีำยชี่วิต่จะรับเงินัช่่วยเหลืัอ จำ�นัวนั 50,000 เยนั

กรณีีที�ไม่มีผูู้้รับเงินัค่�ทำ�ศพึ จะจ่�ยแก่ผูู้้จัดก�รฌ�ปนักิจต่�มค่�ใช้่จ่�ยจริงแต่่ไม่เกินัวงเงินั 50,000 เยนั

  

 (2) ประกัี่นำส่ิข้ภ�พัข้องรัฐบื้�ล

  1) กี่รณ่เจ็ับื้ป�วยหร้อได้ีรับื้บื้�ดีเจ็ับื้ 

           ผูู้้ประกันัต่นัจะได้รับสิำทธิิประโยช่นั์ค่�รักษี�พึย�บ�ลัทั�งแบบไปกลัับแลัะก�รพัึก

รักษี�ต่วัในัโรงพึย�บ�ลั ทั�งนีั� ผูู้้ประกันัต่นัจะต่อ้งรับผิู้ดช่อบค�่รักษี�พึย�บ�ลัรอ้ยลัะ 30 แลัะประกนัั

ออกค่�ใช้่จ่�ยร้อยลัะ 70 

  2) ค่ำ�คำลอดีบ่ื้ต้ร 

           ผูู้้ประกันัต่นัจะได้รับค่�คลัอดบ้ต่รจำ�นัวนั 420,000 เยนัต่่อก�รคลัอดบ้ต่ร 

  3) เงินำช่วยเหล้อกี่รณ่ผู้ประกัี่นำต้นำเส่ิยช่วิต้

       ผูู้้ประกันัต่นัระบบประกันัส้ำขภ�พึของรัฐบ�ลัจะได้รับเงินัช่่วยเหลัือต่�มที� 

สำำ�นัักง�นัเขต่ท้องที�กำ�หนัดไว้ 

ญ่ี่�ป่�นำ
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ทั�งน่ำ� กี่ฎหมู�ยบัื้งคัำบื้ประช�กี่รญ่ี่�ป่�นำท่�มู่อ�ย่ 20 ปีข้้�นำไปท่กี่คำนำต้้องเข้้�ประกัี่นำบื้ำ�นำ�ญี่ข้องรัฐบื้�ล

(National Pension) ซึิ�งจัดเก็บเบี�ยในัอัต่ร�คงที�ซึิ�งไม่ผัู้นัแปรต่�มค่�จ้�ง ส่ำวนัแรงง�นัที�เข้�ประกันัต่นั

ระบบประกันับำ�นั�ญที�นั�ยจ้�งจัดให้ (Employment Pension Insurance) ต้่องจ่�ยเบี�ยประกันั

สำมทบเพิึ�มโดยที�มีค่�จ้�งเป็นัตั่วแปร

 อนึั�ง ระบบประกันับำ�นั�ญของรัฐบ�ลั (National Pension) จะจ่�ยเงินับำ�นั�ญพืึ�นัฐ�นั

ให้แก่ผูู้้ประกันัต่นัที�มีอ�ย้ 65 ปีขึ�นัไปที�จ่�ยเงินัสำมทบไม่น้ัอยกว่� 10 ปี (เริ�ม สิำงห�คม 2560) 

ส่ำวนัระบบประกันับำ�นั�ญที�นั�ยจ้�งจัดให้ (Employment Pension Insurance) จะต้่องจ่�ย

เบี�ยประกันัสำมทบในัสำ่วนัของประกันับำ�นั�ญของรัฐบ�ลัเป็นัฐ�นั 25 ปีขึ�นัไป จึงจะได้รับบำ�นั�ญ 

เพิึ�มต่�มสัำดส่ำวนัของระยะเวลั�ที�จ่�ยเบี�ยประกันัสำมทบ 

 นัอกจ�กนีั� ผูู้้ประกันัต่นัในัระบบบำ�นั�ญจะได้รับสิำทธิิประโยช่น์ักรณีีพิึก�รแลัะเสำียชี่วิต่ 

ร�ยลัะเอียดของสิำทธิิประโยช่น์ัสำอบถึ�มได้จ�กสำำ�นัักง�นัเงินับำ�นั�ญ Japan Pension Office

 แรงง�นำต่้�งช�ติ้ท่�เข้้�ประกัี่นำต้นำระบื้บื้ประกี่ันำบื้ำ�นำ�ญี่ตั้�งแต่้ 6 เด้ีอนำข้้�นำไประหว่�ง

พัำ�นัำกี่อยู่ในำประเทศญ่ี่�ป่�นำ สิ�มู�รถข้อรบัื้เงนิำก้ี่อนำ (บื้ำ�เหนำจ็ั) ค้ำนำกี่รณ่ออกี่จั�กี่ระบื้บื้ภ�ยในำ 2 ปี 

หลังเดิีนำท�งกี่ลับื้ประเทศ โดยผูู้้ประกันัต่นัสำ�ม�รถึขอรับคำ�ร้องขอคืนัเงินับำ�นั�ญกรณีีออกจ�ก

ระบบจ�กสำำ�นัักง�นับำ�นั�ญได้ก่อนักลัับประเทศ แลัะเมื�อกลัับถึึงประเทศของต่นัแล้ัว กรอกข้อมูลั

ในัใบคำ�ร้องพึร้อมเอกสำ�รที�กำ�หนัดส่ำงกลัับม�ท�งไปรษีณีีย์ส่ำงถึึง Japan Pension Office ผูู้ป้ระกนััต่นั 

จะได้รับเงินับำ�เหน็ัจคืนัต่�มค่�จ้�งที�หักเอ�ไว้ ร�ยลัะเอียดเพิึ�มเติ่ม ดังนีั� 

วิธ่ิกี่�รข้อค้ำนำเงินำบื้ำ�นำ�ญี่กี่รณ่ออกี่จั�กี่ระบื้บื้

เง้�อนำไข้กี่�รเกิี่ดีสิิทธิิกี่รณ่บื้ำ�เหน็ำจั

 แรงง�นัต่่�งช่�ติ่ที�เดินัท�งออกจ�กประเทศญี�ป่้นัสำ�ม�รถึขอรับเงินัก้อนัหรือบำ�เหน็ัจกรณีี

ออกจ�กระบบประกันับำ�นั�ญ โดยสำ�ม�รถึนัับเวลั�อยู่ในัระบบประกันับำ�นั�ญได้สูำงส้ำดไม่เกินั 

36 เดือนั โดยมีเงื�อนัไขก�รเกิดสิำทธิิ ดังนีั�

 (1) เป็นัผูู้้ที�ไม่มีสัำญช่�ติ่ญี�ป่้นั

 (2) เป็นัผูู้้ที�มรีะยะเวลั�อยูใ่นัระบบประกันับำ�นั�ญสำำ�หรับลูักจ้�ง(Employee’s Pension  

                System) เป็นัเวลั� 6 เดือนัขึ�นัไป (จ่�ยเงินัสำมทบ 6 เดือนัขึ�นัไป) 

 (3) ไม่พึำ�นัักอ�ศัยในัประเทศญี�ป่้นั

 (4) ไม่มีสิำทธิิได้รับเงินับำ�นั�ญ

ญ่ี่�ป่�นำ
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ขั้�นำต้อนำกี่�รข้อรับื้บื้ำ�เหน็ำจั

แบื้บื้ข้อรับื้บื้ำ�เหน็ำจัข้องแรงง�นำต่้�งช�ติ้

 แรงง�นัต่่�งช่�ติ่ต้่องดำ�เนิันัก�รต่�มขั�นัต่อนั ดังนีั� 

 1. ดีำ�เนิำนำกี่�รก่ี่อนำกี่ลับื้ประเทศ

    1.1. ทำ�เรื�องย้�ยออกจ�กภูมิลัำ�เนั�ในัประเทศญี�ป่้นั

    1.2. แจ้งเสีำยสิำทธิิก�รเป็นัผูู้้ประกันัต่นับำ�นั�ญ

 2. ดีำ�เนิำนำกี่�รภ�ยหลังกี่ลับื้ประเทศ

    2.1. สำ่งแบบฟอร์มขอรับเงินัฯ พึร้อมเอกสำ�รประกอบให้ Japan Pension Service  

                     ท�งไปรษีณีีย์

    2.2. Japan Pension Service ต่รวจสำอบเอกสำ�ร 

          - ถ้ึ�เอกสำ�รครบถ้ึวนั จะได้รับเอกสำ�รแจ้งจำ�นัวนัเงินัจ�ก Japan Pension Service

          - ถ้ึ�เอกสำ�รไม่ครบถ้ึวนั Japan Pension Service จะแจ้งให้จัดส่ำงเพิึ�มเติ่ม

    2.3. Japan Pension Service โอนัเงินัเข้�บัญชี่ที�แรงง�นัฯแจ้งไว้ต่�ม 2.1

 3. ดีำ�เนิำนำกี่�รสิำ�หรับื้ผู้ต้้องกี่�รข้อค้ำนำภ�ษ่ ณ ท่�จ่ั�ย

    3.1. ส่ำงหนัังสืำอมอบอำ�นั�จให้ผูู้้จัดก�รภ�ษีี พึร้อมเอกสำ�รแจ้งจำ�นัวนัเงินัต่�มข้อ 2.2

    3.2. ผูู้้จัดก�รภ�ษีียื�นัเอกสำ�รขอคืนัภ�ษีีกับสำรรพึ�กรในัเขต่พืึ�นัที�

    3.3. ผูู้้จัดก�รภ�ษีีได้รับเงินัจ�กสำรรพึ�กร

    3.4. ผูู้้จัดก�รภ�ษีีดำ�เนิันัก�รโอนัเงินัให้กับผูู้้ขอรับเงินัภ�ษีีคืนั

 แบบฟอร์มขอรับเงินัคืนักรณีีออกจ�กระบบเป็นัเงินัก้อนั โดยมี

เอกสำ�รประกอบก�รยื�นัขอรับเงินัก้อนั ดังนีั�

1. สำำ�เนั�พึ�สำปอร์ต่ (หนั้�ที�มีระบ้ วันัที�เดินัท�งออกจ�กประเทศญี�ป้่นั    

   ครั�งส้ำดท้�ย ชื่�อ-สำก้ลั วันัเกิด สัำญช่�ติ่ ลั�ยเซ็ินั แลัะสำถึ�นัภ�พึก�ร

   พึำ�นััก)

2. เอกสำ�รที�ระบ้ ชื่�อธินั�ค�ร สำ�ข� ที�อยู่สำ�ข� เลัขบัญชี่ แลัะมีชื่�อผูู้้ขอ

   รับเงินัเป็นัเจ้�ของบัญชี่

3. สำม้ดบัญชี่ Nenkin (ต้่นัฉบับ) สีำนัำ��เงินัต่�มรูป

ญ่ี่�ป่�นำ
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ระยะเวล�กี่�รพิัจั�รณ�และหน้ำ�ท่�ด้ี�นำภ�ษ่ข้องผู้ข้อรับื้บื้ำ�เหน็ำจั

ข้้อคำวรระวัง

 1. ผู้ประกัี่นำต้นำสิ�มู�รถย้�นำข้อรับื้เงินำกี่้อนำไดี้ ภ�ยในำ 2 ปี นัำบื้ตั้�งแต้่วันำหลังจั�กี่วันำท่� 

เดิีนำท�งออกี่นำอกี่ประเทศญ่ี่�ป่�นำ แลัะ Japan Pension Service จะใช้่ระยะเวลั�พิึจ�รณี�ก�รจ่�ย

บำ�เหน็ัจ ประม�ณี 3 – 6 เดือนั ตั่�งแต่่รับเอกสำ�รของแรงง�นัต่่�งช่�ติ่นัั�นัๆ ทั�งนีั� ห�กผูู้้ประกันัต่นั 

ไม่ได้ยื�นัเรื�องย้�ยออกแลัะแจ้งเสีำยสิำทธิิก�รเป็นัผูู้้ประกันัต่นับำ�นั�ญ แก่สำำ�นัักง�นัเขต่ อำ�เภอ ต่ำ�บลั

แลัะหมู่บ้�นัก่อนัก�รเดินัท�งกลัับประเทศ ก�รยื�นัขอรับเงินัก้อนัอ�จต่้องใช้่เวลั�ม�กกว่�ปกต่ิ  

(โดยทั�วไปนั�ยจ้�งจะเป็นัผูู้้ดำ�เนิันัก�รให้)

 2. Japan Pension Service จัะจััดีส่ิงเอกี่สิ�รแจ้ังจัำ�นำวนำเงินำไปพัร้อมูกัี่บื้กี่�รโอนำเงินำก้ี่อนำ 

โดยผูู้้ที�ต้่องก�รขอคืนัเงินัภ�ษีี ณี ที�จ่�ย ต้่องส่ำงเอกสำ�รแจ้งจำ�นัวนัเงินัตั่วจริงให้ผูู้้จัดก�รภ�ษีีด้วย

 3. ผู้ข้อรับื้เงินำก้ี่อนำกี่รณ่ออกี่จั�กี่ระบื้บื้ประกัี่นำบื้ำ�นำ�ญี่สิำ�หรับื้ลูกี่จ้ั�งจัะถูกี่หักี่ภ�ษ่เงินำได้ี 

ณ ท่�จ่ั�ย ร้อยลัะ 20.42

 4. กี่รณ่ต้้องกี่�รข้อค้ำนำภ�ษ่ ณ ท่�จ่ั�ย

	 ผูู้้ไม่มีภูมิลัำ�เนั�ในัประเทศญี�ป้่นั สำ�ม�รถึขอเงินัภ�ษีีที�ถึูกหักคืนัจ�กสำรรพึ�กรได้ 

เป็นับ�งกรณี ีโดยก�รยื�นั “แบบขอรบัเงนิัภ�ษีคีนืัจ�กก�รเลัอืกจ่�ยภ�ษีเีงนิัได้ที�เกดิจ�กก�รลั�ออก” 

	 ก�รยื�นัขอคนืัภ�ษีีต้่องยื�นัเอกสำ�รให้แก่สำรรพึ�กรในัเขต่พืึ�นัที�อ�ศยัที�ส้ำดท้�ยภ�ยในั

ประเทศญี�ป้่นั

	 ก�รยื�นัขอคืนัภ�ษีีแลัะก�รรับเงินัภ�ษีีคืนั จะต่้องมีก�รยื�นั “แบบมอบอำ�นั�จ 

ผูู้้จัดก�รภ�ษีี” ให้แก่สำรรพึ�กรในัเขต่พืึ�นัที�อ�ศัยที�ส้ำดท้�ยภ�ยในัประเทศญี�ป่้นั ก่อนักลัับประเทศ

 (ด�วน์ัโหลัดแบบฟอร์มได้ในัเว็บไซิต์่สำรรพึ�กร http://www.nta.go.jp) ห�กไม่ได้ยื�นัเอกสำ�ร 

ดังกล่ั�วไว้ก่อนักลัับประเทศ จะต้่องยื�นั  “แบบมอบอำ�นั�จผูู้้จัดก�รภ�ษีี” พึร้อมกับก�รยื�นัขอคืนั

ภ�ษีีดังกล่ั�ว ค้ณีสำมบัติ่ของผูู้้จัดก�รภ�ษีี จะต้่องมีที�อยูอ่�ศัยภ�ยในัประเทศญี�ป่้นั (เกี�ยวกับก�รยื�นั

เอกสำ�ร ให้สำอบถึ�มข้อมูลัจ�กสำรรพึ�กร)

 1. กี่�รข้อรับื้เงินำก้ี่อนำกี่รณ่ออกี่จั�กี่ระบื้บื้ประกัี่นำบื้ำ�นำ�ญี่ จะเป็นัผู้ลัให้ก�รนัับระยะเวลั�

ในัก�รเข้�ระบบประกันับำ�นั�ญถืึอเป็นัโมฆะ กล่ั�วคือประเทศที�มีก�รทำ�ข้อต่กลังด้�นัก�รประกันั

สัำงคมระหว่�งประเทศ สำ�ม�รถึนัับเวลั�เข้�ระบบประกันับำ�นั�ญในัประเทศญี�ป่้นัรวมกับเวลั� 

ในัระบบของประเทศที�ทำ�คว�มต่กลังได้ เพืึ�อรับเงินับำ�นั�ญจ�กประเทศญี�ป่้นัหรือประเทศที�ทำ� 

คว�มต่กลังได้ แต่่ถ้ึ�ขอรับเป็นัเงินัก้อนัฯ จะทำ�ให้ไม่สำ�ม�รถึนัับรวมเวลั�ก่อนัก�รรับเงินับำ�นั�ญ

ญ่ี่�ป่�นำ
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ดังกล่ั�วได้

 2. กี่�รข้อรับื้เงินำกี่้อนำฯ ผูู้ ้ขอรับจำ�เป็นัต่้องเสีำยสิำทธิิก�รเป็นัผูู้ ้ประกันับำ�นั�ญหรือ 

ผูู้้รับประโยช่น์ักรณีีท้พึพึลัภ�พึ ดังนัั�นั จึงควรยื�นัเอกสำ�ร “แบบย้�ยออก” แลัะ “แบบแจ้ง 

ก�รเสีำยสิำทธิิก�รเป็นัผูู้้ประกันับำ�นั�ญของรัฐบ�ลั(National Pension System)” ณี ที�ว่�ก�รเขต่ 

อำ�เภอ ต่ำ�บลั หมู่บ้�นั ที�อ�ศัยอยู ่ก่อนัเดินัท�งออกจ�กประเทศญี�ป่้นั

 3. กี่รณ่ท่�ผู้ย้�นำข้อรับื้เงินำก้ี่อนำ เส่ิยช่วิต้ก่ี่อนำได้ีรับื้เงินำ คู่สำมรสำ บ้ต่ร บิด�-ม�รด� หลั�นั

ปู่ย่� ต่�ย�ย พีึ�น้ัอง หรือบ้คคลัในัครอบครัวที�มีคว�มสัำมพัึนัธ์ิไม่เกินั 3 ร่้นั สำ�ม�รถึรับเงินัดังกล่ั�ว

แทนัได้ ทั�งนีั� เฉพึ�ะในักรณีีที�มีก�รยื�นัขอรับเงินัก้อนัก่อนัที�ผูู้้ประกันัต่นัจะเสีำยชี่วิต่ (ประเด็นัที�ควร

ห�รือกับหน่ัวยง�นัของญี�ป่้นั ห�กมีก�รทำ�ข้อต่กลังระหว่�งสำำ�นัักง�นัประกันัสัำงคมกระทรวงแรงง�นั 

กับหน่ัวยง�นัของญี�ป่้นั)

ขั้�นำต้อนำกี่�รข้อรับื้เงินำก้ี่อนำค้ำนำกี่รณ่ออกี่จั�กี่ระบื้บื้ประกัี่นำบื้ำ�นำ�ญี่ 
สิำ�หรับื้ช�วต่้�งช�ติ้

ทำ�เรื�องย้�ยออกแลัะ

แจ้งออกจ�กก�รเป็นัผูู้้ประกันัต่นับำ�นั�ญ
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ปร
ะเ

ทศ

ถ้ึ�เอกสำ�รครบถ้ึวนั

เดินัท�งกลัับประเทศไทย

แก้ไขเอกสำ�ร/

ส่ำงเอกสำ�รเพิึ�มเติ่ม

Japan Pension Service

ส่ำงเอกสำ�รแจ้งจำ�นัวนัเงินั

Japan Pension Service

โอนัเงินัเข้�บัญชี่

ส่ำงแบบฟอร์มขอรับเงินั

พึร้อมเอกสำ�รประกอบ

ญ่ี่�ป่�นำ
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(ขั�นัต่อนัต่่อไปเฉพึ�ะผูู้้ที�

ต้่องก�รขอคืนัภ�ษีี)

ผูู้้จัดก�รภ�ษีีได้รับเงินัภ�ษีี

คืนัจ�กสำรรพึกร

ผูู้้จัดก�รภ�ษีีโอนัเงินั

ให้กับผูู้้ขอรับเงินัภ�ษีี

หนัังสืำอมอบอำ�นั�จให้ผูู้้จัดก�รภ�ษีี

พึร้อมเอกสำ�รแจ้งจำ�นัวนัเงินัตั่วจริง

ผูู้้จัดก�รภ�ษีีดำ�เนิันัก�รยื�นัเอกสำ�ร

ขอคืนัภ�ษีีกับสำรรพึกรในัเขต่พืึ�นัที�
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กี่�รเส่ิยภ�ษ่ (Income Tax and Resident Tax)

 คนัไทยที�ทำ�ง�นัอยู่ในัญี�ป่้นัจะต้่องเสีำยภ�ษีี 2 ประเภท คือ ภ�ษีีเงินัได้แลัะภ�ษีีท้องที�                   

โดยกฎหม�ยบังคับให้นั�ยจ้�งมีหน้ั�ที�ต้่องหักเงินัภ�ษีี ณี ที�จ่�ยจ�กเงินัได้โดยประเมินัแลัะนัำ�ส่ำง

สำำ�นัักง�นัภ�ษีีเขต่ท้กเดือนั 

	 กี่รณท่่�ลกูี่จ้ั�งมูค่ำรอบื้คำรวัในำอ่ปกี่�ระสิ�มู�รถข้อหักี่ลดีหย่อนำภ�ษ่ได้ี โดยกรอก 

ร�ยลัะเอียดในัใบแจ้งครอบครัวในัอ้ปก�ระ (Fuyo Koujyoto Shinkokusho) แลัะยื�นัให้นั�ยจ้�ง

ก่อนัก�รจ่�ยเงินัเดือนั งวดแรกในัแต่่ลัะปี แลัะในัก�รจ่�ยเงินังวดส้ำดท้�ยของปีนั�ยจ้�งจะทำ�ก�ร

ปรับภ�ษีีให้ต่รงกับเงินัได้ที�จ่�ยจริง ซึิ�งนั�ยจ้�งจะต่้องออกหนัังสำือรับรองก�รหักภ�ษีี ณี ที�จ่�ย

ประจำ�ปี (Kyuyo.Shotoku.no Gensenchoushuhyou) ให้ลูักจ้�งภ�ยในัวันัที� 31 มกร�คม 

ของปีถัึดไป เพืึ�อเป็นัหลัักฐ�นั 

	 กี่รณ่ท่�ลูกี่จั้�งล�ออกี่จั�กี่ง�นำ นั�ยจ้�งจะต่้องออกหนัังสำือรับรองดังกลั่�วให้

ภ�ยในั 1 เดือนั

	 กี่รณท่่�นำ�ยจ้ั�งไมู่ได้ีหกัี่เงนิำภ�ษ่ลกูี่จ้ั�ง จะต้่องยื�นัช่ำ�ระภ�ษีด้ีวยต่นัเอง ส่ำวนัภ�ษีี

ท้องที� ลัูกจ้�งจะต่้องช่ำ�ระเองต่�มใบเรียกเก็บเงินัจ�กสำำ�นัักง�นัเขต่ท้องที�อ�ศัยอยู่ 

 ทั�งนัี� นั�ยจ้�งบ�งแห่งอ�จทำ�เรื�องขอยกเว้นัภ�ษีตี่�มอนัส้ำญัญ�ภ�ษีซ้ีิอนั จงึควรต่รวจเช่ค็

ร�ยลัะเอยีดสำญัญ�จ้�งแลัะสำลิัปเงนิัเดอืนัว่�มกี�รหกัภ�ษีีเงนิัถูึกต้่องแล้ัวหรอืยงั ซิึ�งห�กไม่มกี�รหกั

ภ�ษีีเกินักว่�ที�กำ�หนัดไว้ต่�มกฎหม�ย จะไม่สำ�ม�รถึขอภ�ษีีคืนัได้

 กี่รณ่ท่�นำ�ยจ้ั�งหักี่ภ�ษ่เงินำไว้เกิี่นำหร้อได้ีย้�นำชำ�ระไว้เกิี่นำ ลูกี่จ้ั�งสิ�มู�รถดีำ�เนิำนำ 

กี่�รข้อค้ำนำภ�ษ่ได้ีด้ีวยต้นำเอง โดยกรอกแบบคำ�ร้องที�สำำ�นัักง�นัภ�ษีีเขต่ที�อ�ศัยอยู่ พึร้อมแนับ

เอกสำ�รที�ระบ้ข้�งล่ั�งนีั�

4. กี่�รข้อค้ำนำภ�ษ่เงินำได้ี

เอกี่สิ�รประกี่อบื้กี่�รข้อค้ำนำภ�ษ่เงินำได้ี

1. หลัักฐ�นัประจำ�ตั่ว ได้แก่ หนัังสืำอเดินัท�ง หรือบัต่รที�ออกโดยท�งก�รญี�ป่้นั เช่่นั บัต่รประกันั

ส้ำขภ�พึ

2. บัต่รประจำ�ตั่วผูู้้พึำ�นััก (Zairyu Card)

3. หนัังสืำอรับรองก�รหักภ�ษีี ณี ที�จ่�ยประจำ�ปี (Kyuyo Shotoku no Gensenchoushuhyou)

4. ร�ยลัะเอียดของบัญชี่ธินั�ค�รที�ต้่องก�รให้โอนัเงินัคืนัภ�ษีี

ญ่ี่�ป่�นำ
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เอกี่สิ�รประกี่อบื้กี่�รติ้ดีต้�มูสิิทธิิประโยชน์ำ

1. หลัักฐ�นัของลูักจ้�ง ได้แก่ หนัังสืำอเดินัท�ง บัต่รประจำ�ตั่วผูู้้พึำ�นััก (Zairyu Card)

2. หลัักฐ�นัเกี�ยวกับก�รทำ�ง�นั ได้แก่ สัำญญ�จ้�ง บัต่รประจำ�ตั่วพึนัักง�นั ใบรับเงินัเดือนั บัต่รลัง

เวลั�ทำ�ง�นั

5. ต่ร�ประทับ (อิงคัง)

6. หลัักฐ�นัก�รขอหักลัดหย่อนัสำม�ชิ่กครอบครัวในัอ้ปก�ระ

6.1 หลัักฐ�นัแสำดงต่นัของสำม�ชิ่กครอบครัวในัอ้ปก�ระ เช่่นั ใบเกิด ทะเบียนัสำมรสำ ทะเบียนั

บ้�นั พึร้อมคำ�แปลัภ�ษี�ญี�ป่้นัหรือภ�ษี�อังกฤษี

6.2 หลัักฐ�นัก�รส่ำงเงินัไปประเทศไทยให้ครอบครัวในัอ้ปก�ระ

หมู�ยเหต่้

     1. ภ�ษีีเงินัได้ที�ช่ำ�ระไว้เกินัจะได้รับคืนัโดยก�รโอนัผู่้�นัเข้�ธินั�ค�รต่�มร�ยลัะเอียดที�ให้ไว้ในัข้อ 4.

     2. ทั�งนีั� ใช้่เวลั�ในัก�รดำ�เนิันัก�รพิึจ�รณี�ประม�ณี 1 – 1 เดือนัครึ�ง 

     3. ก�รขอคืนัภ�ษีีเงินัได้สำ�ม�รถึดำ�เนิันัก�รย้อนัหลััง 5 ปีภ�ษีี นัับจ�กปีภ�ษีีปัจจ้บันั ส่ำวนัภ�ษีี 

         ท้องที�ไม่สำ�ม�รถึขอคืนัได้

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้หลังกี่�รทำ�ง�นำ

 แรงง�นัที�ทำ�ง�นัในัประเทศญี�ป่้นัไม่ว่�จะถูึกกฎหม�ยหรือไม่ก็ต่�มจะได้รับก�รค้้มครอง 

จ�กกฎหม�ยม�ต่รฐ�นัแรงง�นัของประเทศญี�ป่้นั ดังนัั�นั ห�กี่แรงง�นำไมู่ได้ีรับื้สิิทธิิต้�มูกี่ฎหมู�ยหร้อ

ต้�มูสัิญี่ญี่�จ้ั�ง เช่นำ นำ�ยจ้ั�งค้ำ�งจ่ั�ยค่ำ�จ้ั�ง ค่ำ�ล่วงเวล� หร้อบื้อกี่เลิกี่จ้ั�งโดียไมู่บื้อกี่ล่วงหน้ำ� 

สำ�ม�รถึยื�นัคำ�ร้องเป็นัลั�ยลัักษีณ์ีอักษีร ระบ้ชื่�อ ที�อยู่ของผูู้้ร้องเรียนัแลัะของนั�ยจ้�ง หม�ยเลัข

โทรศัพึท์หรือที�อยู่ที�สำ�ม�รถึติ่ดต่่อกลัับได้ พึร้อมแนับเอกสำ�รดังนีั�

ญ่ี่�ป่�นำ
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แผนำภูมิูแสิดีงขั้�นำต้อนำกี่�รดีำ�เนิำนำกี่�รช่วยเหล้อแรงง�นำ/ผู้ฝึีกี่ง�นำ
ด้ี�นำเทคำนิำคำไทยในำประเทศญ่ี่�ป่�นำ

คำนำง�นำไทยร้องท่กี่ข์้โดีย

 - ส่ำงเรื�องม�จ�กสำำ�นัักประสำ�นัฯ

 - ด้วยต่นัเอง

 - ท�งโทรศัพึท์ ท�งโทรสำ�ร/ Line

   Facebook

 - ผู่้�นัท�งจดหม�ยอิเล็ักทรอนิักส์ำ

สินำร.ญ่ี่�ป่�นำรับื้เร้�อง

 - ต้รวจัสิอบื้ข้้อมููลเบ้ื้�องต้้นำ

 - ลงทะเบ่ื้ยนำผู้ร้องท่กี่ข์้

ข้อหนัำงส้ิอช่�แจังข้้อเท็จัจัริงจั�กี่นำ�ยจ้ั�ง

 - แจ้ังลูกี่จ้ั�ง

 - ปิดีเร้�อง

กี่รณ่ท่�ส่ิงเร้�องมู�จั�กี่สิำ�นัำกี่ประสิ�นำฯ

สินำร. ญ่ี่�ป่�นำร�ยง�นำผลกี่�รดีำ�เนิำนำกี่�รให้ทร�บื้

- นำ�ยจ้ั�งจ่ั�ยเงินำชดีเชยหร้อยินำยอมูปฏิิบัื้ติ้ต้�มู 

  สัิญี่ญี่�จั้�ง หร้อต้�มูกี่ฎหมู�ยมู�ต้รฐ�นำแรงง�นำ

  ญ่ี่�ป่�นำ

- ลูกี่จั้�งแจั้ง สินำร. ว่�ไดี้รับื้เงินำแล้วหร้อไดี้รับื้กี่�ร 

  ปฏิิบัื้ติ้ต้�มูสัิญี่ญี่�จ้ั�งหร้อต้�มูกี่ฎหมู�ยมู�ต้รฐ�นำ

  แรงง�นำญ่ี่�ป่�นำ

- แจ้ังลูกี่จ้ั�ง / ปิดีเร้�อง
- รวบื้รวมูหลักี่ฐ�นำ

- พั�ลูกี่จ้ั�งไปร้องท่กี่ข์้ต่้อ LSIO

- ติ้ดีต้�มูกี่�รดีำ�เนิำนำง�นำข้อง LSIO

  และแจ้ังให้ลูกี่จ้ั�งทร�บื้

- ปิดีเร้�อง

ต้รวจัสิอบื้

นำ�ยจ้ั�ง

ให้คำว�มูร่วมูมู้อ

ไมู่ให้คำว�มูร่วมูมู้อ

* ทั�งนีั� ห�กเป็นผู้้�ฝึึกงานจะเป็็นการป็ระสานผู่้านองค์์กรรับในัก�รเจรจ�กับนั�ยจ้�งในัขั�นัแรก

ไมู่มู่มููลคำว�มูจัริง

ญ่ี่�ป่�นำ
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給料支払明細書    รายละเอียดการจา่ยเงินเดือน 

  
 (  年  月分)    

  
 (  ปี  เดือน) 

  殿    
 ของคุณ........................................................  

    
 

勤労日数 
  自   月   日 

  日 

   จำนวนวัน

ทำงาน 

  ตั้งแต่   เดือน   วันที่ 
  วัน 

 至  月  日     จนถึง  เดือน  วันที่ 

労働時間   時   分    ช่ัวโมงทำงาน   ช่ัวโมง   นาที 
時間外労

働 
 時  分    ชั่วโมงทำงานล่วงเวลา  ช่ัวโมง  นาที 

支 
 

給 
 

額 

基   本   給        

จำนวน

เงินที่จ่าย 

ค่าจ้างพื้นฐาน     

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      

เงินที่หัก 

ณ  

ที่จ่าย 

ประกันสุขภาพ   

厚 生 年 金      ประกันบำนาญ   

雇用保険料      ประกันการจ้างงาน   

所   得   税      ภาษีเงินได้   

住   民   税      ภาษีท้องถิ่น   

           

           

         

合         計      รวม   

差引支給額       รวมยอดเงินที่หักแล้ว    

（事業所名） 

  

  

 
係
員 

  

   （ชื่อสำนักงาน）   

  

 ห้วหน้า

งาน 
  

 

 

 
   

 

 

 
 

ตั้วอย่�งใบื้สิลิปเงินำเด้ีอนำ

ญ่ี่�ป่�นำ
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เงินประกันบำนาญประเทศญีปุ่4น 
 

ผู7มีสิทธ ิ

 1. เป&นผู*ท่ีไม0มีสญัชาตญิี่ปุ9น 

 2. เป&นผู*ที่มีระยะเวลาอยู0ในระบบประกันบำนาญสำหรับลูกจ*างเป&นเวลา 6 เดือนขึ้นไป (จ0ายเงินสมทบ 6 เดือนขึ้นไป) 

3. ไม0พำนักอาศยัในประเทศญีปุ่9น  

 4. เป&นผู*ท่ีไม0มีสิทธิรับเงินบำนาญ 

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร7อง 

  1. แบบฟอรWมขอรับเงินบำเหน็จ   

          (กรอกด7วยตวับรรจงตัวพิมพEใหญH และต7องประทับตรารับรองของธนาคารที่ต7องการให7โอนเข7าบัญชี)  

 2. สำเนาหนังสือเดินทางท่ีใช*ไปทำงานในประเทศดงักล0าว หน7าที่มีรูปถHาย  

 3. สำเนาหนังสือเดินทางท่ีใช*ไปทำงานในประเทศดงักล0าว หน7าที่แสดงสถานภาพการพำนัก (ประเภทวีซHา) 

 4. สำเนาหนังสือเดินทางท่ีใช*ไปทำงานในประเทศดงักล0าว หน7าที่มีตราประทับวันเดินทางออกญี่ปุ4นครั้งสุดท7าย 

 5. สมุดพกประจำตัวผู*ประกันตนกรณีบำนาญ (ฉบับจริงเทHาน้ัน) 

 

 

หมายเหตุ   1. รับรองสำเนาถูกต*องทุกฉบับและลงลายมือชื่อเหมือนกับหนังสือเดินทาง 

     2. แบบฟอรWมต*องประทับตรารับรองของธนาคารท่ีต*องการให*โอนเข*าบญัช ี

 

 

 

การย่ืนเอกสาร  
 

แรงงานต7องยื่นด7วยตนเอง 

โดยนำเอกสารท้ังหมดใส0ลงในซอง สHงไปรษณียEอากาศ (ลงทะเบียน) ส0งไปตามท่ีอยู0ด*านล0างน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

รายการตรวจสอบ(Checklist) 

 Japan Pension Service   

   3–5 –24 Takaido-nishi, Suginami-Ku, Tokyo 168-8505  Japan 

 

ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

ญ่ี่�ป่�นำ
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ฮ่่องกี่ง
กี่�รบัื้งคัำบื้ใช้กี่ฎหมู�ยแรงง�นำ

	 นัอกจ�กข้อยกเว้นับ�งอย่�ง กฎหม�ยแรงง�นัมีผู้ลัต่่อลัูกจ้�งท้กคนั

	 ลัูกจ้�งท้กคนัที�ได้รับก�รค้้มครองต่�มกฎหม�ยแรงง�นั ไม่ว่�จะเป็นัง�นัเต็่มเวลั� 

หรือพึ�ร์ทไทม์ แลัะโดยไม่คำ�นึังถึึงชั่�วโมงก�รทำ�ง�นัของคนัง�นัจะได้รบัก�รค้้มครอง พืึ�นัฐ�นัภ�ยใต้่

กฎหม�ย   เช่่นั ก�รจ่�ยเงินัค่�จ้�ง ข้อจำ�กัดในัก�รหักเงินัเดือนั แลัะก�รให้วันัหยด้ต่�มประเพึณีี ฯลัฯ

	 ลัูกจ้�งจะได้สำิทธิิประโยช่นั์ต่่อไปห�กจ้�งภ�ยใต่้สำัญญ�จ้�งง�นัต่่อเนัื�อง

1. สิวัสิดิีกี่�รและสิิทธิิประโยชน์ำขั้�นำพ้ั�นำฐ�นำ

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้ระหว่�งกี่�รทำ�ง�นำ

1. สัิญี่ญี่�กี่�รจ้ั�งง�นำ

 สัำญญ�ก�รจ้�งง�นั คือข้อต่กลังเกี�ยวกับเงื�อนัไขก�รจ้�งง�นั ระหว่�งนั�ยจ้�งกับลูักจ้�ง
ทั�งที�เป็นัลั�ยลัักษีณ์ีอักษีรหรือด้วยว�จ�ภ�ยใต่้เงื�อนัไขก�รจ้�งง�นัระหว่�งนั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�ง 
ห�กเงื�อนัไขใดๆ ของสัำญญ�ก�รจ้�งง�นัซึิ�งมีเจต่นั�จะยกเว้นัหรือลัดสิำทธิิของลูักจ้�ง ต่�มกฎหม�ย
ก�รจ้�งง�นัถืึอเป็นัโมฆะ นั�ยจ้�งต้่องจัดทำ�สัำญญ�จ้�งง�นัที�ระบ้สำถึ�นัที�ทำ�ง�นั ชั่�วโมงก�รทำ�ง�นั
ต่ำ�แหน่ังง�นั เงื�อนัไข ก�รจ้�งง�นั ร�ยลัะเอียดที�เกี�ยวข้อง แลัะเก็บสัำญญ�จ้�งเพืึ�อก�รต่รวจสำอบ
รวมทั�งเพืึ�อจัดทำ�บัต่รประช่�ช่นัฮ่่องกงต้่องเป็นัไปต่�มที�นั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�งต่กลังกันัไว้แต่่ต่้อง 
ไม่ต่ำ��กว่�สัำญญ�จ้�งม�ต่รฐ�นัต่�มบทบัญญัติ่ก�รจ้�งง�นั (EO) ดังนีั�

	 กี่�รจ้ั�งง�นำระดีบัื้เช่�ยวช�ญี่ภ�ยใต้้นำโยบื้�ยกี่�รจ้ั�งง�นำทั�วไป (General Employment 

Policy-GEP) แรงง�นัสำ�ม�รถึเปลัี�ยนันั�ยจ้�งได้ในัก�รทำ�สัำญญ�จ้�งนัั�นั สำัญญ�จ้�งคร�วแรก 

มีกำ�หนัดระยะเวลั� 2 ปี แลัะต่่อสัำญญ�จ้�งได้เป็นัระยะเวลั� 2 แลัะ 3 ปี ต่�มลัำ�ดับ

	 กี่�รจ้ั�งง�นำระดัีบื้เทคำนำคิำหรอ้ต้ำ��กี่ว่� (Technician level or below) ภ�ยใต้่โครงก�ร

จ้�งง�นัเสำริม (Supplement Labour Scheme -SLS) เป็นัก�รจ้�งผูู้้มทีกัษีะฝี่มอืเฉพึ�ะด้�นัในัระดบั 

ม�ต่รฐ�นั กำ�หนัดระยะเวลั�จ้�งง�นัคร�วลัะไม่เกินั 2 ปี ลัูกจ้�งไม่สำ�ม�รถึเปลัี�ยนันั�ยจ้�งระหว่�ง

ก�รจ้�งง�นักับนั�ยจ้�งร�ยเดิม

	 กี่�รจ้ั�งง�นำต้ำ�แหน่ำงผูช่้วยแมู่บ้ื้�นำต่้�งช�ติ้ (Foreign Domestic Helper - FDH) นั�ยจ้�ง 

แลัะลักูจ้�งต้่องจดัทำ�สัำญญ�จ้�งม�ต่รฐ�นั โดยลูักจ้�งต้่องทำ�ง�นัให้กบันั�ยจ้�งต่�มที�ระบใ้นัสัำญญ�

จ้�งไม่สำ�ม�รถึเปลีั�ยนัต่ำ�แหน่ัง หรอืทำ�ง�นัในัสำถึ�นัที�อื�นั หรอืทำ�ง�นัไม่เต่ม็เวลั�กบันั�ยจ้�งร�ยอื�นั

ฮ่่องกี่ง
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ลูักจ้�งที�ถูึกจ้�งง�นัอย่�งต่่อเนืั�องโดยนั�ยจ้�งคนัเดิม ตั่�งแต่่ 4 สัำปด�ห์ขึ�นัไปโดยทำ�ง�นัอย่�งน้ัอย 

18 ชั่�วโมงในัแต่่ลัะสัำปด�ห์จะถืึอว่�เป็นัก�รจ้�งง�นัภ�ยใต้่สัำญญ�ต่่อเนืั�อง

2. กี่�รค้่ำมูคำรองกี่�รจ้ั�งง�นำ

	 ก�รเลิักจ้�งที�ไม่มีเหต่้ผู้ลัพึอ (ลูักจ้�งควรจะทำ�ง�นัภ�ยใต่้สัำญญ�ต่่อเนืั�องไม่นั้อยกว่� 

24 เดือนั)

	 ก�รเปลัี�ยนัแปลังโดยไม่มีเหต่้ผู้ลัของเงื�อนัไขของสำัญญ�จ้�งง�นั (ลัูกจ้�งจะต่้องทำ�ง�นั

ภ�ยใต่้สำัญญ�ต่่อเนัื�อง)

	 ก�รเลัิกจ้�งโดยไม่มีเหต่้ผู้ลัแลัะผู้ิดกฎหม�ย

	 คว�มประพึฤต่ิของลัูกจ้�ง

	 คว�มสำ�ม�รถึหรือค้ณีสำมบัต่ิของลัูกจ้�งสำำ�หรับทำ�ง�นัของนั�ยจ้�ง

	 ก�รปลัดหรือต่�มข้อกำ�หนัดอื�นัในัก�รปฏิิบัต่ิง�นัที�แท้จริงของธิ้รกิจ

	 ข้อกำ�หนัดต่�มกฎหม�ย

	 เหต่้ผู้ลัสำำ�คัญอื�นั

3. กี่�รชดีใช้ค่ำ�เส่ิยห�ยสิำ�หรับื้กี่�รค้่ำมูคำรองกี่�รจ้ั�งง�นำ รวมูถ้งกี่�รฟ้ื้�นำสัิญี่ญี่�กี่�รกี่ลับื้เข้้�

ทำ�ง�นำกี่�รจ่ั�ยเงินำชดีเชยท่�ให้ออกี่จั�กี่ง�นำ และคำ�่ต้อบื้แทนำ (คำ�่ต้อบื้แทนำจัะใช้ได้ีเฉีพั�ะในำกี่รณ่ 

ข้องกี่�รเลิกี่จ้ั�งท่�ไมู่มู่เหต่้ผลและไมู่ชอบื้ด้ีวยกี่ฎหมู�ย)

2. ห�กี่นำ�ยจ้ั�งไล่ลูกี่จ้ั�งหร้อเปล่�ยนำแปลงเง้�อนำไข้กี่�รจ้ั�งง�นำข้องลูกี่จ้ั�ง นำอกี่เหน้ำอจั�กี่

เหต่้ผลดัีงต่้อไปน่ำ� กี่�รเลิกี่จ้ั�งหร้อกี่�รเปล่�ยนำแปลงนัำ�นำถ้อว่�ไมู่มู่เหต่้ผล:

3. ค่ำ�จ้ั�ง

1. ค่ำ�จ้ั�งหมู�ยถ้งค่ำ�ต้อบื้แทนำทั�งหมูดี เช่่นั ร�ยได้ เบี�ยเลีั�ยง (ค่�เดินัท�งค่�เบี�ยขยันั 

ค่�นั�ยหน้ั�แลัะค่�ล่ัวงเวลั�) ทิปแลัะค่�บริก�รที�จ่�ยให้กับลูักจ้�งในัส่ำวนัของง�นัที�ทำ�หรือที�จะทำ� 

แลัะสำ�ม�รถึทำ�ออกม�ในัรูปของเงินั ค่�ล่ัวงเวลั�ควรจะรวมอยูใ่นัก�รคำ�นัวณีต่�มสิำทธิิของลูักจ้�ง

ห�กเป็นัค่�จ้�งคงที�หรือค่�เฉลีั�ยร�ยเดือนัที�ผู่้�นัม� 12 เดือนั จะไม่น้ัอยกว่� 20% ของค่�จ้�ง 

ร�ยเดือนัโดยเฉลีั�ยของลูักจ้�งในัช่่วงเวลั�เดียวกันั

1. ลูกี่จ้ั�งอ�จัเร่ยกี่ร้องค่ำ�เส่ิยห�ยจั�กี่กี่�รค้่ำมูคำรองกี่�รจ้ั�งง�นำจั�กี่นำ�ยจ้ั�งภ�ยใต้้

สิถ�นำกี่�รณ์ ดัีงต่้อไปน่ำ�:

ฮ่่องกี่ง
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	 นั�ยจ้�งไม่สำ�ม�รถึหกัค่�จ้�งของลักูจ้�งได้นัอกเหนัอืจ�กที�กฎหม�ยก�รจ้�งง�นักำ�หนัด

	 นั�ยจ้�งควรจะจ่�ยค่�จ้�งให้กับลัูกจ้�งภ�ยในั 7 วันัหลัังจ�กครบกำ�หนัดจ่�ยหรือ 

สิำ�นัส้ำดก�รจ้�งง�นัมิฉะนัั�นันั�ยจ้�งจะต้่องจ่�ยดอกเบี�ยในัอัต่ร�ค่�จ้�งที�ค้�งช่ำ�ระ

	 ลัูกจ้�งอ�จถึือว่�ถึูกนั�ยจ้�งยกเลัิกสำัญญ�จ้�ง ห�กนั�ยจ้�งไม่จ่�ยค่�จ้�งภ�ยในั 

1 เดือนั หลัังจ�กครบกำ�หนัดจ่�ยแลัะมีสิำทธิิเรียกร้องค่�จ้�งแทนัก�รบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั�แลัะ 

เงินัค่�ช่ดเช่ยอื�นั ๆ

นำ�ยจ้ั�งท่�ฝี��ฝ้ีนำกี่ฎหมู�ยข้้�งต้้นำจัะถูกี่ดีำ�เนิำนำคำด่ีต้�มูกี่ฎหมู�ย 

และมู่บื้ทลงโทษสูิงส่ิดีต้�มูกี่รณ่ต่้อไปน่ำ�

 ก. กรณีีหักค่�จ้�งไม่เป็นัไปต่�มกฎหม�ย โทษีปรับ 100,000 เหรียญฮ่่องกง แลัะจำ�ค้ก  

     1 ปี

 ข. กรณีีเจต่นั�ไม่จ่�ยค่�จ้�งแลัะไม่มีเหต้่ผู้ลัอันัควร โทษีปรับ 350,000 เหรียญฮ่่องกง

    แลัะจำ�ค้ก 3 ปี

 ค. กรณีีเจต่นั�ไม่จ่�ยดอกเบี�ยค่�จ้�งที�ค ้�งช่ำ�ระแลัะไม่มีเหต้่ผู้ลัอันัควร โทษีปรับ 

    10,000 เหรียญฮ่่องกง

นำ�ยจ้ั�งจัะต้้องจ่ั�ยค่ำ�จ้ั�งในำอัต้ร�ไมู่ต้ำ��กี่ว่�ท่�กี่ฎหมู�ยกี่ำ�หนำดี ดัีงน่ำ�

 กี่. กี่�รจั้�งง�นำระดัีบื้เช่�ยวช�ญี่ภ�ยใต้้นำโยบื้�ยกี่�รจั้�งง�นำทั�วไป GEP ไม่มีกำ�หนัด 

อัต่ร�ค่�จ้�งต่�ยตั่ว ขึ�นัอยู่กับก�รต่กลังระหว่�งนั�ยจ้�งแลัะลัูกจ้�ง ทั�งนีั� ต้่องเป็นัอัต่ร�ขั�นัสูำงที� 

เหม�ะสำมกับคว�มรู้ คว�มสำ�ม�รถึ แลัะประสำบก�รณ์ี

 ข้. กี่�รจั้�งง�นำระดัีบื้เทคำนิำคำหร้อต้ำ��กี่ว่�ภ�ยใต้้โคำรงกี่�รจั้�งง�นำเสิริมู SLS ลูักจ้�ง 

จะต้่องได้รับค่�จ้�งในัอัต่ร�ไม่ต่ำ��กว่�อัต่ร�ค่�จ้�งขั�นัต่ำ��ที�กรมแรงง�นัฮ่่องกงกำ�หนัด เช่่นั ต่ำ�แหน่ังก๊้ก 

อัต่ร�ค่�จ้�งต้่องไม่ต่ำ��กว่�16,530 เหรียญฮ่่องกง (ข้อมูลั ณี 4 มิถ้ึนั�ยนั 2562)

 คำ. กี่�รจ้ั�งง�นำต้ำ�แหน่ำงผู้ช่วยแมู่บ้ื้�นำต่้�งช�ติ้ อัต่ร�ค่�จ้�งเดือนัลัะ 4,520 เหรียญ

ฮ่่องกงห�กนั�ยจ้�งไม่จัดอ�ห�รให้ จะต้่องจ่�ยค่�อ�ห�รเดือนัลัะ 1,075 เหรียญฮ่่องกง (ข้อมูลั 

ณี วันัที� 28 กันัย�ยนั 2561)

ฮ่่องกี่ง
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2. คำว�มูรับื้ผิดีชอบื้ข้องผู้รับื้เหมู�ช่วงท่�จัะจ่ั�ยค่ำ�จ้ั�งแทนำ

	 กี่รณ่ง�นำกี่่อสิร้�งท่�นำ�ยจั้�งเป็นำผู้รับื้เหมู�ช่วง ให้ผูู้้รับเหม�ช่่วงถึัดขึ�นัไปต่ลัอดสำ�ย

จนัถึึงผูู้้รับเหม�ช่ั�นัต่้นัเป็นัผูู้้รับผู้ิดช่อบในัก�รจ่�ยค่�จ้�งค้�งจ่�ยให้แก่ลัูกจ้�ง 2 เดือนัแรก

	 ลูกี่จั้�งท่�ทำ�ง�นำกัี่บื้นำ�ยจั้�งท่�เป็นำผู้รับื้เหมู�ช่วงห�กนั�ยจ้�งค้�งช่ำ�ระค่�จ้�งจะ

ต่้องมีหนัังสืำอแจ้งให้ผูู้้รับเหม�ช่่วงถัึดขึ�นัไปต่ลัอดสำ�ยจนัถึึงผูู้้รับเหม�ชั่�นัต่้นัทร�บภ�ยในั 60 วันั  

(ห�กได้รับอน้ัมัติ่จ�กกรรม�ธิิก�รแรงง�นั สำ�ม�รถึขย�ยเป็นั 90 วันั)นัับจ�กวันัครบกำ�หนัดจ่�ย 

โดยหนัังสืำอจะต้่องระบ้ร�ยลัะเอียดดังต่่อไปนีั�:
 ก. ชื่�อแลัะที�อยู่ของลูักจ้�ง

 ข. ชื่�อแลัะที�อยู่ของนั�ยจ้�ง

 ค. สำถึ�นัที�ทำ�ง�นัของลูักจ้�ง

 ง. ร�ยลัะเอียดของก�รทำ�ง�นัแลัะค่�จ้�งในัส่ำวนัที�จะได้รับ แลัะ

 จ. ระยะเวลั�แลัะจำ�นัวนัค่�จ้�งที�ค้�งช่ำ�ระ

	 นำ�ยจ้ั�งท่�เป็นำผู้รบัื้เหมู�ช่วงชั�นำต้้นำและผูร้บัื้เหมู�ช่วงถดัีลงมู�  ต่ลัอดร�ยต้่องร่วมกนัั

รับผู้ิดช่อบจ่�ยค่�จ้�งให้แก่ลัูกจ้�งภ�ยในั 30 วันันัับจ�กที�ได้รับหนัังสำือแจ้งจ�กลัูกจ้�ง

เง้�อนำไข้กี่�รจ้ั�งง�นำ เวล�กี่�รจ่ั�ยเงินำ

ระบ้วันัจ่�ยไว้ในัสัำญญ�ก�รจ้�งง�นั ต่�มวันัที�ระบ้

ไม่ได้ระบ้วันัจ่�ยไว้ในัสัำญญ�ก�รจ้�งง�นั
วันัส้ำดท้�ยของระยะเวลั�ก�รจ่�ยเงินัหรือภ�ยในั 

7 วันัหลัังจ�กวันันัั�นั

ห�กสัำญญ�ก�รจ้�งง�นัถูึกยกเลิักก่อนัครบระยะ

เวลั�ก�รจ�ยเงินัแลัะลูักจ้�งมีสิำทธิิต่�มสำัดส่ำวนัของ 

ก�รจ่�ยเงินัต่อนัสิำ�นัปี

วันัที�สัำญญ�ถูึกย้ติ่หรือภ�ยในั 7 วันัหลัังจ�กวันัย้ติ่

ก�รจ่�ยเงินัต่อนัสิำ�นัปีจะต้่องคำ�นัวณีโดยอ้�งอิงกำ�ไร

ของนั�ยจ้�ง

วันัที�กำ�ไรได้รับก�รต่รวจสำอบหรือภ�ยในั 7 วันั 

หลัังจ�กวันัต่รวจสำอบ

ฮ่่องกี่ง
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4. กี่�รจ่ั�ยเงินำสิิ�นำปี

1. ห�กี่สัิญี่ญี่�กี่�รจั้�งง�นำให้สิิทธิิท่�จัะจั่�ยเงินำต้อนำสิิ�นำปี ลูักจ้�งมีสิำทธิิที�จะได้รับเงินันัั�นั 

ห�ได้รับก�รว่�จ้�งต่�มสัำญญ�อย่�งต่่อเนืั�องครบต่�มระยะเวลั�ก�รจ่�ยเงินั

2. จัำ�นำวนำเงินำท่�จ่ั�ยต้อนำสิิ�นำปี คือ จำ�นัวนัทั�งหมดต่�มที�ระบ้ไว้ในัสัำญญ�จ้�ง ห�กไม่ได้ระบ้ไว้ 

จำ�นัวนัเงินัรวมทั�งหมดเทียบเท่�กับค่�จ้�งเฉลีั�ยร�ยเดือนัของลูักจ้�ง

3. ลูกี่จั้�งมู่สิิทธิิไดี้รับื้เงินำต้อนำสิิ�นำปีต้�มูสัิดีสิ่วนำ ห�กเข�ได้รับก�รว่�จ้�งต่�มสัำญญ�อย่�ง 

ต่่อเนืั�องไม่น้ัอยกว่� 3 เดือนัในัระยะเวลั�ก�รจ่�ยเงินั (ไม่รวมระยะเวลั�ทดลัองง�นั 3 เดือนัแรก) แลัะ

4. นำ�ยจ้ั�งท่�เจัต้นำ�และไมู่มู่เหต่้อันำสิมูคำวรท่�จัะไมู่จ่ั�ยเงินำต้อนำสิิ�นำปีแก่ี่ลูกี่จ้ั�งท่�มู่สิิทธิิจะต้่อง

ถูึกดำ�เนิันัคดีต่�มกฎหม�ยแลัะห�กมีคว�มผิู้ดจริง มีโทษีปรับ 50,000 เหรียญฮ่่องกง

5. ค่ำ�ล่วงเวล�

นั�ยจ้�งต้่องจ่�ยค่�ล่ัวงเวลั�ให้แก่ลัูกจ้�ง เมื�อลูักจ้�งทำ�ง�นัเกินักว่�ชั่�วโมงก�รทำ�ง�นั 

ที�ระบ้ในัสัำญญ�จ้�งในัอัต่ร�ที�ระบ้ในัสัำญญ�จ้�ง

6. กี่�รหักี่เงินำจั�กี่ค่ำ�จ้ั�ง

นั�ยจ้�งไม่สำ�ม�รถึหักเงินัค่�จ้�งได้ ยกเว้นั กรณีีต่่อไปนีั�

1. ลูักจ้�งไม่ม�ทำ�ง�นั โดยหักเงินัต่�มสัำดส่ำวนัระยะเวลั�ก�รไม่ม�ทำ�ง�นั

2. ทำ�ทรัพึย์สิำนัของนั�ยจ้�งเสีำยห�ย หรือสูำญห�ยอันัเนืั�องม�จ�กก�รลัะเลัยหรือไม่ปฏิิบัติ่ 

ต่�มสัำญญ�จ้�ง

3. นั�ยจ้�งจัดที�พัึกให้โดยนั�ยจ้�งสำ�ม�รถึหักเงินัได้ไม่เกินั 1 ในั 10 ของค่�จ้�งหรือเท่�อัต่ร�

ค่�เช่่�ที�พัึก

4. นั�ยจ้�งได้จ่�ยค่�จ้�งล่ัวงหน้ั� หรือจ่�ยเกินั ทั�งนีั� ไม่เกินั 1 ในั 4 ของค่�จ้�ง

5. ลูักจ้�งจ่�ยเงินัเข้�กองท้นั MPF ต่�มบทบัญญัติ่โครงก�รกองท้นัเงินัทดแทนั

6. จ่�ยเงินัที�ยืมนั�ยจ้�งโดยมีก�รทำ�เอกสำ�รเป็นัลั�ยลัักษีณ์ีอักษีร

	 ยังคงเป็นัลัูกจ้�งหลัังจ�กสำิ�นัสำ้ดระยะเวลั�ก�รจ่�ยเงินั หรือ

	 ให้ออกโดยนั�ยจ้�ง (ยกเว้นัในักรณีีให้ออกเนืั�องจ�กก�รก�รกระทำ�ผิู้ดร้�ยแรง 

ของลูักจ้�ง)

ฮ่่องกี่ง
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7. ค่ำ�ใช้จ่ั�ย ได้ีแก่ี่ ค่ำ�โดียสิ�ร ว่ซ่ี� และค่ำ�ธิรรมูเน่ำยมูกี่�รต้รวจัร่�งกี่�ย

 นั�ยจ้�งจะเป็นัผูู้้รับผิู้ดช่อบค่�โดยสำ�รเที�ยวไปแลัะกลัับจ�กฮ่่องกง เมื�อเริ�มทำ�ง�นัแลัะ

เมื�อสิำ�นัส้ำดสัำญญ�จ้�ง

8. วันำหย่ดีประจัำ�สัิปดี�ห์

1. ลูักจ้�งภ�ยใต่้สัำญญ�จ้�งต่่อเนืั�องทำ�ง�นัครบ 7 วันัมีสิำทธิิที�จะได้รับวันัหย้ดประจำ�

สัำปด�ห์ไม่น้ัอยกว่� 1 วันั ห�กเป็นัคว�มยินัยอมของลูักจ้�ง นั�ยจ้�งอ�จช่ดเช่ยวันัหย้ดอื�นัแทนั 

วันัหย้ดเดิม ในักรณีีดังกล่ั�วจะต้่องให้ลูักจ้�งหย้ดก่อนัวันัหย้ดเดิมภ�ยในัเดือนัเดียวกันัหรือ 

หลัังวันัหย้ดเดิมภ�ยในั 30 วันั  

2. นั�ยจ้�งต่้องไม่บังคับให้ลูักจ้�งทำ�ง�นัในัวันัหย้ด ยกเว้นัในักรณีีที�เครื�องจักรเสีำยหรือ 

โรงง�นัหยด้ หรือในักรณีีฉ้กเฉินัที�ไม่ค�ดคิดอื�นั ๆ

3. ลูักจ้�ง ที�ทำ�ง�นัในัอ้ต่สำ�หกรรมต่่�งๆ อ�จทำ�ง�นัด้วยคว�มสำมัครใจในัวันัหย้ดพัึกยกเว้นั

เย�วช่นัอ�ย้ต่ำ��กว่� 18 ปี

4. ก�รจะจ่�ยเงินัให้ลูักจ้�งในัวันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์ ขึ�นัอยู่กับก�รต่กลังกันัก่อนัระหว่�ง 

นั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�ง

5. นั�ยจ้�งที�ไม่ยอมให้ลูักจ้�งหย้ดในัวันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์โดยไม่มีเหต้่ผู้ลัอันัควรอ�จต่้อง                   

ถูึกดำ�เนิันัคดีต่�มกฎหม�ยแลัะห�กพึบว่�มีคว�มผิู้ดจริง มีโทษีปรับ 50,000 เหรียญฮ่่องกง

6. นั�ยจ้�งที�บังคับให้ลูักจ้�งทำ�ง�นัในัวันัหย้ดพัึกจะต่้องถูึกดำ�เนัินัคดีต่�มกฎหม�ยแลัะ 

ห�กพึบว่�มีคว�มผิู้ดจริง มีโทษีปรับ 50,000 เหรียญฮ่่องกง

9. วันำหย่ดีต้�มูประเพัณ่

1. ลูักจ้�งไม่ว่�จะมีระยะเวลั�ในัก�รทำ�ง�นันั�นัเท่�ไร มู่สิิทธิิท่�จัะได้ีหย่ดีวันำหย่ดีต้�มูประเพัณ่ 

12 วันำ  ดัีงไปน่ำ� : 

วันำแรกี่ข้องเด้ีอนำมูกี่ร�คำมู วันำต้ร่ษจ่ันำ

วันัที�สำองของวันัต่ร้ษีจีนั วันัที�สำ�มของวันัต่ร้ษีจีนั

เทศก�ลัเช็่งเม้ง วันัแรงง�นั (วันัที� 1 พึฤษีภ�คม)

วันัประเพึณีีแข่งเรือมังกร วันัสำถึ�ปนั�ฮ่่องกง (วันัที� 1 กรกฎ�คม)

ฮ่่องกี่ง
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วันัถัึดจ�กวันัไหว้พึระจันัทร์ วันัเทศก�ลัฉ่งเหยิ�ง

วันัช่�ติ่ (วันัที� 1 ต้่ลั�คม)
วันัเทศก�ลัฤดูหนั�วหรือวันัคริสำต์่ม�สำ (แล้ัวแต่่

ท�งนั�ยจ้�งเลืัอก)

2. ห�กี่วันำหย่ดีต้�มูประเพัณ่ต้รงกัี่บื้วันำหย่ดีประจัำ�สัิปดี�ห์ข้องลูกี่จั้�ง ให้ถืึอว่�วันัถัึดไปของ 

วันัหยด้ประจำ�สัำปด�ห์ที�ไม่ใช่่วันัหย้ดต่�มประเพึณีีเป็นัวันัหยด้ช่ดเช่ยของลูักจ้�ง 

3. กี่รณ่ท่�ลูกี่จ้ั�งทำ�ง�นำให้นำ�ยจ้ั�งไมู่ถ้ง 3 เด้ีอนั มีสิำทธิิได้รับวันัหย้ดต่�มประเพึณีี จำ�นัวนั 

12 วันั ข้�งต้่นันัั�นัโดยไม่ได้รับค่�จ้�ง

4. ในำกี่รณ่ท่�นำ�ยจ้ั�งต้้องกี่�รให้ลูกี่จ้ั�งไปทำ�ง�นำในำวันำหย่ดีต้�มูประเพัณ่ นั�ยจ้�งควรจะจัด

ให้มีวันัหย้ดช่ดเช่ยภ�ยในั 60 วันัก่อนัหรือหลัังวันัหย้ดเดิมแต่่ต้่องแจ้งให้ลูักจ้�งทร�บไม่น้ัอยกว่� 

48 ชั่�วโมง ห�กนั�ยจ้�งแลัะลัูกจ้�งต่กลังกันัได้อ�จกำ�หนัดให้เป็นัวันัใดวันัหนึั�งภ�ยในั 

30 วันัก่อนัหรือหลัังวันัหย้ดเดิมเป็นัวันัหยด้ช่ดเช่ยก็ได้

5. ลูกี่จั้�งท่�ไดี้รับื้กี่�รจั้�งง�นำต้�มูสัิญี่ญี่�อย่�งต้่อเน้ำ�องไมู่นำ้อยกี่ว่� 3 เด้ีอนำกี่่อนำท่�จัะถ้ง 

วันำหย่ดีต้�มูประเพัณ่  มีสิำทธิิที�จะได้ค่�จ้�งในัวันัหย้ด อัต่ร�ก�รจ่�ยเงินัร�ยวันัของวันัหย้ดคือ 

ผู้ลัรวมที�เทียบเท่�กับค่�จ้�งร�ยวันัโดยเฉลีั�ยของลูักจ้�ง

6. ค่ำ�จ้ั�งในำวันำหย่ดีต้�มูประเพัณ่ ควรจะจ่�ยให้แก่ลูักจ้�งหลัังจ�กวันัหย้ดนัั�นัแลัะไม่เกินักว่�

ก�รจ่�ยค่�จ้�งในังวดถัึดไป

7. ไม่ว่�ลูักจ้�งมีสิำทธิิที�จะได้เงินัค่�จ้�งในัวันัหย้ดหรือไม่ก็ต่�ม นั�ยจ้�งควรยอมูให้ลูกี่จ้ั�ง 

ได้ีหย่ดีในำวันำหย่ดีต้�มูประเพัณ่ หร้อจััดีให้มู่ “วันำหย่ดีชดีเชย” นั�ยจ้�งต้่องไม่จ่�ยเงินัใดๆ  

ให้แก่ลูักจ้�งแทนัวันัหย้ด หรือไม่อน้ัญ�ต่ให้มี “ก�รขอซืิ�อ” วันัหย้ด”

8. นำ�ยจ้ั�งท่�เจัต้นำ�ไมู่ยอมูให้ลูกี่จ้ั�งหย่ดีในำวันำหย่ดีต้�มูประเพัณ่ ไมู่มู่วันำหย่ดีชดีเชยหร้อไมู่

จ่ั�ยค่ำ�จ้ั�งในำวันำหย่ดี โดียไมู่มู่เหต่้ผลอันำคำวร จะต้่องถูึกดำ�เนัินัคดีต่�มกฎหม�ยแลัะห�กพึบว่� 

มีคว�มผิู้ดจริง มีโทษีปรับ 50,000 เหรียญฮ่่องกง

ฮ่่องกี่ง
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10. วันำหย่ดีประจัำ�ปี

1. ลูักจ้�งจะได้รับวันัหย้ดประจำ�ปี โดยได้รับค่�จ้�งหลัังจ�กก�รทำ�ง�นัครบ 12 เดือนั แลัะ 

ในัปีที� 2 ของก�รทำ�ง�นั แลัะสำำ�หรับต่ำ�แหน่ังผูู้้ช่่วยแม่บ้�นัห�กทำ�ง�นัเกินักว่� 2 ปี จะได้รับ 

วันัหยด้เพิึ�มขึ�นั แต่่ไม่เกินั 14 วันั ต่�มต่�ร�งที�ปร�กฎ

จัำ�นำวนำปีท่�ทำ�ง�นำ จัำ�นำวนำข้องวันำหย่ดีประจัำ�ปี ท่�ได้ีรับื้ภ�ยในำ 1 ปี

1 7

2 7

3 8

4 9

5 10

6 11

7 12

8 13

9 ปีหรือม�กกว่� 14

2. วันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์หรือวันัหย้ดต่�มประเพึณีีใดๆ ที�ต่รงกับวันัหย้ดประจำ�ปีจะถูึกนัับ

เป็นัวันัหย้ดประจำ�ปีแลัะนั�ยจ้�งควรจัดวันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์หรือวันัหย้ดต่�มประเพึณีีช่ดเช่ยให้

แก่ลูักจ้�งในัวันัอื�นั

3. อัต่ร�ค่�จ้�งร�ยวันัของวันัหยด้ประจำ�ปีคือผู้ลัรวมที�เท่�กับค่�จ้�งร�ยวันัโดยเฉลีั�ยของลูักจ้�ง 

4. หลัังจ�กที�ลูักจ้�งมีสิำทธิิได้รับวันัหย้ดประจำ�ปี นั�ยจ้�งจะต้่องจ่�ยค่�จ้�งในัวันัหย้ดประจำ�ปี

ให้แก่ลูักจ้�งไม่เกินักว่�วันัครบกำ�หนัดจ่�ยปกติ่

5. ลูักจ้�งอ�จเลืัอกที�จะรับเงินัแทนัสิำทธิิในัก�รลั�ในัส่ำวนัที�ม�กกว่� 10 วันั

6. กรณีีที�ยกเลิักสัำญญ�จ้�งระหว่�งที�มีวันัหย้ดประจำ�ปี ซึิ�งลูักจ้�งได้ทำ�ง�นัครบ 3 เดือนั 

แต่่น้ัอยกว่� 12 เดือนั (ยกเว้นักรณีีที�ก�รเลิักจ้�งเกิดจ�กก�รที�ลูักจ้�งกระทำ�ผิู้ดร้�ยแรง) ลูักจ้�ง 

มีสิำทธิิที�จะได้รับเงินัค่�จ้�งวันัหยด้ประจำ�ปีต่�มสัำดส่ำวนั

ฮ่่องกี่ง
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11. กี่�รค้่ำมูคำรองกี่�รคำลอดีบ่ื้ต้ร

1.  ลูกี่จ้ั�งหญิี่ง
 ลูักจ้�งหญิงที�ทำ�ง�นัภ�ยใต้่สัำญญ�ต่่อเนืั�องก่อนัที�จะขอลั�คลัอดได้แจ้งทันัทีต่่อนั�ยจ้�ง
เรื�องก�รตั่�งครรภ์จะได้รับสิำทธิิดังนีั�

	 ลั�คลัอดได้นั�นัต่่อเนัื�องนั�นั 10 สำัปด�ห์

	 ห�กก�รคลัอดบ้ต่รเกิดขึ�นัล่ั�ช้่�กว่�เวลั�ที�ค�ดไว้ระยะเวลั�วนััลั�เพิึ�มเต่มิเท่�กบัจำ�นัวนั

วันัที�ลั่�ช่้�

	 ระยะเวลั�ที�ลั�เพึิ�มเต่ิมไม่เกินั 4 สำัปด�ห์บนัพึื�นัฐ�นัของก�รเจ็บป่วยหรือคว�มพึิก�ร

เนัื�องจ�กก�รต่ั�งครรภ์หรือก�รคลัอดบ้ต่ร 

	 กรณีลีักูจ้�งที�ต่ั�งครรภ์ข�ดง�นัด้วยเหต่ผู้้ลัที�ต้่องต่รวจครรภ์ รกัษี�ก�รคลัอดก่อนักำ�หนัด

หรือแท้งบ้ต่รแลัะก�รข�ดง�นันัั�นัมีใบรับรองแพึทย์รับรองวันัที�เธิอข�ดง�นัควรนัับเป็นัวันัลั�ป่วย

	 ห�กได้รับคว�มเห็นัช่อบจ�กนั�ยจ้�ง ลัูกจ้�งอ�จเลัือกที�จะเริ�มก�รลั�คลัอดตั่�งแต่ ่

2-4 สัำปด�ห์ก่อนัวันัที�จะถึึงกำ�หนัดคลัอด

	 ลัูกจ้�งมีสำิทธิิได้รับเงินัจ้�งระหว่�งลั�คลัอด 10 สำัปด�ห์ ห�กได้รับก�รจ้�งง�นั 

ต่�มสัำญญ�อย่�งต่่อเนืั�องไม่น้ัอยกว่� 40 สัำปด�ห์ โดยก่อนัที�จะเริ�มลั�คลัอดได้มีก�รแจ้งทันัที 

ให้นั�ยจ้�งทร�บเกี�ยวกับ  ก�รตั่�งครรภ์พึร้อมทั�งแจ้งวันัที�ต่นัประสำงค์จะใช้่สิำทธิิลั�คลัอดอัต่ร�เงินั 

ค่�จ้�งระหว่�งลั�คลัอดต่่อวันัเทียบเท่�กับผู้ลัรวมของสีำ�ส่ำวนัห้�ของค่�จ้�งร�ยวันัโดยเฉลีั�ยของลูักจ้�ง 

	 ค่�จ้�งร�ยวันัหรือร�ยเดือนัเฉลัี�ยในัก�รคำ�นัวณีค่�ใช่้จ่�ยวันัหย้ด วันัหย้ดประจำ�ปี 

เงินัช่่วยเหลืัอก�รเจ็บป่วย เงินัลั�คลัอด เงินัแทนัก�รบอกกลั่�วล่ัวงหน้ั�แลัะก�รจ่�ยเงินัสิำ�นัปี 

หม�ยถึึง ค่�จ้�งร�ยวันัหรือร�ยเดือนัเฉลีั�ยที�ลูักจ้�งห�ได้ในั 12 เดือนั (ปีปฎิทินั) ระยะเวลั� 

ก่อนัวันัที�ที�ระบ้ดังต่่อไปนีั� ห�กลูักจ้�งทำ�ง�นัน้ัอยกว่� 12 เดือนั ก�รคำ�นัวณีจะต้่องขึ�นัอยู่กับ 

ระยะเวลั�ที�สัำ�นักว่�

7. นั�ยจ้�งที�ไม่ยอมให้วันัหย้ดประจำ�ปีแก่ลูักจ้�งโดยไม่มีเหต้่ผู้ลัอันัควรจะต่้องถูึกดำ�เนิันัคดี 

ต่�มกฎหม�ยแลัะห�กพึบว่�มีคว�มผิู้ดจริง มีโทษีปรับ 50,000 เหรียญฮ่่องกง

8. นั�ยจ้�งที�ไม่จ่�ยเงินัวันัหย้ดประจำ�ปีให้กับลูักจ้�งจะต้่องถูึกดำ�เนิันัคดีต่�มกฎหม�ยแลัะ 

ห�กมีคว�มผิู้ดจริง มีโทษีปรับ 50,000เหรียญฮ่่องกง

ฮ่่องกี่ง



90
กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 

สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

สิิทธิิต้�มูกี่ฎหมู�ย วันำท่�หย่ดี วันำท่�ระบ่ื้

ก�รจ่�ยเงินัวันัหย้ด
1 วันั ในัวันัหย้ดต่�มประเพึณีี

ม�กกว่� 1 วันัติ่ดต่่อกันั วันัแรกของวันัหย้ดต่�มประเพึณีี

ก�รจ่�ยเงินัวันัหย้ดประจำ�ปี

1 วันั ในัวันัหย้ดต่�มประเพึณีี

ม�กกว่� 1 วันัติ่ดต่่อกันั วันัแรกของวันัหย้ดต่�มประเพึณีี

วันัที�ไม่ได้ลั�จนัถึึงวันัที�ยกเลิัก

สัำญญ�
วันัที�ยกเลิักสัำญญ�

สิิทธิิต้�มูกี่ฎหมู�ย วันำท่�หย่ดี วันำท่�ระบ่ื้

เงินัช่่วยเหลืัอก�รเจ็บป่วย
เงินัลั�คลัอด

1 วันั ในัวันัลั�ป่วย

ม�กกว่� 1 วันัติ่ดต่่อกันั วันัแรกของวันัลั�ป่วย

ม�กกว่� 1 วันัติ่ดต่่อกันั วันัแรกของวันัลั�คลัอด

เงินัแทนัก�รบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั� วันัที� มีก�รแจ้งยกเลิักสัำญญ�              

ในักรณีีที�ไม่มีก�รแจ้งให้ทร�บ

“วันัที�มีก�รยกเลิักสัำญญ�จ้�ง”          

ควรถูึกนัำ�ม�ใช้่

เงินัจ่�ยสิำ�นัปี 

(ใช้่กับสำถึ�นัก�รณ์ีที�จำ�นัวนัก�ร

จ่�ยเงินัวันัสิำ�นัปีไม่ได้ระบ้อยู่ในั

สัำญญ�

วันัที�กำ�หนัดจ่�ย

 นั�ยจ้�งที�จ้�งลูักจ้�งตั่�งแต่่ 5 คนัขึ�นัไป มีหน้ั�ที�แจ้งเอ�ประกันัภัยให้ลูักจ้�งท้กคนั 

โดยแรงง�นัรับผิู้ดช่อบ 20% นั�ยจ้�งรับผิู้ดช่อบ 70% แลัะรัฐบ�ลัจ่�ยสำมทบให้ 10%

ฮ่่องกี่ง
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ในำกี่�รคำำ�นำวณค่ำ�จ้ั�งเฉีล่�ย สิิ�งหน้ำ�งท่�ไมู่คำวรรวมูเข้้�ไปค้ำอ

        กี่. ช่วงเวล�ท่�ลูกี่จ้ั�งไมู่ได้ีรับื้ค่ำ�จ้ั�งหร้อค่ำ�จ้ั�งเต็้มูข้องเข้� รวมถึึงวันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์ 

วันัหยด้ต่�มประเพึณีี วันัหย้ดประจำ�ปี วันัลั�ป่วย วันัลั�คลัอด ลั�เนืั�องจ�กบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�นั

หรือวันัลั�ที�ได้ต่กลังกับนั�ยจ้�ง แลัะวันัทำ�ง�นัปกติ่ที�ลูักจ้�งไม่ได้ทำ�ง�นัให้นั�ยจ้�ง ร่วมกับ 

         ข้. ผลรวมูท่�จ่ั�ยให้กัี่บื้ลูกี่จ้ั�งสิำ�หรับื้ระยะเวล�ดัีงกี่ล่�ว

	 ก�รจ่�ยเงนิัค่�จ้�งระหว่�งลั�คลัอดควรจะจ่�ยต่�มกำ�หนัดวนััที�จ่�ยเงนิัค่�จ้�งต่�มปกต่ิ

	 ลักูจ้�งจะต้่องให้ใบรบัรองแพึทย์ที�ระบว้นัักำ�หนัดคลัอดแก่นั�ยจ้�ง ห�กนั�ยจ้�งต้่องก�ร

	 นั�ยจ้�งที�ไม่ยอมให้ลั�คลัอดหรือไม่ยอมจ่�ยเงินัค่�จ้�งระหว่�งลั�คลัอดให้กับลูักจ้�ง

ที�ต่ั�งครรภ์แลัะมีสิำทธิิต่�มกฎหม�ยจะต่้องถูึกดำ�เนิันัคดีต่�มกฎหม�ยแลัะห�กมีคว�มผิู้ดจริงมีโทษี

ปรับ 50,000 เหรียญฮ่่องกง

2. ลูกี่จ้ั�งช�ย

	 วันัลั�หย้ดสำำ�หรับลูักจ้�งช่�ยเพืึ�อดูแลัภรรย�ที�คลัอดบ้ต่ร จำ�นัวนั 3 วันั โดยได้รับ 

ค่�จ้�ง 4/5 ของค่�จ้�งปกติ่ ซึิ�งเป็นัก�รลั�ติ่ดต่่อกันัหรือแยกวันัลั�ได้ ก�รลั�เริ�มจ�กวันั 

ก่อนัวันักำ�หนัดคลัอด 4 สัำปด�ห์จนัถึึงหลัังวันัคลัอดภ�ยในั 10 สัำปด�ห์

	 ค้ณีสำมบัต่ิลัูกจ้�งช่�ยที�สำ�ม�รถึลั�ได้                 

 ก. เป็นัลัูกจ้�งช่�ยที�ภรรย�จะคลัอดบ้ต่ร                 

 ข. ทำ�ง�นักับนั�ยจ้�งโดยมีสัำญญ�จ้�งต่่อเนืั�องตั่�งแต่่4 สัำปด�ห์ขึ�นัไป แลัะทำ�ง�นั 

อย่�งน้ัอยสัำปด�ห์ลัะ 18 ชั่�วโมง
 ค. ได้แจ้งแก่นั�ยจ้�งที�จะใช้่สิำทธิิลั�ประเภทนีั� โดยลูักจ้�งจะต้่อง

              กี่รณ่ท�รกี่คำลอดีในำฮ่่องกี่ง ต้่องแสำดงสูำติ่บัต่ร ใบรับรองคลัอด โดยเอกสำ�รเหล่ั�นีั�

มีระบ้ชื่�อลูักจ้�งช่�ยแสำดงถึึงคว�มเป็นับิด�ของเด็กที�คลัอด

         กี่รณ่ไมู่ได้ีคำลอดีในำฮ่่องกี่ง ต้่องมีหนัังสืำอรับรองก�รเกิดของหัวหน้ั�หน่ัวยง�นั 

จ�กประเทศนัั�นั ซึิ�งต้่องระบ้ชื่�อลูักจ้�งช่�ยเพืึ�อแสำดงคว�มเป็นับิด�ของเด็กที�คลัอด

3. กี่�รค้่ำมูคำรองกี่�รจ้ั�งง�นำสิำ�หรับื้ลูกี่จ้ั�งตั้�งคำรรภ์

	 นั�ยจ้�งห้�มยกเลิักสัำญญ�จ้�งอย่�งต่่อเนืั�องของลูักจ้�งที�ต่ั�งครรภ์ที�ได้แจ้งเกี�ยวกับ 

ก�รตั่�งครรภ์ให้นั�ยจ้�งทร�บล่ัวงหน้ั� ยกเว้นัในักรณีีเนืั�องจ�กก�รก�รกระทำ�ผิู้ดร้�ยแรงของลูักจ้�ง

	 ยกี่เว้นำ กรณีทีี�ระบไ้ว้ข้�งต้่นั นั�ยจ้�งจะมคีว�มผู้ดิกรณียีกเลักิก�รจ้�งลักูจ้�งที�ต่ั�งครรภ์

 แลัะจะถึูกดำ�เนัินัคดีต่�มกฎหม�ยห�กพึบว่�มีคว�มผู้ิดจริง มีโทษีปรับ 100,000 เหรียญฮ่่องกง

	 นัอกจ�กนัี�นั�ยจ้�งยังต่้องจ่�ยเงินัค่�ยกเลัิกสำัญญ�จ้�งให้แก่ลัูกจ้�งที�ต่ั�งครรภ์สำำ�หรับ

ก�รเลัิกจ้�งที�ไม่เป็นัธิรรมภ�ยในั 7 วันัหลัังจ�กวันัที�มีก�รบอกเลัิกสำัญญ�จ้�ง ลัูกจ้�งอ�จเรียกร้อง

ฮ่่องกี่ง
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	 นั�ยจ้�งไม่อ�จมอบหม�ยง�นัที�หนััก หรือเป็นัอันัต่ร�ยต่่อลัูกจ้�งที�ต่ั�งครรภ์

	 นั�ยจ้�งที�ไม่ปฏิิบัติ่ต่�มข้อกำ�หนัดข้�งต่้นัจะต่้องถูึกดำ�เนิันัคดีต่�มกฎหม�ยแลัะห�กมี

คว�มผู้ิดจริง มีโทษีปรับ 50,000 เหรียญฮ่่องกง

12. ค่ำ�รักี่ษ�พัย�บื้�ลและค่ำ�จ้ั�งวันำล�ป�วย

1. นำ�ยจั้�งจัะต้้องรับื้ผิดีชอบื้คำ่�รักี่ษ�พัย�บื้�ลให้แกี่่ลูกี่จั้�งห�กี่ลูกี่จั้�งเจ็ับื้ป�วยหร้อ 

ได้ีรับื้บื้�ดีเจ็ับื้ ไม่ว่�จะมีก�รระบ้ไว้ในัสัำญญ�จ้�งหรือไม่ก็ต่�ม ยกเว้นัระยะเวลั�ที�ลูักจ้�งไม่ได้อยู่

ในัฮ่่องกงหรือเดินัท�งออกจ�กฮ่่องกงด้วยคว�มสำมัครใจ เช่่นั ลั�กลัับบ้�นั หรือลูักจ้�งประสำงค์ 

จะจ่�ยค่�รักษี�พึย�บ�ลัเอง ค่�รักษี�พึย�บ�ลัดังกล่ั�วให้รวมถึึงค่�ปรึกษี�แพึทย์ ค่�พัึกรักษี�ตั่ว 

ในัโรงพึย�บ�ลัแลัะค่�ทันัต่กรรมฉ้กเฉินั ทั�งนีั� ระยะเวลั�ในัก�รรักษี�พึย�บ�ลัขึ�นัอยู่กับผู้ลัก�ร 

วินิัจฉัยของแพึทย์ โดยวันัลั�ป่วยแลัะค่�จ้�งในัระหว่�ง วันัลั�นัั�นัขึ�นัอยู่กับจำ�นัวนัวันัลั�ป่วยสำะสำม 

ที�ลูักจ้�งมีอยูแ่ลัะลูักจ้�งจะต้่องได้รับอน้ัญ�ต่ให้ลั�ป่วยโดยแพึทย์ แพึทย์แผู้นัโบร�ณี หรือทันัต่แพึทย์

เป็นัเวลั� 4 วันัติ่ดต่่อกันัหรือม�กกว่� อัต่ร�เงินัช่่วยเหลืัอต่่อวันั เป็นัจำ�นัวนัเท่�กับ 4/5 ของ 

ค่�จ้�งร�ยวันั ในัระยะเวลั� 12 เดือนั

	 ลักูจ้�งภ�ยใต้่สำญัญ�ก�รจ้�งง�นัอย่�งต่่อเนัื�องในั 12 เดอืนัแรก สำ�ม�รถึสำะสำมวนััลั�ป่วย 

แลัะได้รับค่�จ้�งเดือนัลัะ 2 วันั แลัะ หลัังจ�กนัั�นัจะได้รับเดือนัลัะ 4 วันัของก�รจ้�งง�นั ทั�งนีั� 

รวมกันัแล้ัวสำ�ม�รถึสำะสำมได้สูำงส้ำด 120 วันั

2. กี่�รล�ป�วย

	 ห�กลักูจ้�งมีวนััลั�ป่วยสำะสำมเพึยีงพึอ มสีำทิธิจิะได้รับเงินัค่�จ้�งในัวนััลั�ป่วย ทั�งนัี�จะต้่อง 

มีใบรับรองแพึทย์ให้ลั�ป่วยได้ไม่น้ัอยกว่� 4 วันัติ่ดต่่อกันั Note 1 อัต่ร�เงินัค่�จ้�งในัวันัลั�ป่วย 

ต่่อวันัเทียบเท่�กับผู้ลัรวมของสีำ�ส่ำวนัห้�ของค่�จ้�งร�ยวันัโดยเฉลีั�ยของลูักจ้�ง

	 เงินัค่�จ้�งในัวันัลั�ป่วยควรจะจ่�ยให้แก่ลัูกจ้�งไม่เกินัวันักำ�หนัดจ่�ยปกต่ิ

	 นั�ยจ้�งที�ไม่จ่�ยเงนิัค่�จ้�งในัวนััลั�ป่วยให้กบัลูักจ้�งจะต้่องถูึกดำ�เนันิัคดตี่�มกฎหม�ย

แลัะห�กมีคว�มผู้ิดจริง มีโทษีปรับ 50,000 เหรียญฮ่่องกง ก�รค้้มครองก�รจ้�งง�นัสำำ�หรับลัูกจ้�ง

	 นั�ยจ้�งไม่สำ�ม�รถึยกเลิักสำัญญ�จ้�งกับลูักจ้�งได้ในัระหว่�งที�ลูักจ้�งลั�ป่วยแลัะได้รับ

ค่�จ้�ง ยกเว้นัในักรณีีที�เลัิกจ้�งเนัื�องจ�กลัูกจ้�งกระทำ�ผู้ิดอย่�งร้�ยแรง

	 นั�ยจ้�งที�ฝ่่�ฝ่ืนักฎหม�ยข้�งต่้นัจะต่้องถึูกดำ�เนัินัคดีต่�มกฎหม�ยแลัะห�กมีคว�มผู้ิด

จริงมีโทษีปรับ 100,000เหรียญฮ่่องกง

ค่�เสีำยห�ยสำำ�หรับ “ก�รค้้มครองก�รจ้�งง�นั” จ�กนั�ยจ้�งห�กลูักจ้�งถูึกเลิักจ้�งด้วยเหต้่ผู้ลัอื�นั ที�

นัอกเหนืัอจ�กที�ระบ้ไว้ในักฎหม�ย (ดูที�ด้�นัล่ั�งในัส่ำวนัที�เกี�ยวข้องกับ “ก�รค้้มครองก�รจ้�งง�นั”)

ฮ่่องกี่ง
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13. กี่รณ่ลูกี่จ้ั�งได้ีรับื้บื้�ดีเจ็ับื้ระหว่�งกี่�รทำ�ง�นำ

1. ห�กลัูกจ้�งได้รับบ�ดเจ็บจ�กอ้บัติ่เหต้่ที�เกิดขึ�นัระหว�งหรือนัอกเวลั�ก�รทำ�ง�นั หรือ 

ป่วยเป็นัโรคที�เกิดจ�กก�รทำ�ง�นั
	 ค่�จ้�ง คำ�นัวณีเหมือนักับค่�จ้�งวันัลั�ป่วย ต่�มกฎหม�ยกำ�หนัดระยะเวลั�ในัก�ร 

ลั�ป่วยโดยได้รับค่�จ้�ง โดยมีหนัังสืำอจ�กแพึทย์แผู้นัปัจจ้บันั แต่่ไม่เกินั 2 ปี ห�กระยะเวลั�ที�ป่วย

ม�กกว่� 2 ปี จะต้่องให้ศ�ลัสูำงพิึจ�รณี�ว่�ควรจะยังคงมีสิำทธิิได้รับค่�จ้�งประเภทนีั�หลัังจ�ก 2 ปี 

หรือไม่ ลูักจ้�งสำ�ม�รถึขอสิำทธิิลั�เพิึ�มจ�กศ�ลัสูำงได้ แต่่ไม่เกินัอีก 1 ปี

	 ค่�รักษี�พึย�บ�ลั ต่ลัอดระยะเวลั�ก�รลั�ป่วยของลูักจ้�ง นั�ยจ้�งควรจ่�ยค่�รักษี�

พึย�บ�ลัแก่ลูักจ้�ง ในัอัต่ร� 4/5 ของค่�จ้�งร�ยวันั ห�กนั�ยจ้�งไม่ให้คว�มร่วมมือในัเรื�อง 

ก�รรักษี�พึย�บ�ลัลูักจ้�ง สำ�ม�รถึเรียกร้องจ�กนั�ยจ้�งได้วันัลัะ 200 เหรียญฮ่่องกง

	 ค่�ช่ดเช่ย กรณีีลักูจ้�งได้รบับ�ดเจบ็ระหว�งจ�กอบ้ตั่เิหต่ท้ี�เกดิขึ�นัระหว่�งหรือนัอกเวลั�

ก�รทำ�ง�นั หรือป่วยเป็นัโรคที�เกิดจ�กก�รทำ�ง�นั นั�ยจ้�งจะต่้องจ่�ยเงินัช่ดเช่ยต่�มบทบัญญัต่ิ 

ก�รช่ดเช่ยแก่ลูักจ้�ง (the Employee’s Compensation Ordinance (Cap.282) แลัะนั�ยจ้�ง

ต้่องจัดทำ�ประกันัให้ลูักจ้�งภ�ยใต้่บทบัญญัติ่ดังกล่ั�ว

2. ห�กลูักจ้�งได้รับวันัลั� 7 วันั หรือน้ัอยกว่�อันัเนืั�องม�จ�กประสำบอ้บัติ่เหต้่แลัะไม่ได้รับ 
ก�รพึิจ�รณี�ว่�ข�ดค้ณีสำมบัติ่ในัก�รทำ�ง�นั ลูักจ้�งอ�จสำ่งเรื�องให้นั�ยจ้�งหรืออ�จขอรับแบบ 
แจ้งลั�ป่วยพึร้อมคำ�อธิิบ�ยได้ที�กรมแรงง�นัฮ่่องกง

14. กี่�รยกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�จ้ั�ง

1. กี่รณ่ยกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�จั้�งกี่่อนำสิิ�นำส่ิดีระยะเวล�กี่�รจั้�งง�นำ ลูักจ้�งหรือนั�ยจ้�งสำ�ม�รถึ 

ขอยกเลิักสัำญญ�จ้�งก่อนัสิำ�นัส้ำดระยะเวลั�ก�รจ้�งง�นัได้โดยก�รแจ้งเป็นัลั�ยลัักษีณ์ีอักษีร หรือ 

จ่�ยเงินัค่�จ้�งแทนัก�รบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั�

2. นำ�ยจ้ั�งยกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�จ้ั�งโดียไมู่บื้อกี่กี่ล่�วล่วงหน้ำ� กรณีีที�ลูักจ้�งไม่ปฏิิบัติ่ต่�มสัำญญ�จ้�ง

ไม่เชื่�อฟังนั�ยจ้�ง ประพึฤติ่ต่นัไม่เหม�ะสำม ไม่ซืิ�อสัำต่ย์ หรือลัะเลัยก�รปฏิิบัติ่หน้ั�ที� นั�ยจ้�งอ�จ 

ทำ�ก�รยกเลิักสัำญญ�จ้�งโดยไม่บอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั� หรือจ่�ยค่�จ้�งแทนัก�รบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั�ได้

	 นัอกจ�กนัี�นั�ยจ้�งยังต่้องจ่�ยเงินัค่�เลัิกจ้�งให้แก่ลูักจ้�งภ�ยในั 7 วันัหลัังจ�กที�มี 

ก�รบอกเลิักจ้�งจ�กก�รที�เลิักจ้�งโดยมิช่อบเนืั�องจ�กก�รเจ็บป่วยลูักจ้�งอ�จเรียกร้องค่�รักษี�

พึย�บ�ลัสำำ�หรับ “ก�รค้้มครองก�รจ้�งง�นั” จ�กนั�ยจ้�งห�กนั�ยจ้�งเลิักจ้�งด้วยเหต้่ผู้ลัอื�นั 

ที�นัอกเหนืัอจ�กที�ระบ้ไว้ในักฎหม�ย

ฮ่่องกี่ง
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3. ลูกี่จ้ั�งยกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�จ้ั�งโดียไมู่บื้อกี่กี่ล่�วล่วงหน้ำ� ลูักจ้�งอ�จยกเลิักสัำญญ�จ้�งโดยไม่ 

บอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั�หรือจ่�ยเงินัแทนัก�รบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั� ห�กลูักจ้�งเกรงว่�จะได้รับอันัต่ร�ย 

จ�กคว�มร้นัแรง หรือก�รเจ็บป่วย หรือลูักจ้�งต้่องเข้�รับก�รรักษี�อ�ก�รป่วย

4. กี่�รพัำ�นัำกี่หลังยกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�จ้ั�ง ลูักจ้�งต่้องเดินัท�งกลัับประเทศภูมิลัำ�เนั�เมื�อสิำ�นัส้ำด 

สัำญญ�จ้�ง กรณีีที�มีก�รยกเลิักสัำญญ�จ้�งก่อนัสิำ�นัส้ำดระยะเวลั�ก�รจ้�งง�นัลูักจ้�งจะได้รับอน้ัญ�ต่

ให้พึำ�นัักในัฮ่่องกงเป็นัเวลั� 2 สัำปด�ห์หลัังสิำ�นัส้ำดสัำญญ�จ้�ง หรือต่ลัอดระยะเวลั�ที�เหลืัอห�ก 

แบบใดสิำ�นัส้ำดก่อนั ทั�งนีั� ก�รไม่ปฏิิบัติ่ต่�มสัำญญ�จ้�งถืึอเป็นัก�รกระทำ�ที�ฝ่่�ฝื่นับทบัญญัติ่ก�ร 

เข้�เมือง (the Immigration Ordinance) 

5. นำ�ยจ้ั�งหร้อลูกี่จ้ั�งคำวรแจ้ังให้ต่้�งฝี��ยทร�บื้ล่วงหน้ำ�หร้อจ่ั�ยค่ำ�จ้ั�งแทนำกี่�รแจ้ัง 

บื้อกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�จ้ั�ง ในักรณีีของสัำญญ�จ้�งง�นัต่่อเนืั�อง ระยะเวลั�ในัก�รแจ้งหรือจำ�นัวนัค่�จ้�ง

แทนัก�รบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั�ที�จำ�เป็นั คือ

เง้�อนำไข้กี่�รจ้ั�งง�นำ ระยะเวล�กี่�รแจ้ัง ค่ำ�จ้ั�งแทนำกี่�รแจ้ัง

ระหว่�งที�ทดลัอง

ง�นั

ภ�ยในัเดือนัแรกของก�รทดลัองง�นั ไม่จำ�เป็นั ไม่จำ�เป็นั

ระหว่�งทดลัอง

ง�นั

หลัังจ�กเดือนัแรก

ของก�รทดลัองง�นั

ต่�มข้อต่กลังเรื�อง

ระยะเวลั�ก�รแจ้ง

ล่ัวงหน้ั�

ต่�มที�ต่กลัง แต่่ไม่

น้ัอยกว่� 7 วันั

ระยะเวลั�ในัก�รแจ้ง

เป็นัวันัหรือสัำปด�ห์:

= “เงินัเดือนัเฉลีั�ยต่่อ

วันั” x “จำ�นัวนัวันัในั

ระยะเวลั�ก�รแจ้งซึิ�ง

ค่�จ้�งปกติ่ต้่องจ่�ย

ให้แก่ลูักจ้�ง” (ดูภ�ค

ผู้นัวก) ระยะเวลั�ในั

ก�รแจ้งเป็นัเดือนั:

= “ เงินัเดือนัเฉลีั�ย” x

“จำ�นัวนัเดือนัที�ระบ้   

อยู่ในัระยะเวลั�ก�ร

แจ้ง” (ดูภ�คผู้นัวก)

ไม่มีข้อต่กลังเรื�อง

ระยะเวลั�ในัก�ร

แจ้งล่ัวงหน้ั�

ไม่น้ัอยกว่� 7 วันั

ไม่มีหลัังจ�กระยะ

ทดลัองง�นั

ต่�มข้อต่กลังเรื�องระยะเวลั�ในัก�รแจ้ง

ล่ัวงหน้ั�

ต่�มที�ต่กลังแต่่ไม่

น้ัอยกว่� 7 วันั

ไม่มีก�รต่กลังเรื�องระยะเวลั�ในัก�รแจ้ง

ล่ัวงหน้ั�

ไม่น้ัอยกว่� 1 เดือนั 

ฮ่่องกี่ง
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1. กี่รณ่ท่�สัิญี่ญี่�จั�้งถกูี่ยกี่เลิกี่หร้อคำรบื้กี่ำ�หนำดี นั�ยจ้�งจะต้่องจ่�ยค่�ช่ดเช่ยขึ�นัอยูกั่บเงื�อนัไข

หลั�ยประก�ร ได้แก่ ระยะเวลั�ที�ลักูจ้�งทำ�ง�นัให้กบันั�ยจ้�ง แลัะเหต้่ผู้ลัของก�รยกเลิักสัำญญ�จ้�ง

ค่ำ�ชดีเชยประเภทต่้�งๆ มู่ดัีงน่ำ�
	 ค่�จ้�งที�ยังไม่ได้จ่�ย 

	 เงินัค่�จ้�งแทนัก�รบอกกลั่�วลั่วงหนั้� (กรณีีที�นั�ยจ้�งไม่ได้แจ้งลั่วงหนั้�)

	 ค่�ทำ�ง�นัในัวันัหย้ดพึักผู้อนัประจำ�ปี ในักรณีีที�ลัูกจ้�งไม่ได้หย้ด

	 ค่�ต่ั�วเครื�องบินักลัับเมืองไทย (ได้รับในักรณีีที�มีระบ้ในัสำัญญ�จ้�งง�นั) 

	 ค่�อ�ห�รแลัะพึ�หนัะเดนิัท�ง จำ�นัวนั 100เหรยีญฮ่่องกง ( ได้รบักรณีทีี�มรีะบ้ในัสัำญญ�

จ้�งง�นั ) นั�ยจ้�งต้่องรับผู้ดิช่อบค่�ใช้่จ่�ยอื�นัๆ ให้แก่ลูักจ้�งห�กมรีะบใ้นัสัำญญ�จ้�ง โดยปกติ่ลักูจ้�ง

จะเป็นัคนัจ่�ยก่อนั จึงม�เบิกจ�กนั�ยจ้�ง ซิึ�งจะมีคำ่�ใช้จั่�ยต้่�งๆดีังนำ่�

 1. ค่�รับรองสัำญญ�จ้�งที�สำถึ�นักงส้ำลั 

 2. ค่�ประกันัชี่วิต่ต่�มกฎหม�ย

 3. ค่�ต่รวจส้ำขภ�พึ 

 4. ค่�วีซ่ิ�

 5. ค่�ทำ�ง�นันั�นั หรือ ค่�ช่ดเช่ยก�รเลิักจ้�งกรณีีที�ไม่ประสำงค์จะจ้�งลูักจ้�งอีกต่่อไป 

อย่�งใด อย่�งหนึั�ง  เช่่นั

 กี่. กี่�รจ่ั�ยค่ำ�ชดีเชยกี่รณ่ท่�ลูกี่จ้ั�งทำ�ง�นำกัี่บื้นำ�ยจ้ั�งติ้ดีต่้อกัี่นำไมู่ต้ำ��กี่ว่� 24 เด้ีอนำ

แลัะ เมื�อลูักจ้�งถูึกยกเลิักสัำญญ�จ้�ง เนืั�องจ�กนั�ยจ้�งไม่มีคว�มจำ�เป็นัที�จะจ้�งลูักจ้�งอีกต่่อไป 

ซึิ�งลูักจ้�งอ�จจะขอจดหม�ยยืนัยันัจ�กนั�ยจ้�งเพืึ�อเป็นัหลัักฐ�นั วิธีิก�รคำ�นัวณีค่�ช่ดเช่ยส่ำวนันีั�

ได้แก่

	 ลัูกจ้�งอัต่ร�ร�ยเดือนั นัำ�เงินัเดือนัๆ สำ้ดท้�ย x 2/3 x จำ�นัวนัปีที�ได้ทำ�ง�นั

	 ลัูกจ้�งอัต่ร�ร�ยวันัหรือต่่อช่ิ�นัง�นั นัำ�ค่�จ้�ง 18 วันัใดๆ ก็ต่�มที�เลัือกโดยลัูกจ้�ง 

จ�ก 30 วันัทำ�ก�รต่�มปกติ่ x จำ�นัวนัปีที�ทำ�ง�นั
 ข้. กี่�รจ่ั�ยค่ำ�ทำ�ง�นำนำ�นำในำกี่รณ่ท่�ลูกี่จ้ั�งทำ�ง�นำให้กัี่บื้นำ�ยจ้ั�งเป็นำระยะเวล�ติ้ดีต่้อกัี่นำ 

ไมู่ต้ำ��กี่ว่� 5 ปี แลัะถูึกนั�ยจ้�งเป็นัฝ่่�ยยกเลิักสัำญญ�จ้�งโดยมิใช่่เนืั�องจ�กเหต้่ผู้ลัที�ลูักจ้�งฝ่่�ฝื่นั

หรือกระทำ�คว�มผิู้ดขั�นัร้�ยแรง หรือประเด็นัใดประเด็นัหนึั�งต่่อไปนีั�  

1. กี่�รเลิกี่จ้ั�ง

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้หลังกี่�รทำ�ง�นำ

ฮ่่องกี่ง
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	 ลักูจ้�งได้รบัก�รยนืัยนััจ�กแพึทย์ว่�เป็นับค้คลัที�ไม่เหม�ะสำมกบัง�นัที�ทำ�อยูแ่ลัะลักูจ้�ง

ขอลั�ออก

	 ลัูกจ้�งมีอ�ย้ครบ 65 ปี หรือม�กกว่�นัั�นัในักรณีีนัี�ลัูกจ้�งสำ�ม�รถึลั�ออกได้

	 ลัูกจ้�งเสีำยช่ีวิต่ขณีะทำ�ง�นัให้นั�ยจ้�ง (วิธีิคำ�นัวณีได้แก่ ค่�จ้�ง x 2/3 x จำ�นัวนัป ี

ที�ได้ทำ�ง�นั)

2. กี่�รเร่ยกี่ร้องเงินำคำ่�ชดีเชยและเงินำคำ่�ทำ�ง�นำนำ�นำ ห�กเป็นักรณีีที�ลูักจ้�งเป็นัฝ่่�ยขอ 

ลั�ออกเอง หรือไม่ต้่องก�รทำ�ง�นัอีกต่่อไป ลูักจ้�งไม่สำ�ม�รถึเรียกร้องเงินัช่ดเช่ยได้ 

3. นำ�ยจั�้งจัะต้้องจั�่ยเงนิำค่ำ�เลกิี่จ้ั�งใหแ้ก่ี่ลูกี่จ้ั�งภ�ยในำ 7 วันำ ยกี่เว้นำเงนิัช่ดเช่ยต้่องนัับจ�ก

วันัที�สิำ�นัส้ำดก�รจ้�ง สำำ�หรับเงินัช่ดเช่ย นั�ยจ้�งควรช่ำ�ระเงินัภ�ยในั 2 เดือนันัับจ�กได้รับแจ้งเรื�อง

เงินัช่ดเช่ยจ�กลูักจ้�ง

4. นำ�ยจ้ั�งจัะต้้องจ่ั�ยดีอกี่เบ่ื้�ยข้องเงินำเด้ีอนำท่�ค้ำ�งชำ�ระให้แก่ี่ลูกี่จ้ั�ง ห�กนั�ยจ้�งไม่สำ�ม�รถึ

จ่�ยค่�จ้�งให้แก่ลูักจ้�งได้ภ�ยในั 7 วันัหลัังจ�กวันัที�มีก�รยกเลิักหรือหมดอ�ย้ของสัำญญ�

5. นำ�ยจั้�งท่�เจัต้นำ�และไมู่มู่เหต่้อันำสิมูคำวรท่�จัะไมู่จั่�ยเลิกี่จั้�งเมู้�อถ้งกี่ำ�หนำดี จะต่้อง 

ถูึกดำ�เนิันัคดีต่�มกฎหม�ยแลัะห�กมีคว�มผิู้ดจริง มีโทษีปรับ 350,000 เหรียญฮ่่องกงแลัะจำ�ค้ก

เป็นัเวลั� 3  ปี

6. กี่�รจ่ั�ยเงินำค่ำ�ทำ�ง�นำนำ�นำ
	 ลัูกจ้�งภ�ยใต่้สัำญญ�ก�รจ้�งง�นัอย่�งต่่อเนืั�องไม่นั้อยกว่� 5 ปีมีสิำทธิิได้รับค่�ทำ�ง�นั

นั�นัห�ก:

 1. ลูักจ้�งถึูกให้ออก (ยกเว้นัว่�เหต้่ผู้ลัของก�รเลัิกจ้�งหรือให้ออกทันัทีเนืั�องจ�กก�ร 

กระทำ�ผิู้ดร้�ยแรงของลูักจ้�ง)

 2. สัำญญ�ก�รจ้�งง�นัของลูักจ้�งหมดอ�ยโ้ดยไม่มีก�รต่่อ

 3. เสีำยชี่วิต่ระหว่�งก�รจ้�งง�นั

 4. ลูักจ้�งได้ใบรับรองเฉพึ�ะโดยแพึทยที์�จดทะเบียนัหรือแพึทย์ย�จีนัที�จดทะเบียนัรับรอง

ว่�ลูักจ้�งจะไม่เหม�ะสำำ�หรับง�นัปัจจ้บันัของนั�ยจ้�งอย่�งถึ�วร หรือ

 5. ลูักจ้�งอ�ย ้65 ปี หรือม�กกว่�แลัะลั�ออกเพึร�ะอ�ยม้�ก

 ก. ควรจ่�ยค่�ทำ�ง�นันั�นัให้ลูักจ้�งภ�ยในั 7 วันันัับจ�กวันัที�ก�รยกเลัิกสัำญญ�จ้�งง�นั

ยกเว้นัต่�มที�ระบ้ไว้ว่�จ่�ยเงินัให้แก่ผูู้้รับผู้ลัประโยช่น์ัของลูักจ้�งที�เสีำยชี่วิต่

 ข. นั�ยจ้�งที�เจต่นั�แลัะไม่มีเหต้่อันัสำมควรที�จะไม่จ่�ยเงินัค่�ทำ�ง�นันั�นัแก่ลูักจ้�ง จะ

ต้่องถูึกดำ�เนิันัคดีต่�มกฎหม�ยแลัะห�กมีคว�มผิู้ดจริง มีโทษีปรับ 350,000 เหรียญฮ่่องกงแลัะจำ�

ค้กเป็นัเวลั� 3 ปี

ฮ่่องกี่ง
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 ค. นั�ยจ้�งที�เจต่นั�แลัะไม่มีเหต้่อันัสำมควรที�จะไม่จ่�ยเงินัให้แก่ผูู้้รับผู้ลัประโยช่น์ั 

ของลูักจ้�งที�เสีำยชี่วิต่ จะต้่องถูึกดำ�เนิันัคดีต่�มกฎหม�ยแลัะต่�มคำ�พิึพึ�กษี� มีโทษีปรับ 

50,000 เหรียญฮ่่องกง

1. กี่รณ่เจ็ับื้ป�วยหร้อเส่ิยช่วิต้จั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ ลูักจ้�งที�ประสำบอันัต่ร�ยจ�กก�รทำ�ง�นันัั�นัมี 
สิำทธิิ�ได้รับค่�จ้�ง ค่�รักษี�พึย�บ�ลั แลัะค่�ช่ดเช่ยในัก�รสูำญเสีำยสำมรรถึภ�พึจ�กก�รทำ�ง�นั

คำว�มูปลอดีภัยและอนำ�มัูยในำกี่�รทำ�ง�นำ

 นำ�ยจ้ั�งและลูกี่จ้ั�งต้้องปฎิบัื้ติ้ต้�มูกี่ฎหมู�ยว่�ด้ีวยเร้�องคำว�มูปลอดีภัยในำกี่�รทำ�ง�นำ  

ดัีงน่ำ�

	 ค่�จ้�งคำ�นัวณีเช่่นัเดียวกับค่�จ้�งวันัลั�ป่วย ต่�มกฎหม�ยกำ�หนัดระยะเวลั�ในั 

ก�รลั�ป่วยโดยได้รับค่�จ้�ง โดยมีหนัังสืำอรับรองจ�กแพึทย์แผู้นัปัจจ้บันั แต่่ระยะเวลั�ลั�ป่วย 

ต้่องไม่เกินั 2 ปี ห�กระยะเวลั�ลั�ป่วยเกินักว่� 2 ปี จะต้่องให้ศ�ลัสูำงพิึจ�รณี�ว่�ควรมีสิำทธิิ�ได้รับค่�

จ้�งประเภทนีั�อีกหรือไม่ ทั�งนีั�

	 ลัูกจ้�งสำ�ม�รถึขอสำิทธิิลั�เพึิ�มจ�กศ�ลัสำูงได้ แต่่ไม่เกินัอีก 1 ปี

	 ค่�รักษี�พึย�บ�ลัห�กนั�ยจ้�งไม่ให้คว�มช่่วยเหลัือเรื�องค่�รักษี�พึย�บ�ลั ลัูกจ้�ง

สำ�ม�รถึเรียกร้องจ�กนั�ยจ้�งได้วันัลัะ 200 เหรียญฮ่่องกง

2. กี่รณ่เส่ิยช่วิต้จั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ ก�รดำ�เนัินัก�รเกี�ยวกับศพึจะต้่องพิึจ�รณี�จ�กสัำญญ�จ้�ง 

ที�ทำ�ขึ�นัระหว่�งนั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�ง กรณีีลูักจ้�งต่ำ�แหน่ังผูู้้ช่่วยแม่บ้�นั สัำญญ�จ้�งกำ�หนัดแน่ันัอนั

ว่�เป็นัหน้ั�ที�ของนั�ยจ้�งที�จะต้่องดำ�เนิันัก�รเกี�ยวกับศพึของลูักจ้�ง ไม่ว่�จะเสีำยชี่วิต่ด้วยอ้บัติ่เหต้่

จ�กก�รทำ�ง�นัหรือไม่ก็ต่�ม

	 ลัำ�ดับท�ย�ทที�สำ�ม�รถึขอรับค่�ช่ดเช่ย จะได้รับต่�มสำัดสำ่วนัที�กำ�หนัด ต่�มลัำ�ดับคือ

อันัดับ 1   คู่สำมรสำ

อันัดับ 2   บ้ต่ร (ห�กมีจำ�นัวนัม�กกว่�  1 คนั จะถูึกแบ่งต่�มส่ำวนั)

อันัดับ 3   บิด�ม�รด�หรือปู่ย่�ต่�ย�ย (ห�กมีจำ�นัวนัม�กกว่� 1 คนั จะถูึกแบ่ง 

  ต่�มส่ำวนั)

อันัดับ 4   คนัอื�นัที�พัึกอ�ศัยอยู่กับลูักจ้�งอ�จเป็นัญ�ติ่พีึ�นั้องที�อยู่ด้วยกันัเป็นั 

  ระยะเวลั�เกินั 24 เดือนัก่อนัหนั้�เสีำยชี่วิต่ หรือบ้คคลัในัพิึนััยกรรม 

  ที�ลูักจ้�งกำ�หนัดให้เป็นัผูู้้รับได้ 

ฮ่่องกี่ง
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	 ระดับก�รจ่�ยค่�ช่ดเช่ยภ�ยใต่้กฤษีฎีก�ก�รจ่�ยค่�ช่ดเช่ยแก่ลัูกจ้�ง ต่�มต่�ร�ง ดังนัี�

วันำท่�เกิี่ดีอ่บัื้ติ้เหต่้ ร�ยกี่�ร

ค่�จ้�งต่่อเดือนัสูำงส้ำด

ในัก�รคำ�นัวณีเงินัค่�

ช่ดเช่ยก�รเ สีำย ชี่ วิต่ 

(เหรียญฮ่่องกง)

จำ�นัวนัเงินัค่�ช่ดเช่ย

ขั�นัต่ำ�� ส้ำดในัก�รเสำีย

ชี่วิต่ (เหรียญฮ่่องกง)

จำ�นัวนัเงินัค่�ใช้่จ่�ย

เ กี� ยว กับจัดง�นัศพึ

หรือจัดก�รศพึหรือ

ค่�รักษี�พึย�บ�ลัที�

เบิกค่�รักษี�พึย�บ�ลั

ที� เ บิ ก คื นั ไ ด้ สูำ ง ส้ำ ด 

(เหรียญฮ่่องกง)

5 มี.ค 2558 - 31 มี.ค 2560 26,070 375,950 76,220

2 เม.ย 2560 - 25 เม.ย 2562 28,360 408,960 83,700

ตั่�งแต่่ 25 เม.ย 2562 เป็นัต้่นัไป 30,530 440,200 87,330

3. ค่ำ�ชดีเชย ท�ย�ทของลูักจ้�งที�เสีำยชี่วิต่จ�กก�รเจ็บป่วยด้วยโรคที�กำ�หนัด หรือเสีำยชี่วิต่ 

จ�กก�รประสำบอนััต่ร�ยหรอือ้บัติ่เหต้่ระหว�่งแลัะนัอกเวลั�ทำ�ง�นั จะไดรั้บค่�ช่ดเช่ยต่�มบทบญัญัติ่

ว่�ด้วยเรื�องค่�ช่ดเช่ย  (The Employee’s Compensation Ordinance (ECO)ซึิ�งปรับใหม่ ณี

ตั่�งแต่่วันัที� 26 เมษี�ยนั 2562 ดังนีั�

ลำ�ดัีบื้ ร�ยกี่�รท่�ปรับื้เพิั�มู
อัต้ร�เดิีมู

(เหร่ยญี่ฮ่่องกี่ง)

อัต้ร�ปัจัจ่ับัื้นำ 

(เหร่ยญี่ฮ่่องกี่ง)

1 เพึด�นัร�ยได้ต่่อเดือนั (สำำ�หรับก�รคำ�นัวณีค่�ช่ดเช่ยลูักจ้�งที� 

เสีำยชี่วิต่แลัะเป็นัผูู้้ท้พึพึลัภ�พึ)

28,360 30,530

2 อัต่ร�ค่�ช่ดเช่ยขั�นัต่ำ��แก่ผูู้้เสีำยชี่วิต่ 408,960 440,200

3 อัต่ร�ค่�ช่ดเช่ยขั�นัต่ำ��แก่ผูู้้ท้พึพึลัภ�พึ 464,360 499,840

4 อัต่ร�ค่�ช่ดเช่ยแก่ลูักจ้�งที�ต้่องมีผูู้้ดูแลั 556,700 599,230

5 อัต่ร�ขั�นัต่ำ��ของเงินัเพิึ�ม กรณีีจ่�ยค่�ช่ดเช่ยล่ั�ช้่�

	 เงินัเพึิ�มขั�นัแรก 660 710

	 เงินัเพึิ�มขั�นัต่่อไป 1,330 1,430

ฮ่่องกี่ง
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4. ลูกี่จ้ั�งท่�เจ็ับื้ปวยหร้อเส่ิยช่วิต้ด้ีวยโรคำปอดีท่�เกิี่ดีจั�กี่ฝ่ี�นำแร่ใยหินำ จะได้รับค่�ช่ดเช่ย 

ต่�มบทบัญญัติ่ (the Pneumoconiosis & Mesothelioma (Compensation) Ordinance 

(PMCO) ดังนีั�

ลำ�ดัีบื้ ร�ยกี่�รท่�ปรับื้เพิั�มู
อัต้ร�เดิีมู

(เหร่ยญี่ฮ่่องกี่ง)

อัต้ร�ปัจัจ่ับัื้นำ

(เหร่ยญี่ฮ่่องกี่ง)

1 ค่�ช่ดเช่ยสำำ�หรับก�รเจ็บป่วย 5,110 5,330

2 อัต่ร�ค่�ช่ดเช่ยสำำ�หรับก�รสูำญเสีำย 121,230 220,000

3 อัต่ร�ค่�ช่ดเช่ยสำำ�หรับก�รเสีำยชี่วิต่ 121,230 220,000

4 อัต่ร�ค่�ช่ดเช่ยสำำ�หรับก�รจัดก�รศพึ 83,700 87,330

5
อัต่ร�ค่�ช่ดเช่ยสำำ�หรับก�รดูแลัผูู้้ป่วยที�ไม่สำ�ม�รถึดูแลัตั่วเองได้

ต้่องให้บ้คคลัอื�นัดูแลั
5,210 5,600

6 อัต่ร�สูำงส้ำดของค่�จัดก�รศพึ 83,700 87,330

7 อัต่ร�สูำงส้ำดของค่�จัดห�แลัะปรับเปลีั�ยนัอ้ปกรณ์ี/ อวัยวะเทียม

หรืออ้ปกรณ์ีก�รผู่้�ตั่ด

121,230 41,750

8
อัต่ร�สูำงส้ำดของค่�ซ่ิอมแซิมแลัะปรับเปลีั�ยนัอ้ปกรณ์ี/ อวัยวะ

เทียมหรืออ้ปกรณ์ีก�รผู่้�ตั่ด
120,230 126,490

9
ร�ยได้ขั�นัต่ำ��ต่่อเดือนั (สำำ�หรับก�รคำ�นัวณีเงินัช่ดเช่ย ก�รลั�ป่วย

อันัเนืั�องม�จ�กก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�นั
4,090 4,500

5. ลูกี่จ้ั�งท่�ประสิบื้ปัญี่ห�กี่�รได้ียินำ (Hearing assistive devices (HADs) จะได้รับค่�ช่ดเช่ย

ต่�มบทบัญญัติ่ (the Occupational Deafness (Compensation) Ordinance (ODCO) ดังนีั�

ลำ�ดัีบื้ ร�ยกี่�รท่�ปรับื้เพิั�มู
อัต้ร�เดิีมู

(เหร่ยญี่ฮ่่องกี่ง)

อัต้ร�ปัจัจ่ับัื้นำ 

(เหร่ยญี่ฮ่่องกี่ง)

1 อัต่ร�สูำงส้ำดในัก�รคำ�นัวณีค่�ช่ดเช่ยกรณีีท้พึพึลัภ�พึ  

	 อ�ย้ต่ำ��กว่� 40 ปี 2,722,560 2,930,880

	 อ�ย้ 40 ปี แต่่ไม่ เกินั 56 ปี 2,041,920 2,198,160

	 อ�ย้ 56 ปี ขึ�นัไป 1,361,280 1,465,440

ฮ่่องกี่ง
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2 อัต่ร�ต่ำ��ส้ำดในัก�รคำ�นัวณีค่�ช่ดเช่ยกรณีีท้พึพึลัภ�พึ 460,360 499,840

3 จำ�นัวนัเงินัสำำ�หรับผูู้้ยื�นัขอ HAD 16,470 19,000

4 จำ�นัวนัเงินัรวมสำำ�หรับ HADs 57,110 79,000

6. กี่รณ่คำนำง�นำเส่ิยช่วิต้ นั�ยจ้�งจะต้่องแจ้งภ�ยในั 7 วันั ห�กกรณีีที�คนัง�นัได้รับอ้บัติ่เหต้่จ�

กก�รทำ�ง�นัจะต้่องแจ้งภ�ยในั 14 วันั ห�กนั�ยจ้�งไม่ปฏิิบัติ่ต่�มวันัเวลั�ที�กำ�หนัด แลัะคนัง�นัไม่

ได้เรียกร้อง ในัทันัทีแต่่ประสำงค์จะดำ�เนิันัก�รในัภ�ยหลััง ก็สำ�ม�รถึทำ�ได้ แต่่จะต้่องไม่เกินัระยะ

เวลั� 3 ปี ห�กระยะเวลั�เกินักว่� 3 ปี จะต้่องยื�นัคำ�ร้องต่่อศ�ลัแรงง�นัเพืึ�อให้ศ�ลัเป็นัผูู้้ตั่ดสิำนัว่� 

ยังมีสิำทธิิเรียกร้องได้อีกหรือไม่ 

7. นำ�ยจ้ั�งมู่สิิทธิิให้คำนำง�นำท่�เจ็ับื้ป�วยหร้อประสิบื้อันำต้ร�ย ออกจ�กง�นัได้โดยปฏิิบัติ่ 

ต่�มกฎหม�ยแรงง�นัฮ่่องกง ในักรณีีที�คนัง�นัไม่มีวันัลั�ป่วยสำะสำมเหลืัออยู่แล้ัว 

8. แรงง�นำท่�ทำ�ง�นำในำฮ่่องกี่งเกิี่นำกี่ว่� 6 เด้ีอนำ ต้่องขึ�นัทะเบยีนัขอมีบัต่รประช่�ช่นัฮ่่องกงภ�ยใต่้  

บทบัญญัติ่ก�รลังทะเบียนับ้คคลั (the Registration Persons Ordinance) บัต่รประช่�ช่นัฮ่่องกง

แลัะเอกสำ�รก�รเดินัท�งเป็นัเอกสำ�รส่ำวนับ้คคลัที�สำำ�คัญซึิ�งควรเก็บรักษี�ไว้อย่�งปลัอดภัยแลัะไม่ควร

ส่ำงให้บ้คคลัอื�นั แลัะเมื�อสิำ�นัส้ำดสัำญญ�จ้�งลูักจ้�งต้่องคืนับัต่รประช่�ช่นัให้กับกรมต่รวจคนัเข้�เมือง

2. เงินำค้ำนำจั�กี่กี่องท่นำสิำ�รองเล่�ยงช่พั (The Mandatory Provident 
Fund – MPF)

1. นำ�ยจ้ั�งจัะต้้องข้้�นำทะเบ่ื้ยนำเป็นำสิมู�ชิกี่กี่องท่นำสิำ�รองเล่�ยงช่พั (the Mandatory Provident  

Fund – MPF) ให้แก่แรงง�นัที�เดินัท�งม�ทำ�ง�นัภ�ยใต้่นัโยบ�ยก�รจ้�งง�นัทั�วไป (General 

Employment Policy - GEP) แลัะภ�ยใต้่โครงก�รจ้�งแรงง�นัเสำริม (Supplementary Labour 

Scheme – SLS) ต่�มบทบัญญัติ่ ว่�ด้วยโครงก�รกองท้นัสำำ�รองเลีั�ยงชี่พึ ซึิ�งกำ�หนัดให้นั�ยจ้�งต้่อง

ขึ�นัทะเบียนัลูักจ้�งที�มีอ�ย้ตั่�งแต่่ 18 ปี แลัะไม่เกินั 65 ปี ที�มีระยะเวลั�ก�รจ้�งง�นัไม่น้ัอยกว่� 

13 เดือนั เข้�กองท้นั MPF ภ�ยในั 60 วันั นัับแต่่วันัที�มีก�รจ้�งง�นั โดยทั�งนั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�งมีหน้ั�

ที�ต้่องส่ำงเงินัเข้�กองท้นัในัอัต่ร� ร้อยลัะ 5 ในัอัต่ร�สูำงส้ำดฝ่่�ยลัะ 1,500 เหรียญฮ่่องกง แต่่ห�กลูักจ้�ง

มีร�ยได้น้ัอยกว่� 7,100 เหรียญฮ่่องกงต่่อเดือนั นั�ยจ้�งจะต้่องส่ำงเงินัในัส่ำวนัของนั�ยจ้�งในัอัต่ร�

เดียวกันัเข้�กองท้นั โดยลูักจ้�งไม่ต้่องส่ำงเงินัเข้�กองท้นัแต่่อย่�งใด  

2. ลูกี่จ้ั�งจัะได้ีรับื้สิิทธิิประโยชน์ำเงินำค้ำนำจั�กี่กี่�รส่ิงเงินำเข้้�กี่องท่นำMPF เมู้�ออ�ย่คำรบื้ 65 ปี

อย่�งไรก็ต่�มห�กลูักจ้�งเดินัท�งออกจ�กฮ่่องกงเป็นัก�รถึ�วร จะได้รับอน้ัญ�ต่ให้ถึอนัเงินัจ�ก

กองท้นัได้

ฮ่่องกี่ง
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3. ขั้�นำต้อนำกี่�รข้อเงินำค้ำนำจั�กี่กี่องท่นำ MPF ลูักจ้�งต่้องแจ้งคว�มประสำงค์ขอรับเงินัคืนั 

โดยยื�นัเอกสำ�ร ที�เกี�ยวข้อง ดังนีั� 

	 บัต่รประช่�ช่นัฮ่่องกง 

	 แบบฟอร์มคำ�ร้องขอรับเงินัคืนัจ�กกองท้นั (MPF (S) –W (O)) 

	 แบบฟอร์ม (MPF (S) –W (SD 2))

	 เอกสำ�รแสำดงก�รได้รับอนั้ญ�ต่ให้พึำ�นัักในัต่่�งประเทศ

3. กี่�รเร่ยกี่ร้องสิิทธิิ

1. ขั้�นำต้อนำกี่�รเร่ยกี่ร้อง / ข้้อมููลและเอกี่สิ�รประกี่อบื้คำำ�ร้อง

 กรณีีลูักจ้�งมีข้อสำงสัำย หรือประสำงค์ยื�นัข้อร้องเรียนั เช่่นั กรณีีนั�ยจ้�งไม่ปฏิิบัติ่ต่�ม

เงื�อนัไขก�รจ้�ง สำ�ม�รถึติ่ดต่่อได้ที�กองแรงง�นัสัำมพัึนัธ์ิ กรมแรงง�นัฮ่่องกง สำ�ยด่วนั 2717 1771 

หรือติ่ดต่่อสำำ�นัักง�นัสำ�ข� ด้วยต่นัเองเพืึ�อขอรับคว�มช่่วยเหลืัอ โดยข้อมูลัที�ส่ำงให้กรมแรงง�นั

ฮ่่องกงจะถืึอว่�เป็นัคว�มลัับ ในัก�รดำ�เนัินัก�รเรียกร้องนัั�นั ห�กต่กลังกันัไม่่ได้ สำ�ม�รถึยื�นัเรื�อง 

ที�ศ�ลัแรงง�นัได้ เอกสำ�รที�เกี�ยวข้องประกอบด้วย สัำญญ�จ้�ง หนัังสืำอเดินัท�ง บัต่รประช่�ช่นัฮ่่องกง 

แลัะเอกสำ�รต่่�งๆซึิ�งทำ�ขึ�นัระหว่�งนั�ยจ้�งกับลูักจ้�ง

2. อ�ย่คำว�มูในำกี่�รย้�นำคำำ�ร้อง กฎหม�ยไม่ได้กำ�หนัดไว้แน่ัชั่ด แต่่สำ�ม�รถึยื�นัคำ�ร้องไปที� 

กรมแรงง�นัฮ่่องกง แลัะศ�ลัแรงง�นั     เพืึ�อขอให้ศ�ลัพิึจ�รณี�อ�ยค้ว�มว่�เรียกร้องได้หรือไม่

3. ขั้�นำต้อนำกี่�รดีำ�เนิำนำกี่�รเก่ี่�ยวกัี่บื้สิิทธิิประโยชน์ำต้�มูกี่ฎหมู�ยแรงง�นำฮ่่องกี่ง
	 สำำ�นัักแรงง�นั ณี เมืองฮ่่องกงจะให้ลูักจ้�งกรอกแบบฟอร์มคำ�ร้องท้กข์แลัะบันัทึก 

คำ�ให้ก�รเพืึ�อทร�บคว�มต้่องก�รที�ลูักจ้�งต้่องก�รให้ช่่วยเหลืัอ 

	 เจ้�หนั้�ที�ผูู้้รับเรื�องจะประสำ�นันั�ยจ้�งเกี�ยวกับสิำทธิิประโยช่นั์ต่�มกฎหม�ยแรงง�นั

ฮ่่องกง เพึื�อให้เจ้�หนั้�ที�จ่�ยสำิทธิิประโยช่นั์ดังกลั่�วแก่ผูู้้ร้องท้กข์ 

	 ห�กนั�ยจ้�งไม่ยินัยอมจ่�ยสำิทธิิประโยช่นั์หลัังจ�กครบ 7 วันั นัับจ�กวันัที�ลัูกจ้�งถึูก 

เลิักจ้�ง เจ้�หน้ั�ที�จะดำ�เนิันัก�รเรียกร้องสิำทธิิประโยช่น์ัให้แก่ลูักจ้�งต่�มขั�นัต่อนั โดยยื�นัคำ�ร้อง 

ต่่อสำำ�นัักง�นัแรงง�นั สัำมพัึนัธ์ิฮ่่องกง ต่�มเขต่ที�อยู่ของนั�ยจ้�ง ซึิ�งแบ่งเป็นั 11 เขต่ เจ้�หน้ั�ที� 

ผูู้้รับเรื�องจะไกล่ัเกลีั�ยคู่กรณีีซึิ�งอ�จย้ติ่ ได้ด้วยคว�มสำมัครใจของทั�งสำองฝ่่�ย    

	 ห�กขั�นัต่อนัในัก�รไกลั่เกลัี�ยไม่สำ�ม�รถึต่กลังกันัได้ ผูู้้ร้องท้กข์สำ�ม�รถึยื�นัฟ้องร้อง 

ต่่อศ�ลัแรงง�นัฮ่่องกง โดยแบ่งเป็นั 2 ลัักษีณีะคือ

ฮ่่องกี่ง
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4. ห�กฝ่่�ยหนึั�งฝ่่�ยใดไม่พึอใจคำ�ตั่ดสิำนัของศ�ลัแรงง�นั สำ�ม�รถึอ้ทธิรณ์ีต่่อศ�ลัสูำงได้ 

ภ�ยในั 7 วันั
	 ห�กต่้องก�รคำ�ปรึกษี�เกี�ยวกับเรื�องก�รเข้�เมืองสำ�ม�รถึติ่ดต่่อที�สำ�ยด่วนักรมต่รวจ 

คนัเข้�เมือง 2829 3220

	 ห�กมีข้อสำงสัำยเกี�ยวกับโครงก�รกองท้นัสำำ�รองเลีั�ยงชี่พึสำ�ม�รถึติ่ดต่่อได้ที� หนั่วยง�นั

ของโครงก�ร 2918 0102

	 ห�กประสำงค์จะร�ยง�นัเกี�ยวกบัคดตี่ดิต่่อได้ที�สำ�ยด่วนัต่ำ�รวจ 2527 7177 กรณีฉ้ีกเฉนิั 

ต่้องก�รขอคว�มช่่วยเหลัือจ�กต่ำ�รวจ โทร 999 

ลักี่ษณะท่� 1 Minor Employment Adjudication Board

	 มีผูู้้ร้องท้กข์ต่ั�งแต่่ 1 คนั ขึ�นัไป แต่่ไม่เกินั 10 คนั

	 วงเงินัที�ร้องท้กข์ไม่ เกินั 8,000 เหรียญฮ่่องกง 

ลักี่ษณะท่� 2 Labour Tribunal 

	 มีผูู้้ร้องท้กข์ต่ั�งแต่่ 1 คนัขึ�นัไป

	 วงเงินัที�ร้องท้กข์เกินั 8,000 เหรียญฮ่่องกง

คำว�มูผิดีท�งอ�ญี่�ข้องนำ�ยจ้ั�งท่�ไมู่จ่ั�ยต้�มูคำำ�สัิ�งข้องข้องศ�ลแรงง�นำ 

(Labour Tribunal – “LT”) หร้อ คำณะกี่รรมูกี่�รพิัจั�รณ�คำำ�ร้องกี่�รจ้ั�งง�นำ 

(Minor Employment Claims Adjudication Board – “MECAB”)

1. นั�ยจ้�งที�เจต่นั�แลัะไม่มีเหต้่ผู้ลัอันัสำมควรไม่ช่ำ�ระเงินัที�ตั่ดสิำนัชี่�ข�ดโดย LT หรือ MECAB 

ภ�ยในั 14 วันั หลัังจ�กวันัที�ถึึงกำ�หนัด จะต้่องถูึกดำ�เนิันัคดีต่�มกฎหม�ยแลัะห�กมีคว�มผิู้ดจริง 

มีโทษีปรับ 350,000 เหรียญฮ่่องกง แลัะให้จำ�ค้ก 3 ปี

2. ข้อกำ�หนัดนัำ�ไปใช้่กับคำ�ตั่ดสิำนัที�เกิดขึ�นัตั่�งแต่่วันัที� 29 ต้่ลั�คม 2553

1. คนัง�นัต่่�งช่�ต่ิท้กประเภทที�เข้�ม�ทำ�ง�นัในัเขต่บริห�รพิึเศษีฮ่่องกงเกินักว่� 60 วันั

 แลัะมีร�ยได้ ม�กกว่� 50,000 เหรียญฮ่่องกง ต่่อปี จะต้่องเสีำยภ�ษีีร�ยได้ ต่�มหลัักเกณีฑ์์ของ 

กรมสำรรพึ�กรเช่่นัเดียวกับ แรงง�นัท้องถิึ�นั โดยก�รประเมินัเสีำยภ�ษีีขึ�นัอยู่กับร�ยได้แลัะจำ�นัวนั 

วันัที�อยู่ในัเขต่บริห�รพิึเศษีฮ่่องกง ซึิ�งประเมินัก�รจัดเก็บในัอัต่ร�ภ�ษีีก้�วหน้ั�  (Progressive Tax 

rates) ร�ยได้ที�เรียกเก็บส้ำทธิิคือร�ยได้ที�ประเมินัหลัังจ�กหักค่�ใช้่จ่�ย ห�กร�ยได้ส้ำทธิิที�เรียกเก็บ 

4. สิิทธิิประโยชน์ำเงินำค้ำนำภ�ษ่

ฮ่่องกี่ง
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อัต้ร�ภ�ษ่ก้ี่�วหน้ำ� 

(Progressive 

Tax Rates)

ร�ยได้ีส่ิทธิิ (เหร่ยญี่ฮ่่องกี่งต่้อปี) (Net charge-

able Income เหร่ยญี่ฮ่่องกี่ง per year)

อัต้ร�

(Rate)

ภ�ษ่

(เหร่ยญี่ฮ่่องกี่ง)

ร�ยได้จำ�นัวนัแรก

(On the First)

50,000 ร้อยลัะ 2 1,000

ร�ยได้จำ�นัวนัถัึดไป 

(On the Next)

50,000 ร้อยลัะ 6 3,000

100,0000 4,000

ร�ยได้จำ�นัวนัถัึดไป 

(On the Next)

50,000 ร้อยลัะ 10 5,000

150,000 9,000

ร�ยได้จำ�นัวนัถัึดไป 

(On the Next)

50,000 ร้อยลัะ 14 7,000

200,000 16,000

จำ�นัวนัที�เหลืัอ 

(Remainder)

ร้อยลัะ 17

2. ขั้�นำต้อนำกี่�รข้อค้ำนำภ�ษ่

 ลูักจ้�งที�ประสำงค์จะขอคืนัภ�ษีีต้่องติ่ดต่่อที�กรมสำรรพึ�กรฮ่่องกง ก่อนัวันัออกเดินัท�ง 

จ�กฮ่่องกง ล่ัวงหน้ั�ไม่น้ัอยกว่� 1 เดือนั พึร้อมยื�นัเอกสำ�รที�เกี�ยวข้อง ดังนีั� 

สูำงกว่�ร�ยได้รวมส้ำทธิินัั�นัคือร�ยได้ที�ประเมินัได้หลัังหักอัต่ร�ภ�ษีีม�ต่รฐ�นัก่อนัหักเงินั ต้่องจ่�ย

ภ�ษีีต่ำ��กว่�นัับแต่่ปี 2561 - 2562 ดังนีั�

	 แบบฟอร์ม (IR 56 G) (นั�ยจ้�งดำ�เนัินัก�รให้) 

	 ใบแจ้งก�รสำิ�นัสำ้ดก�รจ้�งง�นั 

	 ใบแจ้งก�รจ่�ยค่�จ้�งครั�งสำ้ดท้�ยแลัะเอกสำ�รประกอบกรณีีขอลัดหยอนัภ�ษีี (ห�กมี)

	 แจ้งจำ�นัวนัร�ยได้ในัก�รขอคืนัภ�ษีีแลัะจำ�นัวนัภ�ษีีที�ช่ัดเจนั

	 หนัังสำือมอบอำ�นั�จ กรณีีมอบอำ�นั�จให้บ้คคลัอื�นัรับภ�ษีีคืนัแทนั

	 แจ้งที�อยู่ เบอร์โทรศัพึท์บ้คคลัที�ต่ิดต่่อได้ในัต่่�งประเทศเพึื�อก�รต่ิดต่่อขอรับภ�ษีีคืนั

ฮ่่องกี่ง
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กี่�รลักี่ลอบื้ทำ�ง�นำหร้อหลบื้หน่ำเข้้�เมู้องอย่�งผิดีกี่ฎหมู�ย

1. กี่รณ่แรงง�นำไทยท่�หลบื้หน่ำ จะต้่องรับผิู้ดช่อบจ่�ยเงินัแทนัก�รบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั�ให้ 

อีกฝ่่�ยหนึั�งต่�มจำ�นัวนัเงินัที�ระบ้ในัสัำญญ�จ้�ง แลัะ นั�ยจ้�งอ�จปฏิิเสำธิก�รจ่�ยค่�ช่ดเช่ยต่่�งๆ อ�ทิ

ค่�จ้�งงวดส้ำดท้�ย ค่�วันัหย้ดประจำ�ปี ค่�ทำ�ง�นันั�นั แลัะค่�บัต่รโดยสำ�รเครื�องบินักลัับ เป็นัต้่นั

ต่�มที�ระบ้ในัสัำญญ�จ้�

2. กี่รณ่ลักี่ลอบื้ทำ�ง�นำโดียไมู่ได้ีรับื้อน่ำญี่�ต้ ไม่ว่�จะได้รับค่�จ้�งหรือไม่ รวมถึึงก�รฝ่่�ฝื่นั 

ข้อกำ�หนัดก�รพึำ�นัักอยูใ่นัฮ่่องกง มีโทษีปรับสูำงส้ำด 50,000 เหรียญฮ่่องกง แลัะจำ�ค้กไม่เกินั 2 ปี

ฮ่่องกี่ง
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ไต้่หวัน

ไต้้หวันำ
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ไต้้หวันำ

1. สิมู�ชิกี่กี่องท่นำประกัี่นำภัยแรงง�นำ

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้ระหว่�งกี่�รทำ�ง�นำ

  นั�ยจ้�งที�จ้�งลูักจ้�งตั่�งแต่่ 5 คนัขึ�นัไป มีหนั้�ที�แจ้งเอ�ประกันัภัยให้ลูักจ้�งท้กคนั 

โดยแรงง�นัรับผิู้ดช่อบ 20% นั�ยจ้�งรับผิู้ดช่อบ 70% แลัะรัฐบ�ลัจ่�ยสำมทบให้ 10%

  เงินำคำ่�ทำ�ศพั ไม่ว่�จะเสีำยช่ีวิต่จ�กก�รทำ�ง�นัหรือนัอกเวลั�ทำ�ง�นั ท�ย�ทได้รับเงินั 

ค่�จัดก�รศพึเท่�ที�จ่�ยจริง หรือไม่เกินั 5 เท่�ของเงินัเดือนัที�เอ�ประกันั          

  เงินำทดีแทนำ ลูักจ้�งเสีำยชี่วิต่ก่อนัวันัที� 1 มกร�คม 2552 ท�ย�ทจะได้รับเงินัทดแทนั 

เป็นัก้อนัครั�งเดียว โดยมีเงื�อนัไขก�รจ่�ยเงินั ดังนีั�

1. กี่รณ่สิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ เส่ิยช่วิต้

เป็นำสิมู�ชิกี่ไมู่เกิี่นำ 1 ปี  ได้รับเงินัทดแทนั 10 เท่�ของเงินัเดือนัที�เอ�ประกันั

ตั้�งแต่้ 1 ปี แต่้ไมู่ถ้ง 2 ปี  ได้รับ 20 เท่�ของเงินัเดือนัที�เอ�ประกันั

ตั้�งแต่้ 2 ปีข้้�นำไป   ได้รับ 30 เท่�ของเงินัเดือนัที�เอ�ประกันั

 1.1 กี่รณ่เส่ิยช่วิต้นำอกี่เวล�ทำ�ง�นำ

เอกี่สิ�รประกี่อบื้กี่�รข้อรับื้เงินำสิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่เส่ิยช่วิต้นำอกี่เวล�ทำ�ง�นำ

1 หนัังสืำอมอบอำ�นั�จให้นั�ยจ้�งเป็นัผูู้้จัดจัดก�รศพึแลัะยื�นัเรื�องขอรับเงินัทดแทนัจ�กกองท้นั ต่ลัอดจนั

เจรจ� เรียกร้องค่�เสีำยห�ยจ�กคู่กรณีี (ห�กนั�ยจ้�งเป็นัคู่กรณีีให้มอบอำ�นั�จให้ สำนัร.ไทเป หรือ

เก�สำงเป็นัผูู้้เจรจ�

2 สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วประช่�ช่นัของท�ย�ท

3 เอกสำ�รแสำดงคว�มสัำมพัึนัธ์ิกับผูู้้ต่�ย ได้แก่ สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นัที�จำ�หน่ั�ยชื่�อผูู้้ต่�ยแล้ัว

4
สำำ�เนั�ทะเบียนัสำมรสำ (กรณีีไม่ได้จดทะเบียนัสำมรสำให้บ้ต่รของผูู้้ต่�ยเป็นัผูู้้ทำ�หนัังสืำอมอบ

อำ�นั�จ กรณีีบ้ต่รยังไม่บรรล้ันิัติ่ภ�วะต้่องให้ผูู้้ปกครองลังนั�มร่วมในัฐ�นัะผูู้้ดูแลั)

5 หลัักฐ�นัก�รข�ดคว�มสำ�ม�รถึในัก�รเลีั�ยงชี่พึของท�ย�ท

ไต้้หวันำ
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 1.2 กี่รณ่เส่ิยช่วิต้จั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ

ลำ�ดัีบื้ท�ย�ท เรียงลัำ�ดับก�รมีสิำทธิิของท�ย�ท ดังนีั� (ลัำ�ดับใดไม่มีให้ใช้่ลัำ�ดับต่่อไป)

	 ท�ย�ทจะได้รบัเงนิัทดแทนัจำ�นัวนั 40 เท่�ของเงนิัเดือนัที�เอ�ประกนัั ไม่ว่�จะอ�ยง้�นั

เท่�ใดก็ต่�ม

	 ลักูจ้�งเสำยีช่วีติ่หลังัวนััที� 1 มกร�คม 2552 ท�ย�ทจะได้รบัเงนิัทดแทนัเป็นัร�ยเดอืนัดงันัี�

	 สำมรสำ บต้่ร (กรณีีคูส่ำมรสำไม่ได้จดทะเบยีนัสำมรสำแลัะมบ้ีต่ร บต้่รจะเป็นัท�ย�ท ห�กบ้ต่ร

ยังไม่บรรลั้นัิต่ิภ�วะให้บิด�/ม�รด� ที�เป็นัผูู้้อ้ปก�ระเลัี�ยงดูเป็นัผูู้้กระทำ�แทนั)

	 บดิ�แลัะหรอืม�รด�ของผูู้เ้สำยีชี่วติ่

	 ปู/่ต่� แลัะหรอื ย่�/ย�ยของผูู้เ้สำยีชี่วติ่

	 หลั�นัของผูู้ต้่�ย

	 พึี�/น้ัองของผูู้ต้่�ย

	 อ�ยค้ว�ม 2 ปี นัับแต่่วนััที�ผูู้เ้อ�ประกันัเสำยีชี่วติ่

	 ท�ย�ทจะได้รับเงินัทดแทนัร�ยเดือนัไปต่ลัอดช่ีพึ ยกเว้นักรณีีท�ย�ทเป็นัคู่สำมรสำ

ไปสำมรสำใหม่

1. เงินัทดแทนัร�ยเดือนัในัอัต่ร�ร้อยลัะ 1.55 ของเงินัเดือนัที�เอ�ประกันั

2. เสีำยชี่วิต่เนืั�องจ�กก�รทำ�ง�นั นัอกจ�กเงินัทดแทนัร�ยเดือนั ท�ย�ทจะได้รับเงินัทดแทนั                     

    เพิึ�มอีก 10 เท่�ของเงินัเดือนัที�เอ�ประกันั โดยจ่�ยเต็่มจำ�นัวนัครั�งเดียว

3. ห�กมีท�ย�ทลัำ�ดับเดียวกันัม�กกว่� 1 คนั จะได้รับเงินัเพิึ�มขึ�นัร้อยลัะ 25 ต่่อคนั 

    ของจำ�นัวนัเงินัร�ยเดือนัที�ได้รับ แต่่สูำงส้ำดไม่เกินัร้อยลัะ 50

6
หลัักฐ�นัแสำดงก�รอ้ปก�ระเลีั�ยงดูโดยผูู้้เสีำยชี่วิต่  (กรณีีที�ท�ย�ทเป็นัน้ัอง/หลั�นั) อ�ทิ หนัังสืำอ

รับรอง จ�กหน่ัวยง�นัร�ช่ก�รในัภูมิลัำ�เนั� หลัักฐ�นัก�รโอนัเงินัอ้ปก�ระ เป็นัต้่นั

หมู�ยเหต่้   1. เอกสำ�รทั�งหมดพึร้อมสำำ�เนั� 3 ช้่ด ต้่องแปลัเป็นัภ�ษี�องักฤษีแลัะผู่้�นัก�รรบัรองจ�ก

             กรมก�รกงส้ำลั กระทรวงก�รต่่�งประเทศ แลัะสำำ�นัักง�นัเศรษีฐกิจแลัะวัฒนัธิรรม 

                     ไต้่หวันัประจำ�ประเทศไทย

                 2. ค่�ธิรรมเนีัยมก�รหักโอนัแต่่ลัะครั�งจำ�นัวนั 250 เหรียญไต้่หวันั

              3. ท�ย�ทจะต่้องจัดเต่รียมเอกสำ�ร แลัะยื�นัต่่อกองท้นัเป็นัประจำ�ท้กปี ก่อนัครบกำ�หนัด 

                     ก�รจ่�ยเงินัล่ัวงหน้ั� 2 เดือนั เพืึ�อเป็นัก�รยืนัยันัสำถึ�นัภ�พึของท�ย�ท

***เมู้�อเอกี่สิ�รกี่�รรับื้รองถูกี่ปิดีผน้ำกี่แล้ว ห้�มูด้ีงเอกี่สิ�รแยกี่ออกี่จั�กี่ช่ดีโดียเด็ีดีข้�ดี***

ไต้้หวันำ
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เอกี่สิ�รประกี่อบื้กี่�รข้อรับื้เงินำสิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่เส่ิยช่วิต้นำอกี่เวล�ทำ�ง�นำ

1 หนัังสืำอมอบอำ�นั�จให้นั�ยจ้�งเป็นัผูู้้จัดก�รศพึแลัะยื�นัเรื�องขอรับเงินัทดแทนัจ�กกองท้นั 

ต่ลัอดจนัเจรจ�เรียกร้องค่�เสีำยห�ยจ�กคู่กรณีี (ห�กนั�ยจ้�งเป็นัคู่กรณีีให้มอบอำ�นั�จให้ สำนัร.

ไทเป หรือเก�สำง เป็นัผูู้้เจรจ�

2 สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วประช่�ช่นัของท�ย�ท

3 เอกสำ�รแสำดงคว�มสัำมพัึนัธ์ิกับผูู้้ต่�ย ได้แก่ สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นัที�จำ�หน่ั�ยชื่�อผูู้้ต่�ยแล้ัว

4
สำำ�เนั�ทะเบียนัสำมรสำ (กรณีีไม่ได้จดทะเบียนัสำมรสำให้บ้ต่รของผูู้้ต่�ยเป็นัผูู้้ทำ�หนัังสืำอมอบ

อำ�นั�จ กรณีีบ้ต่รยังไม่บรรล้ันิัติ่ภ�วะต้่องให้ผูู้้ปกครองลังนั�มร่วมในัฐ�นัะผูู้้ดูแลั)

5 หลัักฐ�นัก�รข�ดคว�มสำ�ม�รถึในัก�รเลีั�ยงชี่พึของท�ย�ท

6
หลัักฐ�นัแสำดงก�รอ้ปก�ระเลีั�ยงดูโดยผูู้้เสีำยชี่วิต่  (กรณีีที�ท�ย�ทเป็นัน้ัอง/หลั�นั) อ�ทิ หนัังสืำอ

รับรอง จ�กหน่ัวยง�นัร�ช่ก�รในัภูมิลัำ�เนั� หลัักฐ�นัก�รโอนัเงินัอ้ปก�ระ เป็นัต้่นั

หมู�ยเหต่้   

        1. เอกสำ�รทั�งหมดพึรอ้มสำำ�เนั� 3 ช้่ด ต่อ้งแปลัเปน็ัภ�ษี�อังกฤษีแลัะผู้�่นัก�รรับรองจ�กกรมก�รกงส้ำลั  

        กระทรวงก�รต่่�งประเทศ แลัะสำำ�นัักง�นัเศรษีฐกิจแลัะวัฒนัธิรรมไต้่หวันัประจำ�ประเทศไทย

     2. ค่�ธิรรมเนีัยมก�รหักโอนัแต่่ลัะครั�งจำ�นัวนั 250 เหรียญไต้่หวันั

       3. ท�ย�ทจะต้่องจัดเต่รียมเอกสำ�ร แลัะยื�นัต่่อกองท้นัเป็นัประจำ�ท้กปี ก่อนัครบกำ�หนัดก�รจ่�ยเงินั                         

        ล่ัวงหน้ั� 2 เดือนั เพืึ�อเป็นัก�รยืนัยันัสำถึ�นัภ�พึของท�ย�ท

***เมู้�อเอกี่สิ�รกี่�รรับื้รองถูกี่ปิดีผน้ำกี่แล้ว ห้�มูด้ีงเอกี่สิ�รแยกี่ออกี่จั�กี่ช่ดีโดียเด็ีดีข้�ดี***

  2.1 แรงง�นำท่�ประสิบื้อันำต้ร�ยจั�กี่กี่�รทำ�ง�นำและต้อ้งกี่�รกี่ลบัื้ประเทศ จะต่อ้งทำ�ก�ร

รักษี�ให้สิำ�นัส้ำดแลัะแพึทย์ได้ออกใบรับรองแพึทย์ให้เรียบร้อยแล้ัวจึงเดินัท�งกลัับได้  

  2.2  แรงง�นำท่�เดิีนำท�งกี่ลับื้เมู้�อกี่�รรักี่ษ�ยังไมู่สิิ�นำส่ิดี จะไม่มีสิำทธิิขอรับเงินัทดแทนั

ยกเว้นัแพึทยอ์น้ัญ�ต่ให้เดินัท�งกลัับไปรักษี�ต่่อที�ประเทศไทย โดยต้่องส่ำงใบรับรองแพึทย์ให้นั�ยจ้�ง

หลัังก�รรักษี�ไปแล้ัวครบ 6 เดือนั โดยนัับตั่�งแต่่วันัที�เข้�รับก�รรักษี�ในัไต้่หวันั

2. กี่รณ่บื้�ดีเจ็ับื้และสูิญี่เส่ิยอวัยวะเน้ำ�องจั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ

ไต้้หวันำ
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เอกี่สิ�รประกี่อบื้กี่�รข้อรับื้เงินำสิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่บื้�ดีเจ็ับื้และสูิญี่เส่ิยอวัยวะเน้ำ�องจั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ

1 หนัังสืำอมอบอำ�นั�จ

2 ใบรับรองแพึทย์

3 แบบคำ�ร้องขอรับเงินัทดแทนั

4 สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�ง

5 สำำ�เนั�ใบถิึ�นัที�อยู่

หมู�ยเหต่้   เอกสำ�รต้่องแปลัเป็นัภ�ษี�อังกฤษี แลัะผู่้�นัก�รรับรองจ�กกรมก�รกงส้ำลั กระทรวงก�ร                   

               ต่่�งประเทศแลัะที�สำำ�นัักง�นัเศรษีฐกิจแลัะวัฒนัธิรรมไทเปประจำ�ประเทศไทย

***เมู้�อเอกี่สิ�รกี่�รรับื้รองถูกี่ปิดีผน้ำกี่แล้ว ห้�มูด้ีงเอกี่สิ�รแยกี่ออกี่จั�กี่ช่ดีโดียเด็ีดีข้�ดี***

  3.1 เจ็ับื้ป�วยเน้ำ�องจั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ มีสิำทธิิลั�ได้ไม่เกินั 1 ปี แลัะได้รับเงินัทดแทนัร้อยลัะ 70 

ของค่�จ้�งร�ยเดือนัไม่เกินั 6 เดือนั (นั�ยจ้�งดำ�เนิันัก�รให้กรณีีที�แรงง�นัยังอยู่ในัไต้่หวันั)  

  3.2 เจ็ับื้ป�วยท่�ไมู่ได้ีเกิี่ดีจั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ มีสิำทธิิลั�พัึกได้ไม่เกินั 30 วันั กรณีีต้่องพัึกรักษี�ตั่ว

ลั�ได้ไม่เกินั 1 ปี มีสิำทธิิได้รับค่�ทดแทนัในัอัต่ร�ครึ�งหนึั�งของค่�จ้�งร�ยเดือนัไม่เกินั 6 เดือนั  

ห�กเป็นัสำม�ชิ่กกองฯ เกินักว่� 1 ปี  จะได้รับเงินัทดแทนัอีก 6 เดือนั (นั�ยจ้�งเป็นัผูู้้ดำ�เนิันัก�รให้)

3. กี่รณ่เจ็ับื้ป�วย

ไต้้หวันำ
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4. กี่รณ่ท�ย�ทสิ�ยเล้อดีต้รงเส่ิยช่วิต้

 4.1 บิื้ดี�มู�รดี�หร้อคู่ำสิมูรสิ  ได้รับเงินัสำงเคร�ะห์ 3 เท่�ของเงินัเดือนัที�เอ�ประกันั 

 4.2 บ่ื้ต้รอ�ย่ 12 ปีข้้�นำไป  ได้รับเงินัสำงเคร�ะห์ 2 เท่�ของเงินัเดือนัที�เอ�ประกันั 

 4.3 บ่ื้ต้รอ�ย่ต้ำ��กี่ว่� 12 ปี  ได้รับเงินัสำงเคร�ะห์ 1.5 เท่�ของเงินัเดือนัที�เอ�ประกันั 

  ***ทั�งนีั� ห�กมีพีึ�น้ัองทำ�ง�นัในัไต้่หวันัเกินักว่� 1 คนั สำ�ม�รถึใช้่สิำทธิิได้เพีึยงคนัเดียวเท่�นัั�นั***

เอกี่สิ�รประกี่อบื้กี่�รข้อรับื้เงินำสิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่ท�ย�ทสิ�ยเล้อดีต้รงเส่ิยช่วิต้

1 แบบคำ�ร้องขอรับเงินัสำงเคร�ะห์ ของลูักจ้�งผูู้้ยื�นัขอ

2 สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�ง/ใบถิึ�นัที�อยู่

3 สำำ�เนั�ใบมรณีบัต่ร

4 สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นั

5 เอกสำ�รแสำดงคว�มสัำมพัึนัธ์ิท�งสำ�ยเลืัอด (เช่่นั ทะเบียนัสำมรสำ สูำติ่บัต่ร เป็นัต้่นั)

หมู�ยเหต่้  เอกสำ�รต้่องแปลัเป็นัภ�ษี�อังกฤษีแลัะผู่้�นัก�รรับรองจ�กกรมก�รกงส้ำลั กระทรวงก�รต่่�ง 

               ประเทศแลัะสำำ�นัักง�นัเศรษีฐกิจแลัะวัฒนัธิรรมไต้่หวันัประจำ�ประเทศไทย

***เมู้�อเอกี่สิ�รกี่�รรับื้รองถูกี่ปิดีผน้ำกี่แล้ว ห้�มูด้ีงเอกี่สิ�รแยกี่ออกี่จั�กี่ช่ดีโดียเด็ีดีข้�ดี***

ไต้้หวันำ
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5. กี่�รข้อรับื้เงินำบื้ำ�เหน็ำจัชร�ภ�พั

 5.1 เป็นำสิมู�ชิกี่กี่องท่นำคำรบื้ 1 ปีข้้�นำไป (ผูู้้อน้ับ�ลัในัครัวเรือนัแลัะผูู้้ช่่วยง�นับ้�นั ไม่ได้บังคับ

ให้เข้�กองท้นั)  

 5.2 อ�ย่คำรบื้ 60 ปีบื้ริบูื้รณ์ข้้�นำไป   

 5.3 อัต้ร�กี่�รไดี้รับื้เท่�กัี่บื้อ�ย่กี่�รเข้้�กี่องท่นำปีละ 1 เด้ีอนำข้องคำ่�จั้�งท่�แจั้งเอ�ประกี่ันำ

เฉีล่�ยในำ 60 เด้ีอนำก่ี่อนำจัะล�ออกี่จั�กี่สิมู�ชิกี่ฯ ผูู้้ที�เข้�กองท้นัฯ ไม่ถึึง 5 ปี ให้คิดเฉลีั�ยต่�ม 

ระยะเวลั�ก�รเข้�กองท้นัฯ จริง (อ�ยก้�รเข้�กองท้นัสำ�ม�รถึรวมสำะสำมได้)

ปีเกิี่ดีข้องสิมู�ชิกี่ (พั.ศ.) ช่วงอ�ย่ท่�จัะสิ�มู�รถย้�นำคำำ�ร้องได้ี

ก่ี่อนำหร้อในำปี พั.ศ. 2500 ครบ 60 ปีบริบูรณ์ี

พั.ศ. 2501 ครบ 61 ปีบริบูรณ์ี

พั.ศ. 2502 ครบ 62 ปีบริบูรณ์ี

พั.ศ. 2503 ครบ 63 ปีบริบูรณ์ี

พั.ศ. 2504 ครบ 64 ปีบริบูรณ์ี

ตั้�งแต่้ พั.ศ. 2505 เป็นำต้้นำมู� ครบ 65 ปีบริบูรณ์ี

 อัต้ร�เบ่ื้�ยประกัี่นำ ร้อยละ 4.69 ข้องค่ำ�จ้ั�งร�ยเด้ีอนำ 

 (อัต้ร�ค่ำ�จ้ั�งขั้�นำต้ำ��เมู้�อวันำท่� 1 มูกี่ร�คำมู 2563 เท่�กัี่บื้ 23,800 เหร่ยญี่ไต้้หวันำ)

ไต้้หวันำ



กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 
สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 113

2.

3.

สิมู�ชิกี่กี่องท่นำประกัี่นำส่ิข้ภ�พั

สิิทธิิประโยชน์ำจั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ

 แรงง�นัที�มีใบถิึ�นัที�อยูต้่่องเข้�ระบบประกันัส้ำขภ�พึท้กร�ย โดยลูักจ้�งรับผิู้ดช่อบร้อยลัะ 30  

นั�ยจ้�งรับผิู้ดช่อบร้อยลัะ 60 แลัะรัฐจ่�ยสำมทบร้อยลัะ 10

สิิทธิิประโยชน์ำ

	 ค่�รักษี�พึย�บ�ลั ค่�ต่รวจ ค่�ย�แลัะเวช่ภัณีฑ์์ สำ�ม�รถึเข้�รับก�รรักษี�ในั 

สำถึ�นัพึย�บ�ลัต่่�งๆ ได้ท้กแห่ง

ผู้ป�วยนำอกี่  ได้รับคว�มค้้มครองค่�รักษี�พึย�บ�ลัในัอัต่ร�ร้อยลัะ 90 ส่ำวนัลูักจ้�งจ่�ยอีก 

  ร้อยลัะ 10

ผู้ป�วยในำ   คว�มค้้มครองเหมือนัผูู้้ป่วยนัอก แต่่ห�กเข้�รับก�รรักษี�ตั่�งแต่่คืนัที� 4  

  จะได้รับเงินัช่่วยเหลืัอช่ดเช่ยค่�จ้�ง

ค่ำ�จ้ั�งขั้�นำต้ำ��

 ตั่�งแต่่วันัที� 1 มกร�คม 2563 กระทรวงแรงง�นัไต้่หวันัประก�ศเพิึ�มค่�จ้�งขั�นัต่ำ��เป็นั 

23,800 เหรียญไต้่หวันั คิดเป็นัร�ยชั่�วโมงลัะ 99.2 เหรียญไต้่หวันั (23,800/30 วันั/8 ชั่�วโมง)

2. เวล�ทำ�ง�นำปกี่ติ้ 

1. ค่ำ�จ้ั�ง อัต่ร�ค่�จ้�งขั�นัต่ำ��ตั่�งแต่่วันัที� 1 มกร�คม 2563

3. วันำหย่ดีนัำกี่ขั้ต้ฤกี่ษ์ 

	 ต่้องไม่เกินัวันัลัะ 8 ช่ั�วโมง แลัะไม่เกินั 40 ช่ั�วโมงในั 1 สำัปด�ห์ 

	 ห�กมีก�รทำ�ง�นัลั่วงเวลั�ต่้องไม่เกินั 46 ช่ั�วโมงในั 1 เดือนั

	 ปีลัะ 12 วันั  

	 สำัปด�ห์หนัึ�งมีวันัหย้ด 2 วันั ซิึ�ง 1 วันัเป็นัวันัหย้ดประจำ�สำัปด�ห์ไม่สำ�ม�รถึทำ�ลั่วงเวลั�

ได้อีก 1 วันัเป็นัวันัหย้ดพึักผู้่อนัประจำ�สำัปด�ห์ทำ�ง�นัลั่วงเวลั�ได้

ไต้้หวันำ
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 ต่�มข้อต่กลังในัสัำญญ�จ้�ง ชั่�วโมงก�รทำ�ง�นัในัวันัปกติ่วันัลัะไม่เกินั 6 ชั่�วโมงหรือ 40 ชั่�วโมง 

ต่่อสัำปด�ห์ แลัะอย่�งน้ัอยต้่องมีวันัหยด้ 4 วันัต่่อ 2 สัำปด�ห์ เมื�อมีก�รขย�ยเวลั�ทำ�ง�นัหรือทำ�ง�นั

ล่ัวงเวลั�ให้คำ�นัวณีจ่�ยค�่ทำ�ง�นัล่ัวงเวลั�ต่�มกฎหม�ย โดย  2 ชั่�วโมงแรกนั�ยจ้�งจ่�ย 132 เหรียญ

ไต้่หวันัต่่อชั่�วโมง เมื�อชั่�วโมงที� 3 เป็นัต้่นัไป นั�ยจ้�งจ่�ยชั่�วโมงลัะ 166 เหรียญไต้่หวันั สำำ�หรับ 

ก�รทำ�ง�นัล่ัวงเวลั�ในัวันัหยด้พัึกประจำ�สัำปด�ห์ นั�ยจ้�งต้่องจ่�ย 2 ชั่�วโมงแรก 132 เหรียญไต้่หวันั

ต่่อชั่�วโมง ชั่�วโมงที� 3 ขึ�นัไปจ่�ยชั่�วโมงลัะ 166 เหรียญไต้่หวันั ห�กทำ�ง�นัทั�งวันัหย้ดได้รับ 

1,262 เหรียญไต้่หวันั ทั�งนีั�แรงง�นัสำ�ม�รถึทำ�ง�นัล่ัวงเวลั�ได้รวมสำะสำม 3 เดือนั ไม่เกินั 138 ชั่�วโมง 

 กิจก�รที�อยูน่ัอกเหนัอืก�รบงัคับใช้่กฎหม�ยม�ต่รฐ�นัแรงง�นั ให้ถืึอปฏิิบัติ่ต่�มสัำญญ�จ้�ง

สำำ�หรับกิจก�รที�อยู่ในัขอบข่�ยก�รบังคับใช้่ของกฎหม�ยแรงง�นั เมื�อทำ�ง�นัครบ 6 เดือนัจะมี 

วันัหยด้พัึกร้อนัได้ 3 วันั ครบ 1 ปี นัับแต่่ปีที� 2 เป็นัต้่นัไป จะมีวันัหยด้พัึกร้อนัประจำ�ปีโดยมีค่�จ้�ง 

ปีลัะ 7 วันัได้รับบ�ดเจ็บหรือป่วย หนืั�องจ�กก�รทำ�ง�นัในัระหว่�งที�รับก�รรักษี�ถืึอว่� ลั�ป่วย

เนืั�องจ�กก�รปฏิิบัติ่หน้ั�ที�จะได้ค่�จ้�งต่�มปกต่ิ ก�รลั�ป่วยนัอกง�นั (มีใบแพึทย์) จะต่้องได้รับ 

ครึ�งหนึั�งของค่�จ้�งปกติ่ ทั�งนีั� ในั 1 ปี ลั�ป่วยได้ไม่เกินั 30 วันั

4.

6.

5.

ชั�วโมูงกี่�รทำ�ง�นำ

วันำหย่ดีพัักี่และกี่�รล�ง�นำ

ค่ำ�ทำ�ง�นำล่วงเวล�

	 วันัปกต่ิ หลัังจ�กทำ�ง�นัครบ 8 ช่ั�วโมงแลั้ว 

	 วันัหย้ดพึักผู้่อนัประจำ�สำัปด�ห์ 

	 วนััหยด้นักัขตั่ฤกษ์ี ทำ�ง�นัทั�งวนััหรอื 8 ช่ั�วโมง ได้รบัค่�จ้�งเพึิ�ม 1 วนัั (794 เหรยีญไต้่หวนัั)

2 ชั�วโมูงแรกี่  ได้ชั่�วโมงลัะ 132 เหรียญไต้่หวันั (99.2 x 1.33)

ชั�วโมูงท่� 3 เป็นำต้้นำไป  ชั่�วโมงลัะ 166 เหรียญไต้่หวันั (99.2 x 1.67)

2 ชั�วโมูงแรกี่  ชั่�วโมงลัะ 132 เหรียญไต้่หวันั (99.2 x 1.33)

ชั�วโมูงท่� 3   ได้รับชั่�วโมงลัะ 166 เหรียญไต้่หวันั (99.2 x 1.67)

ไต้้หวันำ
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กี่�รล�พัักี่ผ่อนำประจัำ�ปี (วันำหย่ดีพิัเศษ)

ทำ�ง�นำคำรบื้ 6 เด้ีอนำไมู่คำรบื้ 1 ปี ได้รับวันัหย้ดพัึกพิึเศษีโดยมีค่�จ้�ง 3 วันัทำ�ก�ร

ทำ�ง�นำคำรบื้ 1 ปีแต่้ไมู่ถ้ง 2 ปี ได้รับวันัหย้ด 7 วันั

ทำ�ง�นำคำรบื้ 2 ปีแต่้ไมู่ถ้ง 3 ปี ได้รับวันัหย้ด 10 วันั

ทำ�ง�นำคำรบื้ 3 ปีแต่้ไมู่ถ้ง 5 ปี ได้รับวันัหย้ด 14 วันั

ทำ�ง�นำคำรบื้ 5 ปีข้้�นำไป แต่้ไมู่ถ้ง 10 ปี ได้รับวันัหย้ด 15 วันั

ทำ�ง�นำคำรบื้ 10 ปี ได้รับวันัหย้ด 16 วันั

และแรงง�นำท่�มู่อ�ย่กี่�รทำ�ง�นำเพิั�มูข้้�นำท่กี่ 1 ปี
ได้รับวันัหยด้พิึเศษีเพิึ�มข้นัอีก 1 วันั สูำงส้ำดไม่เกินั 

30 วันั

กี่�รล�กิี่จั ในำ 1 ปี ลั�ได้ไม่เกินั 30 วันั แต่่ไม่ได้รับค่�จ้�ง

กี่�รล�ป�วย ในำ 1 ปี ลั�ได้ไม่เกินั 30 วันั ได้รับค่�จ้�งครึ�งหนึั�ง

7. กี่รณ่ถูกี่เลิกี่จ้ั�งก่ี่อนำคำรบื้สัิญี่ญี่�จ้ั�ง

 1. นั�ยจ้�งต้่องจ่�ยเงินัช่ดเช่ยให้ 1 เดือนั สำำ�หรับลูักจ้�งที�ทำ�ง�นัครบ 1 ปี แลัะจ่�ย 2 เดือนั 

ถ้ึ�ทำ�ง�นัครบ 2 ปี ทั�งนีั� ห�กทำ�ง�นัไม่ถึึง 1 ปี นั�ยจ้�งต้่องจ่�ยเท่�กับเงินัเดือนั ½ เดือนั x จำ�นัวนัเดือนั

ที�ทำ�ง�นัจริง

 2. นั�ยจ้�งต้่องเป็นัผูู้้ออกตั่�วเครื�องบินัให้

 3. ขอให้บริษัีทจัดห�ง�นัไต่้หวันัติ่ดต่่อกับบริษัีทจัดห�ง�นัที�ประเทศไทยคืนัค่�บริก�รให้ต่�ม

คว�มเหม�ะสำม

 4. ห�กต้่องก�รรอง�นัใหม่ สำ�ม�รถึพึำ�นัักอยูใ่นัไต้่หวันั เพืึ�อรอง�นัได้ 60 วันั ถ้ึ�ไม่มีนั�ยจ้�งใหม่

ม�รับก็ต้่องเดินัท�งกลัับประเทศไทย

 5. ผูู้้ที�ทำ�ง�นัไม่ครบ 1 ปี ห�กต้่องก�รรอง�นัใหม่ สำ�ม�รถึพึำ�นัักอยูใ่นัไต้่หวันั เพืึ�อรอง�นัได้  30  วันั  

ถ้ึ�ไม่มีนั�ยจ้�งม�รับสำ�ม�รถึขย�ยระยะเวลั�รอง�นัได้อีก 30 วันั จึงค่อยเดินัท�งกลัับประเทศไทย

 6. ผูู้้อน้ับ�ลัสำ�ม�รถึโอนัย้�ยไปทำ�ง�นัที�สำถึ�นัประกอบก�รได้ ส่ำวนัแรงง�นัในัสำถึ�นัประกอบก�ร

ไม่สำ�ม�รถึโอนัย้�ยไปทำ�ง�นัต่ำ�แหน่ังผูู้้อน้ับ�ลัได้

ไต้้หวันำ
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8. กี่�รข้อโอนำย้�ยนำ�ยจ้ั�ง

 แรงง�นัต่่�งช่�ติ่สำ�ม�รถึขอโอนัย้�ยจ�กนั�ยจ้�งเดิมไปทำ�ง�นักับนั�ยจ้�งอื�นัในักรณีี ดังนีั�

 1. ค้�งจ่�ยค่�จ้�ง 2 เดือนัขึ�นัไป

 2. ล้ัมลัะลั�ย

 3. ขอยกเลิักก�รใช้่แรงง�นัต่่�งช่�ติ่

 4. พึ�แรงง�นัต่่�งช่�ติ่ไปทำ�ง�นัผิู้ดกฎหม�ยหรือผิู้ดประเภทง�นั

 5. ถ้ึ�ครบสัำญญ� 3 ปี นั�ยจ้�งเดิมไม่ต่่อสัำญญ�

  ห�กไม่เข้�หลัักเกณีฑ์์ข้�งต้่นั แรงง�นัต่่�งช่�ติ่ไม่สำ�ม�รถึร้องขอย้�ยไปทำ�ง�นักับนั�ยจ้�งร�ยใหม่

ได้ กรณีีเข้�หลัักเกณีฑ์์ขอย้�ยง�นัได้ แรงง�นัต่่�งช่�ติ่ต้่องร้องขอย้�ยง�นัต่่อกระทรวงแรงง�นัไต้่หวันั

  ห�กท่�นัทำ�ง�นัในัต่ำ�แหน่ังผูู้้อน้ับ�ลัเมื�อผูู้้ป่วยหรือคนัช่ร�ที�ท่�นัดูแลัเสีำยชี่วิต่ลัง ท่�นั 

ต้่องขอให้นั�ยจ�้งทำ�เรื�องขอโอนัย�้ยท�่นัไปให้นั�ยจ�้งร�ยใหม่ภ�ยในัเวลั� 30 วันั ห�กไม่มนีั�ยจ�้ง

ม�แสำดงคว�มจำ�นังภ�ยในั 60 วันั ท่�นัสำ�ม�รถึขอขย�ยเวลั�ได้อีก 60 วันั โดยจะต้่องแจ้ง 

ต่่อสำำ�นัักง�นัแรงง�นัท้องถิึ�นัล่ัวงหน้ั� 2 สัำปด�ห์ หลัังจ�กนัั�นัท�งก�รไต้่หวันัจะประก�ศให้ท่�นั 

ห�กยังไม่มีนั�ยจ้�งร�ยใดม�ยื�นัคว�มประสำงค์จะขอจ้�ง ท่�นัจะต้่องเดินัท�งกลัับประเทศ

 ห�กแรงง�นัหลับหนีันั�ยจ้�งไปทำ�ง�นักับนั�ยจ้�งร�ยใหม่ที�ได้เงินัเดือนัสูำงกว่� แลัะ 

ไม่ต้่องถูึกหักค่�นั�ยหนั้� ค่�ที�พัึก แต่่ยังทำ�ง�นัในัที�ก่อสำร้�ง ร้�นัอ�ห�ร หรือไร่นั� แลัะอ�ศัย

อยู่ในัสิำ�งแวดล้ัอมที�อันัต่ร�ย หรือผิู้ดกฎหม�ย ไม่มีสำวัสำดิก�รในัก�รทำ�ง�นั กรณีีเจ็บป่วยหรือ 

ประสำบอันัต่ร�ยจ�กก�รทำ�ง�นัก็ไม่ได้รับคว�มช่่วยเหลืัอต่�มกฎหม�ย

 แรงง�นัต่่�งช่�ติ่ข�ดง�นัเติ่ดต่่อกันั 3 วันั โดยไม่สำ�ม�รถึติ่ดต่่อได้จะถูึกเพิึกถึอนัใบอน้ัญ�ต่

ทำ�ง�นัแลัะถูึกเนัรเทศออกจ�กไต้่หวันั แลัะห�กทำ�ง�นัโดยไม่ได้รับอน้ัญ�ต่จะมีโทษีปรับ ดังนีั�

หลบื้หน่ำ 1-10 วันั ปรับ 2,000 เหรียญไต้่หวันั

  11-30 วันั ปรับ 4,000 เหรียญไต้่หวันั

  31-60 วันั ปรับ 6,000 เหรียญไต้่หวันั

  61-90 วันั ปรับ 8,000 เหรียญไต้่หวันั

  91 วันั ปรับ 10,000 เหรียญไต้่หวันั

9.

10.

โทษจั�กี่กี่�รหลบื้หน่ำนำ�ยจ้ั�ง

ผลจั�กี่กี่�รหลบื้หน่ำนำ�ยจ้ั�ง

ไต้้หวันำ
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สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้หลังกี่�รทำ�ง�นำ

1. สิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่เงินำค้ำนำภ�ษ่

	 ห�กเงินัได้สำ้ทธิิไม่เกินั 540,000 เหรียญไต่้หวันั จะเสำียภ�ษีีร้อยลัะ 5 เมื�อจะเดินัท�ง

กลัับประเทศจะต่้องยื�นัแบบแสำดงร�ยก�รเสำียภ�ษีีก่อนัเดินัท�งกลัับ 

	 ห�กในัหนึั�งปีมรี�ยได้ไม่เกนิั 408,000 เหรยีญไต้่หวนัั จะได้รบัเงนิัคนืัภ�ษีี (ไม่เสีำยภ�ษีี)

	 ห�กมีก�รหักภ�ษีี ณี ที�จ่�ยลั่วงหนั้�เกินักว่�ที�ต่้องจ่�ยจริง ก็จะได้รับเงินัคืนัภ�ษีีสำ่วนัที�

หักเกินั หลัังยื�นัไปแลั้วประม�ณี 3-4 เดือนั

	 มีร�ยได้ไม่เกินั 35,700 เหรียญไต่้หวันั จะเสำียภ�ษีีร้อยลัะ 6 

	 ห�กร�ยได้เกนิักว่� 35,700 เหรยีญไต้่หวนัั ต้่องเสีำยภ�ษีีร้อยลัะ 18 โดยไม่สำ�ม�รถึขอรบั

คืนัได้ (ในัท�งปฏิิบัต่ิอ�จมีนั�ยจ้�งหักภ�ษีี ณี ที�จ่�ยลั่วงหนั้�ร้อยลัะ 18 หรือเกินักว่�นัั�นั แรงง�นั

สำ�ม�รถึยื�นัขอรับคืนัในัสำ่วนัที�เก็บเกินัได้)

 1. แรงง�นำต่้�งช�ติ้พัำ�นัำกี่ในำไต้้หวันำคำรบื้ 183 วันำในำ 1 ปีภ�ษ่ (1 มูกี่ร�คำมู – 31 ธัินำว�คำมู)  

 2. แรงง�นำต่้�งช�ติ้พัำ�นัำกี่ในำไต้้หวันำอย่�งถูกี่กี่ฎหมู�ยไมู่คำรบื้ 183 วันำในำ 1 ปีภ�ษ่ (1 มูกี่ร�คำมู – 31 

ธัินำว�คำมู) 

 3. แรงง�นัต่่�งช่�ติ่ท้กร�ยที�จะเดินัท�งกลัับประเทศต้่องยื�นัแบบแสำดงร�ยก�รเสีำยภ�ษีีเงินัได้

ก่อนัเดินัท�งกลัับ ซึิ�งห�กเดือนัใดมีร�ยได้ไม่เกินั 31,514 เหรียญไต่้หวันั ก็จะได้รับเงินัคืนัภ�ษีี 

ส่ำวนัที�หักเกินัไว้ในัเดือนันัั�นัๆ หลัังยื�นัแบบแสำดงร�ยก�รเสีำยภ�ษีีประจำ�ปี ในัเดือนัพึฤษีภ�คมของ 

ปีถัึดไปแล้ัว ประม�ณี 3-4 เดือนั จึงจะได้รับคืนัเงินัภ�ษีีส่ำวนัที�จ่�ยเกินั

เง้�อนำไข้กี่�รย้�นำคำำ�ร้อง   

  กรมสำรรพึ�กรไต้่หวันักำ�หนัดให้ยื�นัแบบแสำดงภ�ษีีเงินัได้ภ�ยในัเดือนัพึฤษีภ�คมของท้กปี

แลัะทยอยคืนัเงินัภ�ษีีตั่�งแต่่เดือนัสิำงห�คม ไปจนัถึึงสิำ�นัเดือนัธัินัว�คมของท้กปี  ทั�งนีั�แต่่ลัะโรงง�นั

จะได้รับเงินัภ�ษีีคืนัไม่พึร้อมกันั (ซึิ�งจะใช้่เวลั�ต่รวจสำอบประม�ณี 4-6 เดือนั)   

  กรณีีที�ต้่องก�รให้ติ่ดต่�มเงินัภ�ษีีควรยื�นัคำ�ร้องภ�ยหลัังจ�กเวลั� 6 เดือนั แต่่ไม่ควรเกินั 5 ปี

นัับแต่่วันัที�นั�ยจ้�งยื�นัช่ำ�ระเงินัภ�ษีี ซึิ�งห�กเกินักว่�นีั�จะไม่สำ�ม�รถึต่รวจสำอบได้

ไต้้หวันำ
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เงินคืนภาษี  กรณีมีชีวิต 
 
เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 ". แบบฟอร์มบนัทึกการสอบข้อเท็จจริงกรณีการจ่ายเงินค่าภาษีส่วนทีAจ่ายเกิน 

 B. สําเนาหนงัสือเดินทาง 

 G. สําเนาบตัรถิAนทีAอยู่ (บตัร ARC หรือใบกาม่า) 

 N. หนงัสือมอบอํานาจการขอรับเงินภาษี (ฉบบัภาษาจีน) พร้อมลงลายมือชืAอให้เหมือนหนงัสือ
เดินทาง 

 

 S. สําเนาสมุดบญัชีเงินฝาก (ควรเป็นบญัชีทีAเปิดในนามของแรงงานผู้ร้องขอคืนภาษี)  

 
หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร5องฯ ต5องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต5องรับรองสำเนาถูกต5องทุกฉบบั โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการตรวจสอบ(Checklist) ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

ไต้้หวันำ
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บันทึกการสอบขอเท็จจริงกรณีขอใหติดตามเงินคาภาษีไตหวันสวนท่ีจายไวเกิน 

เขียนท่ี  ......................................................... 
วันท่ี .............................................................. 

 

1. ขอมูลสวนบุคคล  
ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว) 
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง) 
ถือหนังสือเดินทางเลขท่ี 
ปจจุบันอยูบานเลขท่ี 

โทรศัพท 
บัญชีธนาคารท่ีประสงคจะใหโอนเงินภาษี (ยกเวน ธ.ก.ส.) ชือ่ธนาคาร                             สาขา 
ชื่อบัญชี                                                                                   บัญชีเลขท่ี 
2. ขอมูลการทํางาน 
เดินทางเขาไปทํางานท่ีไตหวันตั้งแตวันท่ี 
และกลับถึงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 
นายจางชื่อ 
ท่ีอยู                                 

โทรศัพท 
หมายเลขประจําตัวคนงานระหวางทํางานอยูกับนายจาง (ถามี) 
บริษัทจัดหางานไทยท่ีดูแลคือ 
โทรศัพท                                                     ลามชือ่ 
3. ขอมูลการชําระคาภาษี 
ปท่ี 1 (พ.ศ. .........................) หักไวรอยละ ........................ ตั้งแตเดือน ..................................... ถึงเดือน ............................................ 
ปท่ี 2 (พ.ศ. .........................) หักไวรอยละ ........................ ตั้งแตเดือน ..................................... ถึงเดือน ............................................ 
ปท่ี 3 (พ.ศ. .........................) หักไวรอยละ ........................ ตั้งแตเดือน ..................................... ถึงเดือน ............................................ 

ในวันท่ีเดินทางกลับขาพเจา                 จายคาภาษีเพ่ิม เปนเงินจํานวน ........................................ เหรียญไตหวัน  
                                                  ไมไดจายคาภาษีเพ่ิม 

และขาพเจาไดรับเงิน ดังตอไปนี้ 
      คาจางเดือนสุดทาย เปนเงิน ...................... เหรียญไตหวัน            คาลวงเวลา เปนเงิน ............................... เหรียญไตหวัน   
      เงินหักฝาก  เปนเงิน .................................. เหรียญไตหวัน            เงินอ่ืนๆ เปนเงิน .................................... เหรยีญไตหวัน   
      รวมเปนเงินท้ังสิ้น ....................................... เหรียญไตหวัน 
4. เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

       สําเนาหนังสือเดินทางเลขท่ี                                                สําเนาใบถ่ินท่ีอยู (กามา) 
       หลักฐานใบรับเงินเดือนแสดงจํานวนรายรับ-จาย (ถามี)               สําเนาหนาบัญชีธนาคารท่ีจะใหโอนเงิน (ยกเวน ธ.ก.ส.) 
       หนังสือมอบอํานาจใหยื่นภาษีขอรับเงินแทน (ผูมอบฯ (คนงาน) ตองลงลายมือชื่อใหเหมือนลายมือชื่อในหนังสือเดินทาง)) 

                   ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

   ลงชื่อ ..................................................................ผูขอรับบริการ 
         (                                                   ) 

   ลงชื่อ............................................................เจาหนาท่ีผูรบัเรื่อง 
          (                                             ) 

   ลงชื่อ ...................................................................พยาน 
          (                                                  ) 

   ลงชื่อ ............................................................พยาน 
          (                                             ) 

ไต้้หวันำ



120
กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 

สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

Download

ประมู�ณกี่�รค่ำ�ใช้จ่ั�ยในำกี่�รจััดีกี่�รศพัในำไต้้หวันำ

https://bzfile.com/icb/taiwan_3.1.3.1.pdf

Download

แบื้บื้ฟื้อร์มูใบื้มูอบื้อำ�นำ�จัให้ตั้วแทนำรับื้เงินำภ�ษ่ค้ำนำ

https://bzfile.com/icb/taiwan_3.1.3.pdf

ไต้้หวันำ
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บันทึกการสอบขอเท็จจริงกรณีขอใหติดตามเงินคาภาษีไตหวันสวนท่ีจายไวเกิน 
(กรณีแรงงานเสียชีวิต) 

 
เขียนท่ี  ......................................................... 
วันท่ี .............................................................. 

 

1. ขอมูลสวนบุคคล  
ผูรอง : ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)                                              ความสัมพันธกับผูเสียชีวิต 
ปจจุบันอยูบานเลขท่ี 

โทรศัพท 
ผูเสียชีวิต : ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                                    
             : ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง) 
ถือหนังสือเดินทางเลขท่ี 
บัญชีธนาคารท่ีประสงคจะใหโอนเงินภาษี (ยกเวน ธ.ก.ส.) ชือ่ธนาคาร                             สาขา 
ชื่อบัญชี                                                                          บัญชีเลขท่ี 
2. ขอมูลการทํางาน 
เดินทางเขาไปทํางานท่ีไตหวันตั้งแตวันท่ี 
และกลับถึงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 
นายจาง/บริษัท : ชื่อ 
ท่ีอยู                                 

              โทรศัพท 
หมายเลขประจําตัวคนงานระหวางทํางานอยูกับนายจาง (ถามี) 
บริษัทจัดหางานไทยท่ีดูแลคือ 
โทรศัพท                                                     ลามชือ่ 
3. ขอมูลการชําระคาภาษี 
ปท่ี 1 (พ.ศ. .........................) หักไวรอยละ ........................ ตั้งแตเดือน ..................................... ถึงเดือน ............................................ 
ปท่ี 2 (พ.ศ. .........................) หักไวรอยละ ........................ ตั้งแตเดือน ..................................... ถึงเดือน ............................................ 
ปท่ี 3 (พ.ศ. .........................) หักไวรอยละ ........................ ตั้งแตเดือน ..................................... ถึงเดือน ............................................ 
4. ติดตามสิทธิประโยชนของแรงงานท่ีเสียชีวิต 
        คาจางคางจาย เปนเงิน.........................................เหรยีญไตหวัน          เงินคืนภาษี เปนเงิน.................................เหรียญไตหวัน 
        เงินหักฝาก เปนเงิน...............................................เหรียญไตหวัน          เงินอ่ืนๆ เปนเงิน......................................เหรียญไตหวัน 

๕. เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

      สําเนาหนังสือเดินทางเลขท่ี                                          สําเนาใบถ่ินท่ีอยู (กามา) 
      หลักฐานใบรับเงินเดือนแสดงจํานวนรายรับ-จาย (ถามี)         สําเนาหนาบัญชีธนาคารท่ีจะใหโอนเงิน (ยกเวน ธ.ก.ส.) 
      สําเนาใบมรณะบัตร                                                   หลักฐานการเปนทายาท เชน ทะเบียนบาน สูติบัตร ทะเบียนสมรส  

                   ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

   ลงชื่อ ..................................................................ผูขอรับบริการ 
         (                                                   ) 

   ลงชื่อ............................................................เจาหนาท่ีผูรบัเรื่อง 
          (                                             ) 

   ลงชื่อ ...................................................................พยาน 
          (                                                  ) 

   ลงชื่อ ............................................................พยาน 
          (                                             ) 

ไต้้หวันำ
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Download

ตั้วอย่�งเอกี่สิ�รกี่�รข้อรับื้เงินำบื้ำ�เหน็ำจัชร�ภ�พั

https://bzfile.com/icb/taiwan_3.2.1.pdf

Download

ตั้วอย่�งหนัำงส้ิอมูอบื้อำ�นำ�จักี่�รจััดีกี่�รศพั

https://bzfile.com/icb/taiwan_3.1.4.pdf

ไต้้หวันำ
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เฉพาะกรณีการย่ืนขอรับบําเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไตหวัน โดยไมมีบัตรกามา  

บันทึกปากคํา 
 

ผูใหปากคํา...................................................              ท่ี ...................................................................... 
 
 

             วันท่ี ............เดือน................................พ.ศ............. 
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................อายุ....................ป 
อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี..................ซอย.......................................ตําบล......................................................... 
อําเภอ................................................จังหวัด.........................................โทรศัพท................................................. 
ถือบัตร...............................................เลขท่ี............................................วันออกบัตร........................................... 
วันหมดอายุ................................................... ขอใหปากคําตอเจาหนาท่ีตามความเปนจริง  ดังนี้ 
 

          1.ขาพเจามีความประสงคขอยื่นเอกสารเพ่ือขอรับเงินบําเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงาน
ไตหวัน ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด................................... / สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แตขาพเจาไมมีสําเนาบัตรถ่ินท่ีอยู (ใบกามา/Alien.Resident.Certificate: ARC) 
ซ่ึงเจาหนาท่ีสํานักงานแรงงานจังหวัด................................... / สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไดแจงใหขาพเจาทราบวา หากไมมีสําเนาบัตรถ่ินท่ีอยู อาจมีความเสี่ยงท่ีจะ
ไมพบขอมูลในระบบฐานขอมูลของกองทุนประกันภัยแรงงานไตหวัน และการยื่นขอรับเงินบําเหน็จชราภาพ 
มีคาใชจายในการดําเนินการแปลเอกสาร และรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ 
และสํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจําประเทศไทย ซ่ึงขาพเจายินยอมรับผิดชอบคาใชจาย 
ในดําเนินการดังกลาว  โดยขาพเจามีเอกสารประกอบการยื่น ดังนี้ 
    1).................................................................................................................................................. 
    2).................................................................................................................................................. 
    3).................................................................................................................................................. 
    4).................................................................................................................................................. 
    5)................................................................................................................................................... 

2.หากผลการพิจารณาจากกองทุนประกันภัยแรงงานไตหวัน ไมพิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จชราภาพ
ใหแกขาพเจา ขาพเจาจะไมเรียกรองใดๆ จากสํานักงานแรงงานจังหวัด................................... / สํานักประสาน
ความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ท้ังสิ้น   

 

              ขาพเจาไดอานขอความขางตนแลว ขอรับรองวาเปนจริงทุกประการ 
 

                                           (ลงชื่อ)...................................................ผูใหปากคํา 
             (...................................................) 
 
                                           (ลงชื่อ)...................................................พยาน  
             (...................................................) 
 
                                           (ลงชื่อ)...................................................เจาหนาท่ีผูบนัทึกปากคํา  
             (                                      ) 
 

                                           (ลงชื่อ)...................................................พยาน  
             (...................................................) 

ไต้้หวันำ
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เงินหักฝากค่าจ้างค้างจ่าย ค่าล่วงเวลา และการติดตามแรงงาน กรณีมีชีวิต 
 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 1. บันทึกคำร้องที่ระบุรายละเอียดของแรงงาน รายละเอียดของนายจ้างกับบริษัทจัดหางานไต้หวันที่ดูแล 

 2. สำเนาหนังสือเดินทาง 

 3. สำเนาบัตรถิ่นที่อยู่ (บัตร ARC หรือใบกาม่า) ของผู้ร้อง 

 4. สัญญาจ้าง (ถ้ามี)  

 5. หลักฐานการหักเงิน/การจ่ายค่าจ้าง (ถ้ามี)  

 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

 

 

 

 

การย่ืนเอกสาร  

สามารถยื่นเอกสารได้ที่ 

1. สำนักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.) ทุกจังหวัด 

2. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ช้ัน 12 ถนนมิตรไมตร ี 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายการตรวจสอบ(Checklist) ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

ไต้้หวันำ



กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 
สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 127

 

เงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไตห้วัน 
 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน  

1. แบบฟอร์มไทเป (10658) พร้อมลงลายมือช่ือเหมือนหนังสือเดินทาง  

จำนวน 2 ฉบับต่อการเปล่ียนช่ือ-สกุล 1 คร้ัง เฉพาะท่ีใช้เดินทางไปไต้หวัน 

ลงลายมือช่ือเหมือนหนังสือเดินทาง 
 

2. แบบฟอร์มเกาสง (806) พร้อมลงลายมือช่ือเหมือนหนังสือเดินทาง  

จำนวน 2 ฉบับต่อการเปล่ียนช่ือ-สกุล 1 คร้ัง เฉพาะท่ีใช้เดินทางไปไต้หวัน 

ลงลายมือช่ือเหมือนหนังสือเดินทาง        
      

 

 

 

 

3. สำเนาบัตรประชาชนปัจจุบัน 

ลงลายมือช่ือเหมือนหนังสือเดินทาง 
 

 

4. สำเนาบัตรกาม่า (Alien Resident Certificate : ARC) ชัดเจนและสมบูรณ์ จำนวน ......... ใบ (ควรมี) 

ถ่ายสำเนาหน้า-หลัง บัตรกาม่าชัดเจน (ไม่เลือนราง) 

ตัวหนังสือภาษาจีนและภาษาอังกฤษชัดเจน 

ตัวสะกดภาษาอังกฤษเหมือนในหนังสือเดินทาง 

ตัวสะกดภาษาอังกฤษเหมือนทะเบียนบ้านฉบับแปล 

ตัวสะกดภาษาอังกฤษเหมือนรายละเอียดบัญชีธนาคาร 

ลงลายมือช่ือเหมือนหนังสือเดินทางและในแบบฟอร์มการขอรับเงิน 
 

 

5. สำเนาหนังสือเดินทางท่ีใช้เดินทางมาทำงานท่ีไต้หวัน จำนวน ...... ใบ (ฉบับหลักท่ีใช้ตัวสะกดในการแปลเอกสาร) 

ถ่ายสำเนาทกุหน้าชัดเจน (ไม่เลือนราง) 

ตัวสะกดภาษาอังกฤษเหมือนทะเบียนบ้านฉบับแปล 

ตัวสะกดภาษาอังกฤษเหมือนรายละเอียดบัญชีธนาคาร 

ลงลายมือช่ือเหมือนหนังสือเดินทางและในแบบฟอร์มการขอรับเงิน ทุกหน้า 
 

** กรณีไม่มีหนังสือเดินทาง และ/หรือ มีการเปล่ียนช่ือ-สกุล ให้ใช้ประวติัการทำหนังสือเดินทาง 

จากกรมหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ (ค่าธรรมเนียม 100 บาท) ** 

ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล 

ผ่านการรับรองจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย 
 

6. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าท่ีมีประทับตราเข้าออกประเทศไทย หรือประทับตราออกนอกไต้หวัน 

ลงลายมือช่ือเหมือนหนังสือเดินทาง 
 

 

 

7. เอกสารสำเนาหนังสือเดินทางจบัคู่กับสำเนาบัตรกาม่า 

หนังสือเดินทางเลขที่............................................ บัตรกาม่าเลขหนังสือเดินทางที.่......................................... 

หนังสือเดินทางเลขที่............................................ บัตรกาม่าเลขหนังสือเดินทางที.่......................................... 

หนังสือเดินทางเลขที่............................................ บัตรกาม่าเลขหนังสือเดินทางที.่......................................... 

หนังสือเดินทางเลขที่............................................ บัตรกาม่าเลขหนังสือเดินทางที.่......................................... 

 
  

รายการตรวจสอบ(Checklist) 

 

ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

ไต้้หวันำ
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8.   เอกสารทะเบียนบ้านท่ีผ่านการแปลและรับรอง 

ภาษาจีน (ตัวสะกดภาษาอังกฤษเหมือนในหนังสือเดินทาง) 

ภาษาอังกฤษ (ตัวสะกดภาษาอังกฤษเหมือนในหนังสือเดินทาง) 

ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล 

ผ่านการรับรองจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย 
 

9. สำเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (กรณีท่ีช่ือปัจจุบันไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มสุดท้ายท่ีใช้เดินทางไปทำงานท่ีไต้หวัน) 

1. ภาษาจีน (ตัวสะกดภาษาอังกฤษเหมือนในหนังสือเดินทาง) 

2. ภาษาจีน (ตัวสะกดภาษาอังกฤษเหมือนในใบคัดข้อมูลหนังสือเดินทางจากกระทรวงต่างประเทศ) 

3. ภาษาอังกฤษ (ตัวสะกดภาษาอังกฤษเหมือนในหนังสือเดินทาง) 

ภาษาอังกฤษ (ตัวสะกดภาษาอังกฤษเหมือนในใบคัดข้อมูลหนังสือเดินทางจากกระทรวงต่างประเทศ) 

4. ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล 

5. ผ่านการรับรองจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย 
 

10. เอกสารรายละเอียดบัญชีธนาคารฉบบัภาษาอังกฤษ ท่ีผ่านการรับรอง 

ภาษาอังกฤษ (ตัวสะกดภาษาอังกฤษเหมือนในหนังสือเดินทาง) 

ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล 

ผ่านการรับรองจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย 

ธนาคารพาณิชย์ธนาคาร................................................................... (ยกเว้นธนาคาร ธ.ก.ส.) 

ช่ือบัญชีตรงตามช่ือ-นามสกุลปัจจุบัน (ตัวสะกดภาษาอังกฤษเหมือนในบัตรประจำตัวประชาชนฉบับปัจจุบัน) 

 

หมายเหตุ  

1. กองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน จะรับพิจารณาเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จชราภาพที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่

เอกสารผ่านการประทับรับรองจาก กรมการกงสุล กระทรวงการตา่งประเทศ และสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย  

2. เพื่อให้ทันยื่นเรื่องต่อกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันภายในเวลาที่กำหนด และรักษาสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยขอให้

จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง แล้วนำส่งถึงสำนักงานแรงงานไทยในไต้หวัน โดยเอกสารการรับรอง ควรมีอายุคงเหลือไม่น้อย

กว่า 4 เดือน 

 

 

ไต้้หวันำ
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ปิดบัญชีธนาคาร Mega International Commercial ในไต้หวัน กรณีมีชีวิต 

 

1. แบบฟอร์มการขอปิดบัญชีธนาคาร (Demand Deposit and Checking Account Mail-in Account Settlement and 

Closure Application Form) 

       ลงลายมือช่ือเหมือนหนังสือเดินทาง 2 แห่ง 

 

2. แบบฟอร์มการขอถอนเงินออกจากบัญชีธนาคาร Mega International Commercial 

(Withdrawal Slips - Demand (Savings) Deposit (T105)) 

        ลงลายมือช่ือเหมือนหนังสือเดินทาง 1 แห่ง 

        กรอกเลขบัญชีธนาคาร Mega International Commercial 

        ทำเครื่องหมาย   ∕  ลงในช่อง               REMITTANCE 

        ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล 

        ผ่านการรับรองจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย 

 

3. แบบฟอร์มการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร............ (Outward Remittance Application Form)  

  กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและบัญชีธนาคารเป็นภาษาอังกฤษในช่องท่ีมีสัญลักษณ์ * 

       ลงลายมือช่ือเหมือนหนังสือเดินทาง 1 แห่ง 

       ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล 

       ผ่านการรับรองจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย 

 

4. ใบรับรองการเปิดบัญชีธนาคารภาษาอังกฤษ 

        ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล 

        ผ่านการรับรองจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย 

 

5. สำเนาหนังสือเดินทาง (ทุกเล่มท่ีใช้เดินทางไปทำงานในไต้หวัน) 

  ลงลายมือช่ือในสำเนาถูกต้องฯ ให้เหมือนหนังสือเดินทาง  

 

6. สำเนาบัตรกาม่า (Alien Resident Certificate : ARC)  

       ลงลายมือช่ือในสำเนาถูกต้องฯ ให้เหมือนหนังสือเดินทาง 

 

7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  

       ลงลายมือช่ือในสำเนาถูกต้องฯ ให้เหมือนหนังสือเดินทาง  

 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

รายการตรวจสอบ(Checklist) 

Download

เอกี่สิ�รกี่�รถอนำและปิดีบัื้ญี่ช่ธินำ�คำ�ร Mega International Commercial ไต้้หวันำ

https://bzfile.com/icb/taiwan_commercial.pdf

ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

ไต้้หวันำ
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ตัวอย&างท่ี ๑๔ 

 

# อากรแสตมป, # 

หนังสือรับรอง 

     เขียนที่ ที่ว5าการอำเภอ............................................................ 

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

 โดยหนังสือฉบับน้ี ขDาพเจDา ................................................................ อายุ ............................

ปG สัญชาติ...........................ซึง่เปMนผูDถือบตัรประจำตัวประชาชนเลขที่........................................... อยู5บDานเลขที่

...................หมู5ที่ .............. ซอย ........................................... ถนน .......................................... ตำบล/แขวง 

................................................ อำเภอ/เขต ............................................... จังหวัด ............................................ 

เปMน (บิดา/มารดา/ภรรยา/บุตร) ถูกตDองตามกฎหมายของ ........................(ช่ือแรงงาน)............... ผูDเสียชีวิตที่

ไตDหวัน  ขDาพเจDาขอรับรองว5า ปXจจุบันขDาพเจDาไม5ไดDประกอบอาชีพใดๆ ทั้งสิ้น โดยมี......................................

(บุตร/สามี/ภรรยา/บิดา/มารดา) เปMนผูDเลี้ยงดูตัวขDาพเจDา 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

  ลงช่ือ........................................................ผูDรบัรอง 

   (....................................................) 

 

  ลงช่ือ.........................................................พยาน 

 (...................................................) 

 

  ลงช่ือ..........................................................พยาน 

 (...................................................)  

 

 

ขอรับรองว5าเปMนลายมือช่ือ/ลายพิมพ[น้ิวมืออันแทDจริงของผูDรับรองและพยาน ผูDรับรองรองและพยานไดDลง

ลายมือช่ือต5อหนDาขDาพเจDา 

  

  ลงช่ือ....................................................... 

 (ตราประทับหน5วยงาน)         

 

หนัำงส้ิอรับื้รองไมู่มู่ร�ยได้ี

ไต้้หวันำ



 

 

 

 
เลขท่ี            / ท่ีวาการอําเภอ..................................... 
 
 

หนังสือรับรองผูมีอํานาจปกครองบุตร 
 

 หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา ........................................... อายุ ........ ป  สัญชาติ ......... 
เลขประจาํตัวประชาชน ................................. อาศัยอยูบานเลขท่ี ......... หมูท่ี ....... ตําบล .......................... 
อําเภอ ................................... จังหวัด ..................................... ไดยื่นคํารองขอออกหนังสือรับรองผูมีอํานาจ
ปกครองบุตรวาอยูในความปกครองของ..................................... ตั้งแต...........................จนถึงปจจุบัน 
อําเภอ ............................ ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานสูติบัตรของ ............................................ เกิดวันท่ี 
..................................... อายุ ............. ป สัญชาติ ................ เลขประจาํตัวประชาชน ................................. 
ออกโดยสํานักทะเบียนอําเภอ ....................................... และตรวจสอบเอกสารหลักฐานสําเนาทะเบียนบาน 
ไดอาศัยอยูบานเลขท่ี ..................... หมูท่ี ........... ตําบล ............................. อําเภอ .................................... 
จังหวัด ..................................... ออกโดยสํานักทะเบียนอําเภอ .................................. รวมท้ังไดสอบปากคํา
ผูรองพรอมพยานบุคคลท่ีเก่ียวของแลว ปรากฏวา ................................ อายุ ......... ป สัญชาติ ................ 
เลขประจาํตัวประชาชน ...................................... อยูในความปกครองของ .................... ตั้งแต...................
จนถึงปจจุบันจริง 
 
   จึงออกหนังสือรับรองใหไวเปนหลักฐาน 
    ใหไว ณ วนัท่ี ............... เดือน ....................... พ.ศ. ............. 
 
 
  ลงชื่อ .............................................. 
   (นายอําเภอ) 
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สิำงคโปร์

สิิงคำโปร์
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สิิงคำโปร์

1. เงินำค่ำ�ต้อบื้แทนำ/เงินำค่ำ�จ้ั�ง The Remuneration

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้ระหว่�งกี่�รทำ�ง�นำ

 สิำงคโปร์มีกฎหม�ยว่�ด้วยก�รจ้�งง�นั (Employment Act) ค้้มครองลูักจ้�งทั�งช่�วท้องถิึ�นั

แลัะช่�วต่่�งช่�ติ่ที�ทำ�ง�นัภ�ยใต้่สัำญญ�จ้�ง ยกเว้นั คนัประจำ�เรือ คนัทำ�ง�นับ้�นั แลัะ ข้�ร�ช่ก�ร

 1. สัิญี่ญี่�จ้ั�ง หม�ยถึึงสัำญญ�ระหว่�งลูักจ้�งแลัะนั�ยจ้�งซึิ�งลูักจ้�งต่กลังจะทำ�ง�นั 

ให้นั�ยจ้�งแลัะนั�ยจ้�งจะให้ค่�จ้�งกับลูักจ้�งระหว่�งทำ�ง�นั รวมถึึงเงื�อนัไขก�รจ้�งง�นัอื�นัๆ 

เช่่นั ลัักษีณีะง�นั ค่�จ้�ง ชั่�วโมงก�รทำ�ง�นั เป็นัต้่นั สัำญญ�จ้�งจะเป็นัตั่วช่่วยในัก�รย้ติ่ข้อพิึพึ�ท

ระหว่�งนั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�ง

  กฎหม�ยว่�ด้วยก�รจ้�งง�นั (Employment Act) กำ�หนัดให้นั�ยจ้�งท้กร�ยจะต้่องมี

เอกสำ�รที�เกี�ยวข้องกับก�รจ้�งง�นัดังต่่อไปนีั�

      -  เงื�อนัไขก�รจ้�งง�นัที�สำำ�คัญ (Key employment terms : KETs) เช่่นั หนั้�ที� 

คว�มรับผิู้ดช่อบของลูักจ้�ง วันัเริ�มง�นั ระยะเวลั�ก�รจ้�ง ชั่�วโมงก�รทำ�ง�นั ค่�จ้�ง ระยะเวลั�ที�

จ่�ยค่�จ้�ง เบี�ยเลีั�ยง ก�รหักค่�จ้�ง ค่�ล่ัวงเวลั� ประกันัส้ำขภ�พึ ค่�รักษี�พึย�บ�ลั เป็นัต้่นั

      -  ใบแจ้งเงินัเดือนั (Itemised payslips)

      -  ประวัติ่ก�รจ้�งง�นั (Keeping employment records) 

 2. ชั�วโมูงกี่�รทำ�ง�นำ เป็นัไปต่�มขอ้กำ�หนัดในัสำญัญ�จ้�ง ซึิ�งโดยทั�วไปจะกำ�หนัดให้ทำ�ง�นั 

5 วันั วันัลัะ 9 ชั่�วโมง หรือ 44 ชั่�วโมงต่่อสัำปด�ห์ ห�กทำ�ง�นัม�กกว่� 5 วันั ก็จะทำ�วันัลัะ 8 ชั่�วโมง 

หรือ 44 ชั่�วโมงต่่อสัำปด�ห์

 3. ค่ำ�จ้ั�ง หม�ยถึึง จำ�นัวนัเงนิัที�ลูักจ้�งสำมควรที�จะไดรั้บต่�มอตั่ร�ที�ต่กลังกนััไว้ในัสัำญญ�

จ้�ง สิำงคโปร์ไม่มีกฎหม�ยแรงง�นัขั�นัต่ำ�� ดังนัั�นัค่�จ้�งจึงขึ�นัอยู่กับข้อต่กลังระหว่�งลูักจ้�งแลัะ

นั�ยจ้�ง โดยนั�ยจ้�งต้่องจ่�ยค่�จ้�งให้ลูักจ้�งอย่�งน้ัอยเดือนัลัะครั�ง แลัะไม่เกินั 7 วันัหลัังจ�ก 

วันัสิำ�นัส้ำดของวันัจ่�ยค่�จ้�ง นั�ยจ้�งจะลัดค่�จ้�งได้ก็ต่่อเมื�อลูักจ้�งยินัยอมเท่�นัั�นั 

 4. ค่ำ�ล่วงเวล� หม�ยถึึงค่�จ้�งกรณีีลูักจ้�งทำ�ง�นัเกินัเวลั�ทำ�ง�นัปกติ่ (ไม่รวม 

เวลั�พัึก) โดยอัต่ร�ค่�ล่ัวงเวลั�ต่้องไม่ต่ำ��กว่� 1.5 เท่�ของค่�จ้�ง คำ�นัวณีโดยใช้่ค่�จ้�งปกต่ิ 

ต่่อชั่�วโมงx1.5xจำ�นัวนัชั่�วโมงก�รทำ�ง�นัล่ัวงเวลั� แลัะจะต้่องจ่�ยภ�ยในั 14 วันัหลัังจ�ก 

วันัสิำ�นัส้ำดของวันัจ่�ยเงินัเดือนั  

 5.  วันำหย่ดีประจัำ�สัิปดี�ห์ (Rest day) ลูักจ้�งจะได้รับวันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์ 1 วันั 

สิิงคำโปร์
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อ�จจะเป็นัวันัอ�ทิต่ย์หรือวันัใดก็ได้ที�นั�ยจ้�งแจ้งให้ลูักจ้�งทร�บล่ัวงหน้ั�ท้กๆ ต้่นัเดือนั ห�ก 

ทำ�ง�นักะจะได้รับวันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์ติ่ดต่่อกันัได้ถึึง 30 ชั่�วโมง โดยก�รจ่�ยค่�จ้�งกรณีีทำ�ง�นั

ในัวันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์มีดังนีั�

      ก). ห�กนั�ยจ้�งสัำ�งให้ทำ�ง�นัในัวันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์

  -  ลูักจ้�งทำ�ง�นัครึ�งวันั -  ได้รับค่�แรง 1 วันัของวันัทำ�ง�นัปกติ่

  -  ลูักจ้�งทำ�ง�นัม�กกว่�ครึ�งวันั -  ได้รับค่�จ้�ง 2 วันัของวันัทำ�ง�นัปกติ่

  -   ลูักจ้�งทำ�ง�นัลั่วงเวลั�ในัวันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์ - ได้รับค่�จ้�ง 2 วันั 

ของวันัทำ�ง�นัปกติ่รวมค่�ล่ัวงเวลั�

      ข) ลูักจ้�งขอทำ�ง�นัในัวันัหยด้ประจำ�สัำปด�ห์

  -  ลูักจ้�งทำ�ง�นัครึ�งวันั -  ได้รับค่�แรง 1/2 วันัของวันัทำ�ง�นัปกติ่

  -  ลูักจ้�งทำ�ง�นัม�กกว่�ครึ�งวันั -  ได้รับค่�จ้�ง 1 วันัของวันัทำ�ง�นัปกติ่

  -  ลูักจ้�งทำ�ง�นัลั่วงเวลั�ในัวันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์ - ได้รับค่�จ้�ง 1 วันัของ 

วันัทำ�ง�นัปกติ่รวมค่�ล่ัวงเวลั�

 6. ล�ป�วย (Sick leave) ลูักจ้�งที�ได้รับก�รค้้มครองภ�ยใต้่กฎหม�ยว่�ด้วยก�รจ้�งง�นั

(Employment Act) ทำ�ง�นักับบริษัีทนั�ยจ้�งอย่�งน้ัอย 3 เดือนั แลัะแจ้งนั�ยจ้�งหรือพึย�ย�ม 

ที�จะแจ้งนั�ยจ้�งถึึงก�รลั�ป่วยภ�ยในั 48 ชั่�วโมง จะได้รับสิำทธิิในัก�รลั�ป่วย ห�กเป็นัผูู้้ป่วย

นัอกจะต่้องมีใบรับรองก�รลั�ป่วยจ�กแพึทย์ที�จดทะเบียนัต่�มกฎหม�ย Medical Registration 

Act หรือทันัต่แพึทย์ที�จดทะเบียนัต่�มกฎหม�ย Dental Registration Act ห�กเป็นัผูู้้ป่วยในั 

(Hospitalisation leave)

  - จะต้่องพัึกรักษี�ตั่วในัโรงพึย�บ�ลั หรือ ได้รับก�รผู่้�ตั่ดย่อย

  - ถูึกกักบริเวณีภ�ยใต้่ก�รบังคับของกฎหม�ย  

  - ได้รับก�รรับรองจ�กแพึทย์ที�สำ�ม�รถึรับผูู้้ป่วยเข้�รับก�รรักษี�ในัโรงพึย�บ�ลั 

รวมถึึงแพึทย์จ�ก National Specialty Centres and Ambulatory Surgical Centres สิำทธิิในั

ก�รลั�ป่วยของลัูกจ้�งที�ได้รับค่�จ้�งระหว่�งลั�ป่วย ขึ�นัอยู่กับระยะเวลั�ทำ�ง�นักับบริษัีทนั�ยจ้�ง

โดยสำร้ปได้ดังนีั�

ระยะเวล�ท่�ทำ�ง�นำ
จัำ�นำวนำวันำล�ป�วย ท่�มู่สิิทธิิ 

ได้ีรับื้ค่ำ�จ้ั�ง  (ผู้ป�วยนำอกี่)

จัำ�นำวนำวันำล�ป�วยท่�มู่สิิทธิิ 

ได้ีรับื้ค่ำ�จ้ั�ง (ผู้ป�วยในำ)

3  เดือนั 5 15

4  เดือนั 8 30

สิิงคำโปร์
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5  เดือนั 11 45

ตั่�งแต่่ 6  เดือนัขึ�นัไป 14 60

 นั�ยจ้�งต้่องรับผิู้ดช่อบค่�ปรึกษี�แพึทย์ (Consultation fee) ห�กลูักจ้�งทำ�ง�นักับ

นั�ยจ้�งตั่�งแต่่ 3 เดือนัขึ�นัไป มีใบรับรับรองก�รลั�ป่วยจ�กแพึทย์ในัโรงพึย�บ�ลัของรัฐหรือแพึทย์

ของบริษัีท 

 7. วันำหย่ดีพัักี่ผ่อนำประจัำ�ปี (Annual leave) ลูักจ้�งจะได้รับสิำทธิิวันัหย้ดพัึกผู่้อนั 

ประจำ�ปี ห�กลูักจ้�งได้รับก�รค้้มครองภ�ยใต้่กฎหม�ยว่�ด้วยก�รจ้�งง�นั (Employment Act) แลัะ

ทำ�ง�นักับบริษัีทนั�ยจ้�งอย่�งน้ัอย 3 เดือนั โดยสิำทธิิในัก�รลั�พัึกร้อนัขึ�นัอยูกั่บระยะเวลั�ก�รทำ�ง�นั 

 8. วันำหย่ดีร�ชกี่�ร (Public holiday) วันัหยด้ร�ช่ก�รประจำ�ปีของประเทศสิำงคโปร์มี

ทั�งหมด 11 วันั  ลูักจ้�งจะได้รับค่�จ้�งรวมเบี�ยเลีั�ยง (gross rate of pay)  ในัวันัหย้ดร�ช่ก�รห�ก

ลูักจ้�งไม่ข�ดง�นัก่อนัหรือหลัังวันัหยด้  ห�กลูักจ้�งทำ�ง�นัในัวันัหยด้ร�ช่ก�ร ลูักจ้�งจะได้รับค่�จ้�ง

ดังนีั�

ระยะเวล�ทำ�ง�นำ จัำ�นำวนำวันำล�พัักี่ร้อนำ

ปีที�  1 7

ปีที�  2 8

ปีที�  3 9

ปีที�  4 10

ปีที�  5 11

ปีที�  6 12

ปีที�  7 13

ตั่�งแต่่ปีที�  8 เป็นัต้่นัไป 14

สิิงคำโปร์
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 9. ภ�ษ่ร�ยไดี้ ผูู้้มีร�ยได้ในัประเทศสิำงคโปร์จะต้่องยื�นัแสำดงร�ยได้ให้สำรรพึ�กรสำิงคโปร์ 

อัต่ร�ที�ต้่องเสีำยภ�ษีีจะขึ�นัอยู่กับระยะเวลั�ที�อ�ศัยอยูใ่นัประเทศสิำงคโปร์ โดยสำร้ปได้ดังนีั�

ระยะเวล�ท่�อยู่ในำประเทศสิิงคำโปร์ 

ต่�มปีปฏิิทินั (1 ม.ค. – 31 ธิ.ค.)

อัต้ร�กี่�รเส่ิยภ�ษ่

1. น้ัอยกว่� 60 วันั ได้รับก�รยกเว้นั แต่่ไม่รวมถึึง ต่ำ�แหน่ังผูู้้อำ�นัวยก�ร 
ผูู้้บริห�ร 

2. ระหว่�ง 61 วันั ถึึง 182 วันั 15% ของร�ยได้ทั�งหมดไม่มีก�รหักค่�ลัดหย่อนัใดๆ

3. อย่�งน้ัอย 183 วันั ในั 1 ปี ต่�มต่�ร�งอัต่ร�ก�รเสีำยภ�ษีี

4. อย่�งน้ัอย 183 วันั ในัระยะเวลั� 2 ปี  

   ติ่ดต่่อกันั
ต่�มต่�ร�งอัต่ร�ก�รเสีำยภ�ษีี

5. ติ่ดต่่อกันั 3 ปี ต่�มอัต่ร�ก�รเสีำยภ�ษีี

วันำหย่ดีร�ชกี่�รต้รงกัี่บื้ สิิทธิิท่�ลูกี่จ้ั�งได้ีรับื้

1. วันัทำ�ง�นั (working day) - ค่�จ้�งพืึ�นัฐ�นั (basic raye of pay) เพิึ�มอีก 1 วันั
- ค่�จ้�งรวมรวมเบี�ยเลีั�ยง (gross rate of pay)  
- ค่�ล่ัวงเวลั� (ห�กทำ�ง�นัเกินัเวลั�ทำ�ง�นัปกติ่)

2. วันัพัึกผู่้อนัประจำ�ปี (rest day) - ค่�จ้�งจ�กก�รทำ�ง�นัในัวันัหยด้ประจำ�สัำปด�ห์ (rest day)
- ค่�ล่ัวงเวลั� (ห�กทำ�ง�นัเกินัเวลั�ทำ�ง�นัปกติ่)
วันัทำ�ง�นัถัึดไปจะได้รับค่�จ้�งรวมเบี�ยเลีั�ยง

3. วันัไม่ทำ�ง�นั (non-working day)  

เช่่นั วันัเสำ�ร์ กรณีีลูักจ้�งทำ�ง�นั 5 วันั

- ค่�ล่ัวงเวลั� (ห�กทำ�ง�นัเกินัเวลั�ทำ�ง�นัปกติ่ในัวันัเสำ�ร์)
- ค่�จ้�งรวมรวมเบี�ยเลีั�ยง (gross rate of pay) เพิึ�มขึ�นั 
1 วันั หรือ มีวันัหย้ดเพิึ�มให้ 1 วันั 
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 อัต่ร�ก�รก�รเสีำยภ�ษีีร�ยได้บ้คคลัธิรรมด� (นัับตั่�งแต่่ปีประเมินัผู้ลัก�รเสีำยภ�ษีี 2560)

ร�ยได้ี (เหร่ยญี่สิิงคำโปร์) อัต้ร�กี่�รเส่ิยภ�ษ่ (ร้อยละ) จัำ�นำวนำเงินำ (เหร่ยญี่สิิงคำโปร์)

20,000 แรก

10,000 ถัึดไป
0
2

0

200

30,000 แรก

10,000 ถัึดไป

-
3.5

200

350

40,000 แรก

40,000 ถัึดไป

-
7

550

2,800

80,000 แรก

40,000 ถัึดไป

-
11.5

3,350

4,600

120,000 แรก

40,000 ถัึดไป

-
15

7,950

6,000

160,000 แรก

40,000 ถัึดไป

-
18

13,950

7,200

200,000 แรก

40,000 ถัึดไป

-
19

21,150

7,600

240,000 แรก

40,000 ถัึดไป

-
19.5

28,750

7,800

280,000 แรก

40,000 ถัึดไป

-
20

36,550

8,000

320,000 แรก

ส่ำวนัเกินั 320,000

-
22

44,550

หมู�ยเหต่้ : ค่�ลัดหยอ่นับ้คคลัธิรรมด�ของปปีระเมนิัผู้ลั 2562 ที�ร้อยลัะ 50 แต่่ไมเ่กินั 200 เหรยีญ 

               สิำงคโปร์
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กี่�รข้อภ�ษ่หักี่ฝี�กี่ค้ำนำ

 นั�ยจ้�งจะหักเงินัค่�ภ�ษีีจ�กเงินัเดือนัแรงง�นัท้กร�ย แลัะจะคืนัให้ห�กไม่เสีำยภ�ษีี แต่่

ห�กแรงง�นัไทยทำ�ง�นัเกินั 60 วันั แต่่น้ัอยกว่� 183 วันั ก็จะต้่องเสีำยภ�ษีีร้อยลัะ 15 นั�ยจ้�งก็จะ

หักเงินัต่�มจำ�นัวนัที�ได้รับแจ้งจ�กสำรรพึ�กรสำงิคโปร ์ดังนัั�นัห�กลูักจ้�งต่อ้งก�รทร�บก�รประเมนิัผู้ลั

ก�รเสีำยภ�ษีีก่อนัเดินัท�งกลัับ ควรแจ้งนั�ยจ้�งก่อนัก�รยกเลิักสัำญญ�จ้�งอย่�งน้ัอย 2 – 4 สัำปด�ห์

 กรณีีที�แรงง�นัไทยมีคว�มจำ�เป็นัต้่องเดินัท�งกลัับประเทศไทยก่อนัได้รับผู้ลัประเมินัก�ร

เสีำยภ�ษีี ให้แรงง�นัไทยติ่ดต่่อ สำนัร.สิำงคโปร์ พึร้อมเอกสำ�รที�เกี�ยวข้อง ดังนีั�

      1. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�ง (Passport) ท้กหน้ั�ที�มีต่ร�ประทับ

      2. สำำ�เนั�ใบอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นั (Work – permit)

      3. สำำ�เนั�หลัักฐ�นัก�รรับเงินัค่�จ้�ง ที�แสำดงว่�มีก�รหักเงินัค่�จ้�งไว้เพืึ�อเสีำยภ�ษีี

 11. กี่รณ่บื้�ดีเจ็ับื้ท่�เกิี่ดีจั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ กระทรวงแรงง�นัใช้่กฎหม�ยว่�ด้วยเงินัค่� 

ทดแทนักรณีีบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�นั (The Work Injury Compensation Act - WICA) ให้

ลูักจ้�งเรียกร้องค่�ทดแทนักรณีีบ�ดเจ็บหรือเป็นัโรคที�เกิดจ�กก�รทำ�ง�นัโดยไม่จำ�เป็นัต้่องฟ้องร้อง 

ในัศ�ลั ซึิ�งถืึอว่�เป็นัวิธีิก�รที�ถูึกที�ส้ำด รวดเร็ว แลัะไม่ต้่องใช้่ทนั�ยคว�ม  ปกติ่ใช้่เวลั�ดำ�เนิันัก�ร

ประม�ณี 3-6 เดือนั อ�จใช้่เวลั�ม�กขึ�นัสำำ�หรับก�รบ�ดเจ็บบ�งกรณีีที�แพึทย์จะต้่องใช้่เวลั�ในั 

ก�รประเมินัสำมรรถึภ�พึของผูู้้ท้พึพึลัภ�พึ แต่่อย่�งไรก็ต่�มลูักจ้�งมีท�งเลืัอกที�จะเรียกร้องค่�ทดแทนั

โดยใช้่ WICA หรือ กฎหม�ยจ�รีต่ประเพึณีี (Common Law)

 กฎหม�ยว่�ด้วยเงินัค่�ทดแทนักรณีีบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�นั (The Work Injury 

Compensation Act - WICA) เป็นักฎหม�ยที�กำ�หนัดให้นั�ยจ้�งต้่องรับผิู้ดช่อบค่�ทดแทนั 

ค่�จ้�งระหว่�งลั�ป่วย ค่�รักษี�พึย�บ�ลั ที�เกิดขึ�นัจ�กอ้บัติ่เหต้่จ�กก�รทำ�ง�นั โดยค้้มครอง 

ลูักจ้�งท้กคนัไม่ว่�จะเป็นัช่�วท้องถิึ�นัหรือช่�วต่่�งช่�ติ่ที�อยู่ภ�ยใต้่สัำญญ�จ้�งหรือก�รฝึ่กง�นั 

โดยไม่คำ�นึังถึึงร�ยได้ ยกเว้นั

 -  ผูู้้รับเหม�อิสำระ แลัะ ผูู้้ประกอบอ�ชี่พึส่ำวนัตั่ว

 -  คนัทำ�ง�นับ้�นั

 -  พึนัักง�นัในัเครื�องแบบ (ทห�รในักองทัพึสิำงคโปร์  ต่ำ�รวจ องค์กรป้องกันัฝ่่�ยพึลัเรือนั    

กรมร�ช่ทัณีฑ์์ แลัะหน่ัวยปร�บปร�มย�เสำพึติ่ดแห่งประเทศสิำงคโปร์)

 1) ลูักจ้�งจะเรียกร้องขอค่�ทดแทนัได้กรณีี

      -  ได้รับบ�ดเจ็บเนืั�องจ�กก�รทำ�ง�นั

      -  ได้รับบ�ดเจ็บขณีะทำ�ง�นัที�ได้รับมอบหม�ยในัต่่�งประเทศ

      -  เป็นัโรคที�เกิดจ�กก�รทำ�ง�นั

สิิงคำโปร์
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      -  เจ็บป่วยโดยมีสำ�เหต้่ม�จ�กก�รสัำมผัู้สำหรืออยูใ่นัสำภ�พึแวดล้ัอมส่้ำมเสีำ�ยงจ�กสำ�รเคมี 

 2) ข้อปฏิิบัติ่เมื�อลูักจ้�งได้รับบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�นั

 ก. ร�ยง�นัก�รเกิดอ้บัติ่เหต้่

      -  เข้�รับก�รรักษี�กับแพึทย์ที�มีใบอน้ัญ�ต่รักษี�พึย�บ�ลัในัประเทศสิำงคโปร์เท่�นัั�นั 

แลัะต้่องแจ้งให้นั�ยจ้�งทร�บโดยเร็ว 

      -  นั�ยจ้�งจะต่้องแจ้งให้กระทรวงแรงง�นั (MOM) ทร�บห�กลูักจ้�งเข้�รับ

ก�รรักษี�พึย�บ�ลัอย่�งน้ัอย 24 ชั่�วโมง หรือ ได้รับอน้ัญ�ต่ให้ลั�ป่วยตั่�งแต่่ 3 วันัขึ�นัไป 

      -  ลูักจ้�งนัำ�ใบรับรองแพึทย์ (MC) ฉบับจริงม�ยื�นัต่่อนั�ยจ้�ง เพืึ�อจะได้รับค่�จ้�ง

ระหว่�งลั�ป่วย ลูักจ้�งควรเก็บสำำ�เนั�ใบรับรองแพึทย์ (MC) ด้วย

      -  นั�ยจ้�งควรจ่�ยค่�รักษี�พึย�บ�ลัโดยต่รงกับสำถึ�นัพึย�บ�ลั แต่่ห�กลูักจ้�งจ่�ย 

ไปก่อนัให้นัำ�ใบเสำร็จค่�รักษี�พึย�บ�ลัฉบับจริงม�ยื�นัต่่อนั�ยจ้�ง เพืึ�อให้นั�ยจ้�งช่ำ�ระเงินัคืนั ลูักจ้�ง

ควรเก็บสำำ�เนั�ไว้ด้วย

      -  ต่รวจสำอบกับนั�ยจ้�งว่�ได้แจ้งให้กระทรวงแรงง�นั (MOM) ทร�บเกี�ยวกับอ้บัติ่เหต้่

 แล้ัวหรือไม่

      -  แจ้งกระทรวงแรงง�นัสิำงคโปร์ห�กนั�ยจ้�งไม่จ่�ยค่�รักษี�พึย�บ�ลัคืนัแลัะค่�จ้�ง

ระหว่�งลั�ป่วย

 ข. ยื�นัแบบฟอร์มขอรับค่�ทดแทนั

         -  เมื�อกระทรวงแรงง�นัได้รับแจ้งอ้บัต่ิเหต้่จ�กก�รทำ�ง�นั กระทรวงแรงง�นัจะสำ่ง 

แบบฟอร์มพึร้อมหม�ยเลัขอ้�งอิงข้อเรียกร้อง ห�กลูักจ้�งตั่ดสิำนัใจที�จะเรียกร้องค่�ทดแทนั 

ภ�ยใต่้กฎหม�ยว่�ด้วยเงินัค่�ทดแทนักรณีีบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�นั (The Work Injury 

Compensation Act - WICA)  แลั้วก็ให้สำ่งคืนัแบบฟอร์มดังกลั่�วภ�ยในัเวลั� 1 ปี นัับตั่�งแต่่ 

วันัเกิดอ้บัติ่เหต้่กระทรวงแรงง�นัจะดำ�เนิันัก�รได้ก็ต่่อเมื�อได้รับแบบฟอร์มที�สำ่งให้คืนั 

ห�กพึ้นัระยะเวลั� 1 ปีไปแล้ัวลูักจ้�งก็จะไม่สำ�ม�รถึเรียกร้องค่�ทดแทนัได้ 

      -  ต่รวจสำอบคว�มคืบหน้ั�ของก�รเรียกร้องค่�ทดแทนั

 ค. พึบแพึทย์เพืึ�อก�รประเมินัผู้ลั

         -  หลัังจ�กรับก�รรักษี�หลัังประสำบอ้บัติ่เหต้่จ�กก�รทำ�ง�นั แพึทย์จะนััดผูู้้ป่วย 

ให้กลัับไปพึบแพึทย์เป็นัระยะๆ ซึิ�งผูู้้ป่วยจะต่้องไปพึบแพึทย์ท้กครั�งถึึงแม้ว่�แพึทย์จะไม่อน้ัญ�ต่

ให้ลั�ป่วยแลัะให้กลัับไปทำ�ง�นัต่�มปกติ่แล้ัวก็ต่�ม เพืึ�อแพึทยจ์ะได้ดพูึฒันั�ก�รว่�กลัับม�เป็นัปกติ่

หรือไม่แลัะเมื�ออ�ก�รทรงตั่วแล้ัวแพึทย์ก็จะย้ติ่ก�รรักษี�เพืึ�อประเมินัผู้ลัก�รสูำญเสีำย

       -  ลูักจ้�งที�ได้รับบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�นัควรได้รับก�รรักษี�อย่�งต่่อเนืั�องที� 

โรงพึย�บ�ลัเดียวกันั ห�กเปลีั�ยนัโรงพึย�บ�ลัลูักจ้�งต้่องจ่�ยค่�รักษี�พึย�บ�ลัไปก่อนัแล้ัวกลัับม�
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เบิกกับนั�ยจ�้ง แพึทยค์นัใหมจ่ะต่อ้งเปน็ัผูู้รั้บรองว�่เปน็ัก�รบ�ดเจ็บที�เกิดจ�กก�รทำ�ง�นั แลัะเมื�อ

ไมไ่ดไ้ปต่�มนััดกบัแพึทยค์นัเดิม เรื�องค�่ทดแทนักรณีีอ้บัติ่เหต้่จ�กก�รทำ�ง�นักจ็ะถูึกระงับชั่�วคร�ว

ทำ�ให้เกิดคว�มลั่�ช่้� ดังนัั�นัไม่ควรเปลีั�ยนัโรงพึย�บ�ลัเพึร�ะไม่ว่�จะเป็นัโรงพึย�บ�ลัไหนัก็จะได้

รับก�รรักษี�ระดับมืออ�ชี่พึเหมือนักันั

        -  ระหว่�งดำ�เนิันัก�รเรื�องค่�ทดแทนั นั�ยจ้�งไม่สำ�ม�รถึสำ่งลูักจ้�งช่�วต่่�งช่�ติ่ 

กลัับประเทศบ้�นัเกิดได้ ห�กกระทรวงแรงง�นัประสำงค์ให้แรงง�นันัั�นัยังคงอยู่ในัประเทศสิำงคโปร์

      -  โรงพึย�บ�ลัจะประเมินัอ�ก�รแลัะแจ้งผู้ลัก�รประเมินั (% ของก�รท้พึพึลัภ�พึ) 

ให้กระทรวงแรงง�นั (MOM) ทร�บ

 ง. รับหนัังสืำอประเมินัผู้ลั

      -  กระทรวงแรงง�นัสิำงคโปร์คำ�นัวณีจำ�นัวนัเงินัค่�ทดแทนั

      -  กระทรวงแรงง�นัสิำงคโปร์ออกหนัังสืำอประเมินัผู้ลั (Notice of Assessment : NOA)  

ให้ลูักจ้�ง นั�ยจ้�ง แลัะบริษัีทประกันั

      -  ห�กไม่มีผูู้้ใดคัดค้�นัก�รประเมินัของกระทรวงแรงง�นั (MOM) นั�ยจ้�งหรือบริษัีท

ประกันัภัยจะต่้องช่ำ�ระเงินัภ�ยในั 21 วันันัับจ�กวันัที�ที�ระบ้ในัหนัังสืำอประเมินัผู้ลั นั�ยจ้�ง 

ไม่สำ�ม�รถึ หักเงินัค�่รักษี�พึย�บ�ลัแลัะค�่จ�้งระหว�่งลั�ปว่ยจ�กเงินัค�่ทดแทนัได ้(กรณีีที�คัดค�้นั

ก�รประเมินัผู้ลัจะต่้องสำ่งแบบฟอร์มก�รคัดค้�นัภ�ยในั 14 วันั นัับจ�กวันัที�ที�ระบ้ในัหนัังสืำอ

ประเมินัผู้ลั) 

      -  เมื�อท้กฝ่่�ยเห็นัด้วยกับหนัังสืำอประเมินัผู้ลั (Notice of Assessment - NOA) 

แลัะได้มีก�รจ่�ยเงินัค่�ทดแทนัให้กับลูักจ้�งแล้ัวก็ถืึอว่�ก�รเรียกร้องค่�ทดแทนัได้สิำ�นัส้ำดลัง ลูักจ้�ง

ไม่สำ�ม�รถึเรียกร้องโดยใช้่กฎหม�ยจ�รีต่ประเพึณีี (Common Law) ได้อีกหม�ยเหต้่ ห�กนั�ยจ้�ง

ไม่ปฏิิบัติ่ต่�มคำ�สัำ�งของกระทรวงแรงง�นั นั�ยจ้�งอ�จถูึกฟ้องร้องดำ�เนิันัคดี อย่�งไรก็ต่�มยัง 

ไม่ได้หม�ยคว�มว่�ลูักจ้�งจะได้รับเงินัค่�ทดแทนั ลูักจ้�งต่้องร้องขอให้ศ�ลัสัำ�งบังคับต่�มคำ�สัำ�ง 

ด้วยต่นัเองที�ฝ่่�ยบังคับคดี (Bailiff’s section) ในัศ�ลัชั่�นัต้่นั (State Court) ที� 1 Havelock 

Square, Singapore 059724

 3) ประเภทสิำทธิิประโยช่น์ั ภ�ยใต้่กฎหม�ยว่�ด้วยเงินัค่�ทดแทนักรณีีบ�ดเจ็บจ�ก 

ก�รทำ�ง�นั (The Work Injury Compensation Act - WICA)  

  ก)  ค่�จ้�งระหว่�งลั�ป่วย

สิิงคำโปร์
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  ข) ค่�รักษี�พึย�บ�ลั นั�ยจ้�งต่้องจ่�ยค่�รักษี�พึย�บ�ลัในัวงเงินัสูำงส้ำด 

36,000 เหรียญสิำงคโปร์ หรือเป็นัระยะเวลั� 1 ปีนัับจ�กวันัที�ประสำบอ้บัติ่เหต้่

  ค) เงินัค่�ทดแทนักรณีีท้พึพึลัภ�พึถึ�วรหรือเสีำยชี่วิต่

       -  กรณีีท้พึพึลัภ�พึถึ�วร (Permanent Incapacity – PI) โดยมีวิธีิก�รคำ�นัวณี 

จำ�นัวนัเงินัค่�ทดแทนัของลูักจ้�ง  = ร�ยได้โดยเฉลีั�ยต่่อเดือนัของลูักจ้�ง x ค่�คูณีปัจจัยด้�นัอ�ย้

 x % ก�รท้พึพึลัภ�พึถึ�วร 

      -  ก�รเสีำยชี่วิต่ (Death) เมื�อเกิดอ้บัติ่เหต้่จ�กก�รทำ�ง�นัจนัทำ�ให้ลูักจ้�ง 

เสีำยชี่วิต่ โดยช่ำ�ระเงินัค่�ทดแทนันีั�ให้แก่สำม�ชิ่กในัครอบครัวหรือผูู้้อยู่ในัอ้ปก�ระของลูักจ้�ง

ที�เสีำยชี่วิต่ โดยมีวิธีิก�รคำ�นัวณีจำ�นัวนัเงินัค่�ทดแทนัของลูักจ้�ง = ร�ยได้โดยเฉลีั�ยต่่อเดือนั

ของลูักจ้�ง x ค่�คูณีปัจจัยด้�นัอ�ย ้x % ก�รท้พึพึลัภ�พึถึ�วร

จัำ�นำวนำวันำล�ป�วยกี่รณ่ผู้ป�วย

นำอกี่ Medical Leave

จัำ�นำวนำวันำล�ป�วยกี่รณ่ผู้ป�วย

ในำ Hospitalisation Leave
ค่ำ�จ้ั�งระหว่�งล�ป�วย

สูำงส้ำด 14 วันั สูำงส้ำด 60 วันั จ่�ยเต็่มต่�มค่�จ้�งเฉลีั�ย 

ร�ยเดือนั

วันัที� 15 เป็นัต้่นัไป จนัถึึง 1 ปี 

นัับตั่�งแต่่วันัเกิดอ้บัติ่เหต้่

วันัที� 61 เป็นัต้่นัไป จนัถึึง 1 ปี 
โดยนัับตั่�งแต่่วันัเกิดอ้บัติ่เหต้่

จ่�ย 2/3 ของค่�จ้�งเฉลีั�ย 

ร�ยเดือนั

ข้้อกี่ำ�หนำดีค่ำ�ทดีแทนำ

ขั�นัต่ำ��ส้ำด $218,000 X % ท้พึพึลัภ�พึถึ�วร 

ขั�นัสูำงส้ำด $262,000 X % ท้พึพึลัภ�พึถึ�วร 

ข้้อกี่ำ�หนำดีค่ำ�ทดีแทนำ

ขั�นัต่ำ��ส้ำด $69,000 

ขั�นัสูำงส้ำด $204,000 

 12. สิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่ประสิบื้อันำต้ร�ยนำอกี่เวล�ง�นำ

 1. ก�รประสำบอันัต่ร�ยใดก็ต่�มที�ไม่ได้เกิดในัสำถึ�นัที�ทำ�ง�นั แลัะไม่ได้เป็นัง�นัที�นั�ยจ้�ง 

สัำ�งให้ทำ� กฎหม�ยจะไม่ค้้มครองสิำทธิิประโยช่น์ัต่�มพึระร�ช่บัญญัติ่ว่�ด้วยเงินัทดแทนัก�รบ�ดเจ็บ

สิิงคำโปร์
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จ�กก�รทำ�ง�นั เช่่นั ก�รทะเลั�ะวิว�ทจนัได้รับบ�ดเจ็บ ขี�จักรย�นัไปช่นัต้่นัไม้ข�หัก หรือเสีำยชี่วิต่

ก็ต่�ม กรณีีเช่่นันีั�จะได้รับก�รค้้มครองจ�กประกันัค่�รักษี�พึย�บ�ลั

 2. ห�กเสีำยชี่วิต่ นั�ยจ้�งจะรับผิู้ดช่อบเรื�องก�รสำ่งศพึกลัับประเทศไทย โดยปกติ่ใช่้เวลั�

ก�รส่ำงศพึกลัับประม�ณี 1 สัำปด�ห์

 3. สิำทธิิประโยช่นั์อื�นัๆ ได้แก่ ค่�จ้�งงวดส้ำดท้�ย เงินัหักฝ่�ก แลัะเงินับริจ�คที�นั�ยจ้�ง

ยินัดีจะบริจ�คให้ท�ย�ทผูู้้ต่�ย

 หม�ยเหต้่ สำำ�หรับกรณีีนีั�ผูู้้ประสำบอันัต่ร�ยหรือบ�ดเจ็บจะต้่องมอบหม�ยให้ทนั�ยคว�ม

ดำ�เนิันัก�รฟ้องร้องเรียกค่�เสีำยห�ยแลัะเงินัทดแทนัจ�กผูู้้ที�กระทำ�ก�รลัะเมิด อันัเป็นัเหต้่ได้รับ

อันัต่ร�ยหรือบ�ดเจ็บส่ำวนักรณีีเสีำยช่วีติ่ท�ย�ทต้่องลังนั�มแต่่งตั่�งทนั�ยพึร้อมจัดเต่รียมเอกสำ�รต่�ม

ข้อ 2 ให้ทนั�ยคว�มดำ�เนิันัก�รต่่อไป

ข้้อปฏิิบัื้ติ้ข้องลูกี่จ้ั�งท่�สิิ�นำส่ิดีสัิญี่ญี่�จ้ั�งและประสิงค์ำข้อเดิีนำท�งออกี่นำอกี่ประเทศสิิงคำโปร์ 

 1) ลูักจ้�งต้่องบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั�ให้นั�ยจ้�งทร�บเนืั�องจ�กนั�ยจ้�งต้่องยื�นัแบบร�ยได้ของ

ลูักจ้�งให้สำรรพึ�กรสิำงคโปร์เพืึ�อประเมินัภ�ษีีร�ยได้บ้คคลัธิรรมด� (Tax Clearance) แลัะนั�ยจ้�ง

จะต้่องให้ลูักจ้�งจ่�ยภ�ษีีร�ยได้ก่อนัเดินัท�งออกนัอกประเทศ

 2) นั�ยจ้�งยื�นัแบบร�ยได้ให้สำรรพึ�กรสิำงคโปร์แลัะระงับก�รจ่�ยค่�จ้�ง ค่�ล่ัวงเวลั� แลัะ

อื�นัๆ ของลูักจ้�งจนักว่�จะได้รับคำ�สัำ�งจ�กสำรรพึ�กรสำิงคโปร์ (Inland Revenue Authority of 

Singapore - IRAS)

 3) สำรรพึ�กรสิำงคโปร์ (IRAS) จะดำ�เนิันัก�รภ�ยในั 7 วันั ห�กนั�ยจ้�งยื�นัแบบร�ยได้ 

ของลูักจ้�งให้สำรรพึ�กรสิำงคโปร์ผู่้�นัระบบออนัไลัน์ั (e-filed) แต่่จะใช้่เวลั� 21 วันัห�กเป็นัก�ร 

ส่ำงเอกสำ�รท�งจดหม�ยหรือโทรสำ�ร

 4) ขั�นัต่อนัก�รประเมินัผู้ลัก�รเสีำยภ�ษีี

 5) สำรรพึ�กรสิำงคโปร์ (IRAS) จะมีคำ�สัำ�งให้นั�ยจ้�งจ่�ยค่�ภ�ษีีร�ยได้ของลูักจ้�ง นั�ยจ้�ง 

จะใช้่เงินัค่�จ้�งงวดส้ำดท้�ยของลัูกจ้�งจ่�ยให้สำรรพึ�กรสำิงคโปร์ ห�กมีเงินัค่�จ้�งเหลัือจึงจะ 

จ่�ยคืนัให้กับลูักจ้�ง

 6) ลูักจ้�งจะไดรั้บใบประเมนิัผู้ลัก�รเสำยีภ�ษีี ห�กเงนิัที�นั�ยจ้�งนัำ�ม�ช่ำ�ระค�่ภ�ษีีใหลู้ักจ้�ง

ไม่เพีึยงพึอ ลูักจ้�งต้่องรับผิู้ดช่อบในัส่ำวนัที�ข�ด กรณีีที�ลูักจ้�งจ่�ยค่�ภ�ษีีไม่ครบ สำรรพึ�กรสิำงคโปร์

จะแต่่งตั่�งให้ธินั�ค�รหรือทนั�ยดำ�เนิันัก�รให้ลูักจ้�งจ่�ยค่�ภ�ษีี หรือลูักจ้�งอ�จไม่ได้รับอน้ัญ�ต่ให้

เดินัท�งออกนัอกประเทศ หรือก�รดำ�เนิันัก�รในัชั่�นัศ�ลั 

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้หลังกี่�รทำ�ง�นำ

สิิงคำโปร์
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 กี่�รบื้อกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�จ้ั�ง ห�กลูักจ้�งหรือนั�ยจ้�งต้่องก�รยติ้่คว�มสัำมพัึนัธ์ิในัฐ�นัะลูักจ้�ง

แลัะนั�ยจ้�งสำ�ม�รถึทำ�ได้โดยก�รบอกเลิักสัำญญ�จ้�งทั�งก�รแจ้งล่ัวงหน้ั�แลัะไม่แจ้งล่ัวงหน้ั� กรณีี

ลูักจ้�งขอบอกเลิักสัำญญ�จ้�งควรปฏิิบัติ่ดังนีั�

 1. ลูักจ้�งต้่องบอกเลิักสัำญญ�จ้�งโดยแจ้งนั�ยจ้�งเป็นัลั�ยลัักษีณ์ีอักษีรแลัะต้่องบอกกล่ั�ว

ล่ัวงหน้ั�ต่�มระยะเวลั�ที�สัำญญ�จ้�งกำ�หนัดหรอืข้อต่กลังท�งว�จ� ห�กไมมี่ก�รต่กลังกนััไว้ก็ใช้่ต่�ร�ง

ดังนีั�

 2. ห�กลูักจ้�งตั่ดสิำนัใจบอกเลิักสัำญญ�จ้�งโดยไม่แจ้งลั่วงหนั้� ลูักจ้�งจะต่้องจ่�ยค่�จ้�ง

แทนัก�รบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั� (Salary in lieu of notice)  ยกเว้นักรณีีที�นั�ยจ้�งไม่จ่�ยค่�จ้�งต่�ม

กำ�หนัดในัสัำญญ�จ้�ง

 3. ห�กนั�ยจ้�งบอกเลิักสัำญญ�จ้�งเนืั�องจ�กลูักจ้�งมีคว�มผิู้ด (misconduct) นั�ยจ้�ง

จะต้่องสำอบสำวนัร�ยลัะเอียดก่อนัที�จะลังโทษีลูักจ้�ง

 4. ลูักจ้�งที�ถูึกบอกเลิักเลิักสัำญญ�จ้�ง (dismissal) อย่�งไม่เป็นัธิรรม สำ�ม�รถึยื�นัอ้ทธิรณ์ี

กับองค์กรไต่รภ�คีเพืึ�อก�รจัดก�รข้อพิึพึ�ท (Tripartite Alliance for Dispute Management 

: TADM)

ระยะเวล�กี่�รทำ�ง�นำ ระยะเวล�กี่�รแจ้ังล่วงหน้ำ�

น้ัอยกว่� 26 สัำปด�ห์ 1 วันั

ตั่�งแต่่ 26 สัำปด�ห์ แต่่น้ัอยกว่� 2 ปี 1 สัำปด�ห์

ตั่�งแต่่ 2 ปี แต่่น้ัอยกว่� 5 ปี 2 สัำปด�ห์

ตั่�งแต่่ 5 ปี ขึ�นัไป 4 สัำปด�ห์

สิิงคำโปร์
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Tribunals (ECT) ทำ�หนั้�ที�เปรียบเหมือนัศ�ลัแรงง�นั โดยผูู้้ร้องจะต่้องเข้�ร่วมก�รเจรจ�ด้วย

สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศสิำงคโปร์จึงขอแนัะนัำ�แรงง�นัไทยท้กท่�นัที�ประสำงค์จะยื�นัข้อร้อง

ท้กข์ให้ดำ�เนิันัก�รยื�นัข้อร้องท้กข์ก่อนัที�จะเดินัท�งกลัับประเทศไทย

กี่�รย้�นำเร้�องเร่ยกี่ร้องสิิทธิิประโยชน์ำ 

นัับตั่�งแต่่ 1 เมษี�ยนั 2560 ผูู้้ร้องที�ประสำงค์เรียกร้องสิำทธิิประโยช่น์ัต่่�งๆ จ�กก�รทำ�ง�นัจะต้่อง

ยื�นัเรื�องโดยต่รงกับ  องค์กรไต่รภ�คีเพืึ�อก�รจัดก�รข้อพิึพึ�ท (Tripartite Alliance for Dispute 

Management -TADM) ซึิ�งสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศสิำงคโปร์จะช่่วยยื�นัข้อร้องท้กข์กับ 

TADM เพืึ�อไกลั่เกลีั�ยแลัะห�กไม่ประสำบผู้ลัสำำ�เร็จก็จะเข้�สูำ่ขั�นัต่อนั Employment Claims

 ข้้อมููลสิำ�คัำญี่ 

 ห�กลูักจ้�งไม่ได้รับคว�มเป็นัธิรรมกรณีี เงินัค่�จ้�ง ค่�ล่ัวงเวลั� แลัะเงินัหักต่่�งๆ แลัะ

ต้่องก�รเรียกร้องผู่้�นักระทรวงแรงง�นัสิำงคโปร์ ลูักจ้�งจะต้่องทำ�ภ�ยในั 6 เดือนั นัับจ�กวันัที�

ยกเลิักสัำญญ�จ้�ง หรือเดินัท�งออกนัอกประเทศสิำงคโปร์ แลัะมีสิำทธิิเรียกคืนัย้อนัหลััง 1 ปี นัับ

จ�กวันัแจ้งเรื�องเท่�นัั�นั

เอกี่สิ�รท่�คำวรมู่ประกี่อบื้กี่รณ่ข้อคำว�มูช่วยเหล้อ 

 1. ใบอน้ัญ�ต่ก�รทำ�ง�นั 

 2. สัำญญ�จ้�ง 

 3. หลัักฐ�นัก�รรับเงินั 

 4. หลัักฐ�นัก�รหักเงินั เช่่นัเป็นัค่�ภ�ษีี หรือ/แลัะ หลัักฐ�นัก�รประเมินัผู้ลัก�รเสีำยภ�ษีี 

 5. เอกสำ�รอื�นัที�เกี�ยวข้องกับเรื�องที�ม�ร้องท้กข์

Download

ตั้วอย่�งเอกี่สิ�รคำำ�ยินำยอมูข้องผู้อยู่ในำอ่ปกี่�ระ

https://bzfile.com/icb/singapore_1.pdf

สิิงคำโปร์
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มาเลีเซีีย
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มู�เลเซ่ีย

1.

2.

สิิทธิิประโยชน์ำและมู�ต้รฐ�นำแรงง�นำต้�มูพัระร�ชบัื้ญี่ญัี่ติ้
กี่�รจ้ั�งง�นำ

สิิทธิิประโยชน์ำจั�กี่แผนำค้่ำมูคำรองส่ิข้ภ�พัคำนำง�นำต่้�งช�ติ้ในำ
มู�เลเซ่ีย

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้ระหว่�งกี่�รทำ�ง�นำ

 1. ชั�วโมูงกี่�รทำ�ง�นำ

 ชั่�วโมงทำ�ง�นัปกติ่  วันัลัะไม่เกินั 8 ชั่�วโมง หรือสัำปด�ห์ลัะไม่เกินั 48 ชั่�วโมง

 วันัหย้ดพัึกผู่้อนั  สัำปด�ห์ลัะ 1 วันั

 วันัหย้ดเทศก�ลั  อย่�งนั้อยปีลัะ 11 วันั ประกอบด้วยวันัหย้ดบังคับ 5 วันั ได้แก่

วันัช่�ติ่ วันัเฉลิัมพึระช่นัมพึรรษี�ของพึระร�ช่�ธิิบดี วันัเกิดของผูู้้ปกครองของรัฐ วันัแรงง�นั แลัะ

วันัม�เลัเซีิย แลัะวันัหย้ดอื�นัๆซึิ�งนั�ยจ้�งเป็นัผูู้้เลืัอกอีก 6 วันั

 2. ระเบ่ื้ยบื้กี่�รล�

 กี่�รทำ�ง�นำล่วงเวล�ในำวันำหย่ดีเทศกี่�ล

	 ทำ�ง�นันั้อยกว่�ช่ั�วโมงทำ�ง�นัปกต่ิ  ค่�จ้�งปกต่ิ 2 วันั

	 ทำ�ง�นัม�กกว่�ช่ั�วโมงทำ�ง�นัปกต่ิ  3.0 เท่�ของอัต่ร�ค่�จ้�งร�ยช่ั�วโมง

ประเภทข้องกี่�รล�
ทำ�ง�นำน้ำอยกี่ว่�

2 ปี
ทำ�ง�นำ 2 ปีข้้�นำไป

แต่้น้ำอยกี่ว่� 5 ปี

ทำ�ง�นำมู�กี่กี่ว่�

5 ปี ข้้�นำไป

กี่�รเข้้�รับื้                

กี่�รรักี่ษ�ตั้ว          

ในำโรงพัย�บื้�ล

ก�รเข้�รับก�รรักษี�ตั่ว               

ในัโรงพึย�บ�ลั
8 วันั 12 วันั 16 วันั -

ก�รลั�ป่วยโดยได้รับ

ค่�จ้�ง (ต่่อปี)
14 วันั 18 วันั 22 วันั 60 วันั

มู�เลเซ่ีย
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ค่�เบี�ยประกันัจำ�นัวนั 120 ริงกิต่ ต่่อคนัต่่อปี ซึิ�งมีวงเงินัค้้มครองสูำงส้ำด 10,000 ริงกิต่ต่่อปี 

(ในักรณีีที�ใบเสำร็จค่�รักษี�พึย�บ�ลัมีจำ�นัวนัสูำงกว่�วงเงินัค้้มครอง 10,000 ริงกิต่ คนัง�นัต่่�งช่�ติ่

หรือนั�ยจ้�งที�เกี�ยวข้องจะต้่องออกค่�ใช้่จ่�ยส่ำวนัที�เหลืัอ

 เป็นักฎหม�ยที�ร่�งขึ�นัเพืึ�อมอบเงินัทดแทนัให้คนัง�นัต่่�งช่�ต่ิที�มีเอกสำ�รก�รทำ�ง�นั 

ถูึกต้่องในักรณีีได้รับบ�ดเจ็บ หรือเสีำยชี่วิต่ ซึิ�งปัจจ้บันัรัฐบ�ลัม�เลัเซีิยยกเลิักแผู้นัประกันัเงินัทดแทนั

แก่แรงง�นัต่่�งช่�ติ่ (Foreign Workers’ Compensation Scheme : FWCS) โดยให้นั�ยจ้�ง 

ทำ�ประกันัแรงง�นัต่่�งช่�ติ่ต่�มแผู้นัก�รค้้มครองก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รจ้�งง�นัขององค์ก�ร

ประกันัสัำงคมแทนั (กรณีีที�ก�รค้้มครองภ�ยใต้่ FWCS มีระยะเวลั�พ้ึนัปี 2562 แรงง�นัจะได้รับ 

ก�รค้้มครองภ�ยใต้่ FWCS จนักว่�ประกันัจะหมดอ�ย)้

 องค์ก�รประกันัสัำงคมของม�เลัเซีิย จะให้คว�มค้้มครองลัูกจ้�งจ�กอ้บัติ่เหต้่หรือโรคที� 

เกิดจ�กก�รทำ�ง�นั ดังนีั�

 1. อ่บัื้ติ้เหต่้จั�กี่อ่ต้สิ�หกี่รรมู

 2. อ่บัื้ติ้เหต่้จั�กี่กี่�รเดิีนำท�ง

	 บนัเสำ้นัท�งระหว่�งที�พึักอ�ศัยแลัะสำถึ�นัที�ทำ�ง�นัของลัูกจ้�ง

	 ก�รเดินัท�งที�เกิดขึ�นัด้วยเหต่้ผู้ลัที�เกี�ยวข้องกับก�รจ้�งง�นั

	 ก�รเดนิัท�งระหว่�งสำถึ�นัที�ทำ�ง�นักับสำถึ�นัที�รบัประท�นัอ�ห�รในัเวลั�พัึกต่�มที�

ได้รับอนั้ญ�ต่ 

***อ่บัื้ติ้เหต่้ท่�เกิี่ดีข้้�นำระหว่�งกี่�รหย่ดีใดีๆ จัะไมู่ถ้อว่�เป็นำอ่บัื้ติ้เหต่้ท่�เกิี่ดีจั�กี่กี่�รจ้ั�งง�นำ*** 

 3. อ่บัื้ติ้เหต่้ในำช่วงฉ่ีกี่เฉิีนำ ณี บริเวณีสำถึ�นัที�ของนั�ยจ้�งในัระหว่�งก�รให้คว�มช่่วยเหลืัอ

 ก�รช่่วยชี่วิต่ หรือปกป้องผูู้้อื�นัจ�กภัยพิึบัติ่หรืออันัต่ร�ยในัระหว่�งเกิดเหต้่ฉ้กเฉินั 

 4. โรคำท่�เกิี่ดีจั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ เช่่นั สูำญเสีำยก�รได้ยินัเนืั�องจ�กก�รรับฟังเสีำยงดังเกินัไป 

อย่�งต่่อเนืั�อง หรือ โรคหอบหืดจ�กก�รทำ�ง�นั เนืั�องจ�กก�รทำ�ง�นัที�ต่้องสูำดดมฝ้่่นัหรือสำ�รเคมีที� 

เป็นัอันัต่ร�ย

สิิทธิิประโยชน์ำต้�มูพัระร�ชบัื้ญี่ญัี่ติ้เงินำทดีแทนำ (ยกี่เลิกี่แล้ว)

3. สิิทธิิประโยชน์ำจั�กี่แผนำค้่ำมูคำรองกี่�รบื้�ดีเจ็ับื้จั�กี่กี่�รจ้ั�งง�นำ

มู�เลเซ่ีย
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1.

2.

4.

3.

5.

สิิทธิิประโยชน์ำด้ี�นำกี่�รรักี่ษ�พัย�บื้�ล

สิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่ท่พัพัลภ�พัชั�วคำร�ว

สิิทธิิประโยชน์ำแก่ี่ผู้อยู่ในำอ่ปกี่�ระ

สิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่ท่พัพัลภ�พัถ�วร

เงินำสิงเคำร�ะห์เพ้ั�อฌ�ปนำกิี่จัศพั

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้หลังกี่�รทำ�ง�นำ

	 ลูกี่จั้�งท่�ไดี้รับื้บื้�ดีเจ็ับื้จั�กี่กี่�รจั้�งง�นำหร้อเป็นำโรคำท่�เกี่ิดีจั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ

สำ�ม�รถึได้รับก�รรักี่ษ�พัย�บื้�ลฟื้ร่ที�คลัินัิกที�มีบัญช่ีร�ยช่ื�อกับสำำ�นัักง�นัประกันัสัำงคม (SOCSO) 

หรือที�โรงพึย�บ�ลัของรัฐ

	 กี่รณ่ท่�เข้้�รับื้กี่�รรักี่ษ�ในำโรงพัย�บื้�ลท่�ไมู่มู่บื้ัญี่ช่ร�ยช้�อกัี่บื้สิำ�นำักี่ง�นำประกี่ันำ

สิังคำมู นั�ยจ้�งหรือลัูกจ้�งสิ�มู�รถเร่ยกี่ร้องข้อเงินำคำ่�รักี่ษ�คำ้นำไดี้ ด้วยก�รยื�นัแบบขอรับเงินัคืนั 

กับหน่ัวยง�นัประกันัสัำงคม 

	 จ่�ยเฉพึ�ะช่่วงเวลั�ที�ลัูกจ้�งลั�พึักรักษี�ต่ัวโดยมู่ใบื้รับื้รองแพัทย์อย่�งนำ้อย 

4 วันำ (นัำบื้รวมูวันำท่�เกิี่ดีอ่บัื้ติ้เหต่้)

	 ห�กลัูกจ้�งเสำียช่ีวิต่สำืบเนัื�องจ�กก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รจ้�งง�นั ผูู้้ที�อยู่ในัอ้ปก�ระมี

สำิทธิิ�ขอรับสำิทธิิประโยช่นั์นัี�

	 ข้อรบัื้สิิทธิภิ�ยในำ 12 เดีอ้นำ นำบัื้จั�กี่วนัำสิด่ีท้�ยข้องกี่�รเป็นำท่พัพัลภ�พัชั�วคำร�ว

 อัต่ร�ร�ยวันัคือ 90 เปอร์เซิ็นัต่์ของค่�จ้�งเฉลัี�ยต่่อวันัของลัูกจ้�ง โดยขั�นัต่ำ�� 30 ริงกิต่/วันั แลัะ

สำูงสำ้ด 118.50 ริงกิต่/วันั

	 ห�กี่ลูกี่จั้�งเส่ิยช่วิต้สิ้บื้เนำ้�องจั�กี่กี่�รบื้�ดีเจั็บื้จั�กี่กี่�รจั้�งง�นำ หร้อระหว่�ง

ไดี้รับื้สิิทธิิประโยชนำ์ท่พัพัลภ�พัถ�วร กองท้นัจะจ่�ยเงินัสำงเคร�ะห์ให้แก่ผูู้้ที�มีสิำทธิิ ห�กไม่มี 

จะจ่�ยให้แก่บ้คคลัที�รับผิู้ดช่อบค่�ใช้่จ่�ยในัก�รฌ�ปนักิจศพึ โดยจ่�ยต่�มค่�ใช้่จ่�ยที�เกิดขึ�นัจริง 

หรือ 2,000 ริงกิต่อย่�งใดที�น้ัอยกว่�
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6.

7.

8.

เงินำสิงเคำร�ะห์แก่ี่ผู้ดูีแลเด็ีกี่

สิิทธิิประโยชน์ำด้ี�นำกี่�รฟ้ื้�นำฟูื้สิมูรรถภ�พัด้ี�นำร่�งกี่�ย

เงินำค้ำนำภ�ษ่

	 เงินำสิงเคำร�ะห์นำ่�จัะจั่�ยแกี่่ลูกี่จั้�งท่�ท่พัพัลภ�พัถ�วรโดียสิมูบูื้รณ์ ไมู่สิ�มู�รถ 

ช่วยเหล้อตั้วเองไดี้ ซึิ�งจะต้่องได้รับก�รรับรองจ�กคณีะกรรมก�รก�รแพึทย์ หรือคณีะกรรมก�ร

แพึทย์พิึเศษี หรือคณีะกรรมก�รแพึทย์ชั่�นัอ้ทธิรณ์ี โดยเงินัจำ�กัดที� 500 ริงกิต่ต่่อเดือนั

	 ก�ยภ�พึบำ�บัด

	 อ�ช่ีวบำ�บัด

	 ศัลัยกรรมต่กแต่่ง

	 จัดห�ก�ยอ้ปกรณี์เทียม แลัะอ้ปกรณี์เสำริมอื�นัๆ

	 จดัห�เครื�องมอืออร์โธิปิดกิส์ำ เช่่นั เก้�อี�รถึเข็นั ไม้คำ�� เครื�องช่่วยฟัง แว่นัต่� รองเท้�

พึิเศษี แลัะอื�นัๆ

 ทำ�ง�นัในัประเทศม�เลัเซีิย ซึิ�งมีร�ยได้ต่่อปี 25,500 ริงกิต่ ขึ�นัไป มีหน้ั�ที�เสีำยภ�ษีีเงินัได้ 

โดยนั�ยจ้�งมีหน้ั�ที�ขึ�นัทะเบียนัผูู้้เสีำยภ�ษีีให้ลูักจ้�ง แลัะเป็นัผูู้้หักเงินัภ�ษีีนัำ�ส่ำงสำำ�นัักง�นัภ�ษีี 

แห่งช่�ติ่ (Malaysia Inland Revenue Board: MIRB) 

อัต้ร�กี่�รเส่ิยภ�ษ่

	 แรงง�นัต่่�งช่�ติ่ที�อ�ศัยอยู่ในัประเทศม�เลัเซีิยนั้อยกว่� 182 วันั จะมีสำถึ�นัะเป็นั 

Non-resident ต่้องเสำียภ�ษีีในัอัต่ร� 26 เปอร์เซิ็นัต่์

	 แรงง�นัต่่�งช่�ต่ิที�อ�ศัยอยู่ในัประเทศม�เลัเซิียม�กกว่� 182 วันั จะมีสำถึ�นัะเป็นั 

Resident ต่้องเสำียภ�ษีีในัอัต่ร�ที� MIRB กำ�หนัด (ดูข้อมูลัเพึิ�มเต่ิมที�เว็บไซิต่์ www.hasil.org.my)

กี่�รย้�นำภ�ษ่

 ท้กวันัที� 30 เมษี�ยนั ของท้กปี ผูู้้ที�มีร�ยได้ท้กคนัต้่องยื�นัแบบฟอร์มภ�ษีีร�ยได้ส่ำวนับ้คคลั

ให้กับท�ง MIRB ซึิ�งท�ง MIRB ก็จะคำ�นัวณีร�ยได้แลัะร�ยจ่�ยเพืึ�อไปคำ�นัวณีหักลัดหย่อนัภ�ษีีซึิ�งถ้ึ� 

แรงง�นัต่่�งช่�ติ่จ่�ยภ�ษีีไปม�กกว่�ที�ควรจะจ่�ย แรงง�นัต่่�งช่�ติ่จะได้รับเงินัภ�ษีีคืนัจ�กท�ง MIRB
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คำนำง�นำไทยในำประเทศมู�เลเซ่ียต้้องเส่ิยภ�ษ่ (Levy)

ต้�มูประเภทข้องคำนำง�นำ ดัีงน่ำ�

ท่�
ประเภทภ�คำ

ประกี่อบื้กี่�ร

ค่ำ�ภ�ษ่แรงง�นำ

ต่้�งช�ติ้ 

(Levy)

ค่ำ�ต้รวจั

ส่ิข้ภ�พั โดีย 

FORMEMA

ค่ำ�ออกี่ใบื้อน่ำ

ญี่�ติ้ทำ�ง�นำ

 (Work 

Permit)

ค่ำ�มัูดีจัำ�

รับื้รองคำว�มู

ปลอดีภัย

รวมูค่ำ�ใช้

จ่ั�ยทั�งสิิ�นำ

(ริงกิี่ต้)

1.

ภ�คก�รเกษีต่ร

- ช่�ย

- หญิง
360 ริงกิต่/คนั 180 ริงกิต่

190 ริงกิต่

10 ริงกิต่ 250 ริงกิต่ 800 ริงกิต่

810 ริงกิต่

2.

ภ�คก�รเพึ�ะปลูัก

- ช่�ย

- หญิง
540 ริงกิต่/คนั 180 ริงกิต่

190 ริงกิต่

10 ริงกิต่ 250 ริงกิต่ 980 ริงกิต่

990 ริงกิต่

3.

ภ�คอ้ต่สำ�หกรรม

- ช่�ย

- หญิง

1,200 ริงกิต่

/คนั
180 ริงกิต่

190 ริงกิต่

10 ริงกิต่ 250 ริงกิต่ 1,640 ริงกิต่

1,650 ริงกิต่

4.

ภ�คก่อสำร้�ง

- ช่�ย

- หญิง

1,200 ริงกิต่

/คนั
180 ริงกิต่

190 ริงกิต่

10 ริงกิต่ 250 ริงกิต่ 1,640 ริงกิต่

1,650 ริงกิต่

5.

ภ�คบริก�ร

- ช่�ย

- หญิง

1,800 ริงกิต่

/คนั
180 ริงกิต่

190 ริงกิต่

10 ริงกิต่ 250 ริงกิต่ 2,240 ริงกิต่

2,250 ริงกิต่

กี่�รเคำล่ยภ�ษ่เงินำได้ี

 ก่อนัสิำ�นัส้ำดก�รจ้�งง�นั นั�ยจ้�งจะต้่องแจ้ง MIRB ให้ทร�บว่�แรงง�นัต่่�งช่�ติ่กำ�ลัังสิำ�นัส้ำด

ก�รจ้�งง�นั ซึิ�ง MIRB จะมีหนัังสืำอ Income Tax Clearance Letter ถึึงแรงง�นัต่่�งช่�ติ่ เพืึ�อไป

ดำ�เนิันัก�รเคลีัยร์ภ�ษีีเงินัได้ โดยท�ง MIRB จะต่รวจสำอบก�รเสีำยภ�ษีีย้อนัหลัังทั�งหมด ถ้ึ�แรงง�นั

ต่่�งช่�ติ่จ่�ยภ�ษีีไปม�กกว่�ที�ควรจะจ่�ย แรงง�นัต่่�งช่�ติ่จะได้รับเงินัภ�ษีีคืนัจ�กท�ง MIRB ในั

ท�งกลัับกันั ห�กแรงง�นัต่่�งช่�ติ่จ่�ยภ�ษีีน้ัอยกว่�ที�ควรจะจ่�ย แรงง�นัต่่�งช่�ต่ิจะต้่องจ่�ยภ�ษีี

ให้ MIRB ในัส่ำวนัที�ยังไม่ได้จ่�ย
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	 นั�ยจ้�งจะต่้องจัดเต่รียมที�พึักให้กับคนัง�นัต่่�งช่�ติ่ รวมทั�งสิำ�งอำ�นัวยคว�มสำะดวก 

ที�จำ�เป็นั โดยไม่คิดค่�ใช้่จ่�ย

	 เมื�อทำ�ง�นัครบต่�มสำญัญ�แล้ัว นั�ยจ้�งจะออกค่�ใช้่จ่�ยสำำ�หรบักลับัภูมลิัำ�เนั�ให้ลูักจ้�ง

	 นั�ยจ้�งจะเต่รียมค่�รักษี�พึย�บ�ลัเมื�อเจ็บป่วย

	 นั�ยจ้�งจะทำ�ประกันัเงินัทดแทนัให้กับลัูกจ้�ง (72 ริงกิต่ต่่อคนัต่่อปี)

	 นั�ยจ้�งจะดำ�เนิันัก�รทำ�ประกันัสำ้ขภ�พึให้ลูักจ้�ง จำ�นัวนั 120 ริงกิต่ต่่อคนัต่่อป ี

โดยนั�ยจ้�งอ�จหักหรือไม่หักค่�ใช้่จ่�ยดังกล่ั�วจ�กลูักจ้�งก็ได้

กี่�รจ่ั�ยค่ำ�จ้ั�ง

 สัำญญ�จ้�งต้่องระบ้ช่่วงค่�จ้�งให้ชั่ดเจนัว่�เริ�มเมื�อใดแลัะสิำ�นัส้ำดเมื�อใด โดยช่่วงค่�จ้�งจะ

ต้่องไม่เกินั 1 เดือนั แลัะนั�ยจ้�งต้่องจ่�ยค่�จ้�งให้ลูักจ้�งไม่เกินัวันัที� 7 หลัังจ�กสิำ�นัส้ำดช่่วงค่�จ้�ง

     หม�ยเหต้่ พึระร�ช่บัญญัติ่ดังกล่ั�วค้้มครองเฉพึ�ะลูักจ้�งที�มีค่�จ้�งน้ัอยกว่� 2,000 ริงกิต่ 

ต่่อเดือนั แลัะลูักจ้�งที�ใช่้แรงก�ยในัก�รทำ�ง�นั (ไม่ว่�จะมีค่�จ้�งเกินั 2,000 ริงกิต่ หรือไม่ก็ต่�ม)

	 ห�กก�รเสำยีชี่วติ่เกดิจ�กก�รประสำบอนััต่ร�ย จะได้รบัค่�ทดแทนัเท่�กบั 18,000 รงิกติ่

แลัะได้รับเงินัเพึิ�มพึิเศษีต่�มแผู้นัเงินัทดแทนัคนัง�นัต่่�งช่�ต่ิจำ�นัวนั 7,000 ริงกิต่ โดยเงินัทดแทนั 

จะมอบให้แก่ท�ย�ท หรือผูู้้ในัอ้ปก�ระของคนัง�นั

	 กรณีีก�รเสำียช่ีวิต่เกิดขึ�นัภ�ยหลัังจ�กก�รท้พึพึลัภ�พึช่ั�วคร�ว จะได้รับค่�ทดแทนั

ไม่เกินั 23,000 ริงกิต่  

 กรณีีก�รเสีำยชี่วิต่นัั�นัรวมถึึงก�รเสีำยชี่วิต่จ�กอ้บัติ่เหต้่นัอกเวลั�ทำ�ง�นัด้วย ยกเว้นัก�รเสีำยชี่วิต่ 

ต่�มธิรรมช่�ติ่ ก�รฆ่�ตั่วต่�ย หรือก�รต่�ยเนืั�องจ�กเสำพึย�เสำพึติ่ด 

 1.1 จัำ�นำวนำค่ำ�ทดีแทนำท่�จัะได้ีรับื้

6.

แม่บ�้นั (ช่�ย/หญิง)

- ช่�ย

- หญิง

360 ริงกิต่/คนั 540 ริงกิต่/คนั

540 ริงกิต่/คนั

10 ริงกิต่ 250 ริงกิต่

(550/560

ริงกิต่)

(730/740 

ริงกิต่)

สิิทธิิประโยชน์ำอ้�นำๆ

1. สิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่เส่ิยช่วิต้
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	 กรณีีคนัง�นัไม่มีท�ย�ท จะได้รับค่�ทดแทนัเท่�กับจำ�นัวนัค่�ใช่้จ่�ยจริงในัก�ร 

จัดง�นัศพึ หรือ 1,000 ริงกิต่ แล้ัวแต่่จำ�นัวนัใดจะน้ัอยกว่� 

	 กรณีกี�รเสีำยช่วีติ่เนัื�องจ�กอ้บตั่เิหต่น้ัอกเวลั�ทำ�ง�นั จะได้รบัค่�ทดแทนั 23,000 รงิกติ่

(Workmen’s Compensation (Foreign Workers’ Compensation Scheme) (Insurance) 

Order 2005)

	 ค่�ใช่้จ่�ยในัก�รสำ่งกลัับประเทศต่้นัท�งต่�มจำ�นัวนัที�เกิดขึ�นัจริง หรือ 4,800 ริงกิต่ 

แล้ัวแต่่จำ�นัวนัใดจะน้ัอยกว่� (Workmen’s Compensation (Foreign Workers’ Compensation 

Scheme) (Insurance) Order 2005)

 1.2 ลำ�ดัีบื้ท�ย�ท

	 ภรรย� หรือสำ�มี

	 บ้ต่ร

	 บิด� ม�รด�

	 พึี�นั้อง (ที�ไม่ได้ทำ�ง�นั) ซิึ�งอยู่ในัอ้ปก�ระของผูู้้เสำียช่ีวิต่

 1.3 ขั้�นำต้อนำกี่�รดีำ�เนิำนำกี่�รในำกี่รณ่เส่ิยช่วิต้

  (1) นั�ยจ้�งต้่องทำ�หนัังสืำอแจ้งเรื�องก�รเกิดอ้บัติ่เหต้่ที�ทำ�ให้ลูักจ้�งเสีำยชี่วิต่ ให้สำำ�นัักง�นั

แรงง�นัในัท้องที�ทร�บภ�ยในั 10 วันั นัับจ�กวันัเกิดเหต้่ พึร้อมทั�งเอกสำ�รที�เกี�ยวข้องรวมทั�งใบมรณีะ

บัต่รของคนัง�นัที�เสีำยชี่วิต่

  (2) สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัท้องที�จะแจ้งสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศม�เลัเซีิย เพืึ�อติ่ดต่่อ

ท�ย�ทของคนัง�นัผูู้้เสีำยชี่วิต่ให้กรอกแบบฟอร์มแลัะแนับเอกสำ�รที�เกี�ยวข้อง ดังนีั�
	 แบบฟอร์มก�รเรียกร้องค่�ทดแทนั (Form H) จำ�นัวนัคนัลัะ 3 ช่้ด โดยท�ย�ทของ

ผูู้้เสำียช่ีวิต่ลังช่ื�อในัช่่อง Applicant ท้กช่้ด  

	 บันัทึกป�กคำ�ที�ยืนัยันัว่�ผูู้้เรียกร้องค่�ทดแทนัเป็นัท�ย�ทของผูู้้เสำียช่ีวิต่จริง 

	 โดยให้เจ้�หนั้�ที�บันัทึกเป็นัหลัักฐ�นัแลัะให้ท�ย�ทลังนั�ม (Authenticated)

	 หลัักฐ�นัแสำดงลัำ�ดับก�รเป็นัท�ย�ทแลัะระดับก�รได้รับก�รเลีั�ยงดูจ�กผูู้้เสีำยชี่วิต่  

โดยให้เจ้�หนั้�ที�ระบ้ว่� ท�ย�ทของผูู้้เสำียช่ีวิต่มีใครบ้�ง (เรียงลัำ�ดับท�ย�ท เช่่นั ภรรย� บ้ต่ร บิด�

ม�รด�) พึร้อมทั�งกำ�หนัดอัต่ร�สำ่วนัของท�ย�ทแต่่ลัะคนัในัก�รรับค่�ทดแทนัด้วย (Certificate of 

Dependency)

	 หนัังสืำอมอบอำ�นั�จให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัของประเทศม�เลัเซีิยดำ�เนิันัก�รเรียกร้อง

ค่�ทดแทนัให้ (Surat Kuasa)

	 หลัักฐ�นัทะเบียนัสำมรสำ (กรณีีท�ย�ทเป็นัภรรย�) แลัะสำำ�เนั�บัต่รประช่�ช่นั
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	 สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นัแลัะฉบับแปลัเป็นัภ�ษี�อังกฤษี 

 (3) สำ่งหลัักฐ�นัแลัะแบบฟอร์มต่�มข้อ (2) ให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศม�เลัเซิีย

ดำ�เนิันัก�รรับรองเอกสำ�รแลัะสำ่งเอกสำ�รดังกลั่�วไปยังสำำ�นัักง�นัแรงง�นัประจำ�รัฐที�เป็นัที�ต่ั�งของ

สำถึ�นัที�ทำ�ง�นัของคนัง�นัที�เสำยีชี่วติ่ จ�กนัั�นั สำำ�นักัง�นัแรงง�นัประจำ�รัฐนัั�นัๆ จะคำ�นัวณีค่�ทดแทนั

แลัะสำั�งจ่�ยเงนิัทดแทนัให้ท�ย�ทของผูู้เ้สำยีช่วีติ่ต่่อไป ในัก�รจ่�ยเงินัให้ท�ย�ทจะส่ำงเป็นัดร๊�ฟเงนิัสำด

ระบ้ช่ื�อท�ย�ทแลัะโดยผู่้�นัสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศม�เลัเซีิยม�ยงัสำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมอื

ระหว่�งประเทศ เพึื�อสำ่งต่่อให้ท�ย�ทคนัง�นัไทย ทั�งนัี�ต่้องสำ่งหลัักฐ�นัก�รรับเงินัคืนัสำำ�นัักง�นั

แรงง�นัของม�เลัเซิียต่่อไป (ต่ัวอย่�งแบบฟอร์ม ปร�กฏิต่�มเอกสำ�รแนับ)
  (4) ท�ย�ทลังนั�มรับเงินัในัเอกสำ�รใบเสำร็จรับเงินั จ�กนัั�นัส่ำงหลัักฐ�นัก�รรับเงินัคืนัให้

สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศม�เลัเซีิย

  (5) สำำ�นัักง�นัแรงง�นัม�เลัเซีิยส่ำงหลัักฐ�นัก�รรับเงินัคืนัให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัประจำ�รัฐ

 
2. สิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่พิักี่�รถ�วร

 กรณีีพิึก�รถึ�วรสำ�ม�รถึจำ�แนักได้เป็นั 2 ประเภท ได้แก่ 

 2.1 กี่รณ่พิักี่�รถ�วรจันำไมู่สิ�มู�รถทำ�ง�นำได้ีหร้อเป็นำอัมูพั�ต้ จะได้รับค่�ทดแทนัเท่�กับ

ร�ยได้ 84 เดือนั หรือ 23,000 ริงกิต่ แล้ัวแต่่จำ�นัวนัใดจะน้ัอยกว่� แลัะจะได้รับเพิึ�มเติ่มอีก 1 ในั 4 

ของค่�ทดแทนั สำำ�หรับคนัง�นัที�ต้่องได้รับคว�มช่่วยเหลืัอจ�กบ้คคลัอื�นั รวมทั�งค่�ใช้่จ่�ยในัก�ร

ส่ำงกลัับประเทศต้่นัท�งต่�มจำ�นัวนัที�เกิดขึ�นัจริง หรือ 4,800 ริงกิต่ แล้ัวแต่่จำ�นัวนัใดจะน้ัอยกว่� 

 2.2 กี่รณ่พิักี่�รถ�วรบื้�งส่ิวนำ จะได้รับค่�ทดแทนัต่�มสำัดส่ำวนัของสำภ�พึคว�มพิึก�ร 

โดยกรมแรงง�นัม�เลัเซีิย จะเป็นัผูู้้คำ�นัวณีเงินัทดแทนั 

 2.3 ขั้�นำต้อนำกี่�รดีำ�เนิำนำกี่�ร

   (1) ลูักจ้�งต้่องแจ้งก�รเกิดอ้บัติ่เหต้่แลัะบ�ดเจ็บให้นั�ยจ้�งทร�บภ�ยในั 7 วันั

   (2) นั�ยจ้�งต้่องทำ�หนัังสืำอแจ้งเรื�องอ้บัติ่เหต้่ให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัท้องที�ทร�บภ�ยในั 

10 วันั หลัังเกิดเหต้่

   (3) สำำ�นัักง�นัแรงง�นัท้องที� ส่ำงแบบฟอร์มให้นั�ยจ้�งกรอกร�ยลัะเอียดเกี�ยวกับอ้บัติ่เหต้่

ที�เกิดขึ�นั รวมถึึงคว�มเห็นัของแพึทย์ผูู้้ทำ�ก�รรักษี� โดยส่ำงกลัับสำำ�นัักง�นัแรงง�นัฯ ภ�ยในั 2 สัำปด�ห์

   (4) เมื�อสำำ�นัักง�นัแรงง�นัฯ ได้รับแบบฟอร์มที�นั�ยจ้�งกรอก รวมทั�งคว�มเห็นัจ�ก

แพึทย์แล้ัว จะวินิัจฉัยเงินัค่�ทดแทนัจ�กใบคว�มเห็นัแพึทย์ โดยต่รวจสำอบกับคนัง�นัที�ได้รับบ�ดเจ็บ 

ประกอบก�รพิึจ�รณี�ด้วย ซึิ�งให้เวลั�ในัก�รพิึจ�ณี�ค่�ทดแทนัประม�ณี 1 เดือนั

   (5) สำำ�นัักง�นัแรงง�นัฯ แจ้งให้บริษัีทประกนััจ่�ยค่�ทดแทนัใหแ้ก่ลูักจ้�งผู้�่นัท�งนั�ยจ้�ง 

มู�เลเซ่ีย



154
กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 

สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

ต่�มจำ�นัวนัเงินัที�ได้วินิัจฉัย

   (6) นั�ยจ้�งส่ำงใบเสำร็จรับเงินัคืนัให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัฯ แลัะบริษัีทประกันั

หมู�ยเหต่้ กรณีีที�คนัง�นัเดินัท�งกลัับประเทศไทยแล้ัว สำำ�นัักง�นัแรงง�นัฯ จะส่ำงเช็่คให้คนัง�นัผู่้�นั

ท�งสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศม�เลัเซีิย แลัะจะเป็นัผูู้้ส่ำงใบเสำร็จรับเงินัคืนัให้ต่่อไป

สิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่พิักี่�รชั�วคำร�ว

 คนัง�นัจะได้รับเงินัช่่วยเหลืัอเดือนัลัะ 165 เหรียญริงกิต่ หรือ 1/3 ของค่�จ้�งร�ยเดือนั

แล้ัวแต่่จำ�นัวนัใดจะน้ัอยกว่� 

ขั้�นำต้อนำกี่�รดีำ�เนิำนำกี่�ร

  (1) ลูักจ้�งต้่องแจ้งก�รเกิดอ้บัติ่เหต้่แลัะบ�ดเจ็บให้นั�ยจ้�งทร�บภ�ยในั 7 วันั

  (2) นั�ยจ้�งต่้องทำ�หนัังสืำอแจ้งเรื�องอ้บัติ่เหต้่ให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัท้องที�ทร�บภ�ยในั 

10 วันั หลัังเกิดเหต้่

  (3) สำำ�นัักง�นัแรงง�นัฯ ส่ำงแบบฟอร์มให้นั�ยจ้�งกรอกร�ยลัะเอียดเกี�ยวกับอ้บัติ่เหต้่ 

ที�เกิดขึ�นั รวมถึึงคว�มเห็นัของแพึทย์ผูู้้ทำ�ก�รรักษี� โดยส่ำงกลัับสำำ�นัักง�นัแรงง�นัฯ ภ�ยในั 

2 สัำปด�ห์

  (4) เมื�อสำำ�นัักง�นัแรงง�นัฯ ได้รับแบบฟอร์มที�นั�ยจ้�งกรอก รวมทั�งคว�มเห็นัจ�ก

แพึทย์แล้ัว จะวินิัจฉัยเงินัค่�ทดแทนัจ�กใบคว�มเห็นัแพึทย์ โดยต่รวจสำอบกับคนัง�นัที�ได้ 

รับบ�ดเจ็บประกอบก�รพิึจ�รณี�ด้วย ซึิ�งให้เวลั�ในัก�รพิึจ�ณี�ค่�ทดแทนัประม�ณี 1 เดือนั

   (5) สำำ�นัักง�นัแรงง�นัฯ แจ้งให้บริษัีทประกันัจ่�ยค่�ทดแทนัให้แก่ลูักจ้�งผู่้�นัท�งนั�ยจ้�ง 

ต่�มจำ�นัวนัเงินัที�ได้วินิัจฉัย

   (6) นั�ยจ้�งส่ำงใบเสำร็จรับเงินัคืนัให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัฯ แลัะบริษัีทประกันั

	 เงินัจำ�นัวนั 7,000 ริงกิต่ กรณีีคนัง�นัเสำียช่ีวิต่จ�กก�รบ�ดเจ็บในัอ้บัต่ิเหต่้ 

ที�เกิดเนืั�องจ�กก�รทำ�ง�นัแลัะไม่ได้เกิดขึ�นัจ�กก�รทำ�ง�นั

 นัอกจ�กก�รไดรั้บสิำทธิิประโยช่น์ัเงินัทดแทนัที�กำ�หนัดโดยพึระร�ช่บญัญัติ่เงินัทดแทนัแลัว้

บริษัีทประกันัจะต่อ้งจัดเต่รียมสิำทธิิประโยช่น์ัเพิึ�มเติ่ม (Additional benefits) จ�กแผู้นัเงนิัทดแทนั

คนัง�นัต่่�งช่�ติ่ ได้แก่

สิิทธิิประโยชน์ำเพิั�มูเติ้มู

มู�เลเซ่ีย
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	 กรณีทีี�ค่�รักษี�พึย�บ�ลัเกนิักว่�วงเงนิัที�ค้ม้ครอง (เกนิั 10,000 รงิกติ่) คนัง�นัต่่�งช่�ติ่

หรือนั�ยจ้�งที�เกี�ยวข้องต่้องออกค่�ใช่้จ่�ยในัสำ่วนัที�เหลัือ

 หมู�ยเหต่้ ห�กคนัง�นัต่่�งช่�ติ่มีหนีั�ค้�งช่ำ�ระกับท�งโรงพึย�บ�ลั คนัง�นัต่่�งช่�ต่ิหรือ

นั�ยจ้�งจะต้่องช่ำ�ระหนีั�ดังกล่ั�วก่อนั จึงจะได้รับอน้ัญ�ต่ให้ต่่อใบอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นั

 คนัง�นัต่่�งช่�ติ่ท้กคนัต้่องทำ�ประกันัส้ำขภ�พึดังกล่ั�ว ซึิ�งมีวงเงินัค้้มครองสูำงส้ำด 10,000 ริงกิต่

ต่่อปี โดยต่้องจ่�ยเบี�ยประกันัจำ�นัวนั 120 ริงกิต่ ต่่อคนัต่่อปี คนัง�นัไม่ต่้องสำำ�รองเงินัจ่�ยค่� 

รักษี�พึย�บ�ลัหรือยื�นัหนัังสืำอรับรองก�รประกันัภัยจ�กบริษัีทประกันัภัยแต่่อย่�งใด คนัง�นัเพีึยง

แค่แสำดงเอกสำ�รประจำ�ตั่ว ได้แก่ หนัังสืำอเดินัท�ง เท่�นัั�นั เพืึ�อให้เจ้�หน้ั�ที�ของโรงพึย�บ�ลัต่รวจ

สำอบแลัะลังทะเบียนัเข้�รับก�รรักษี�ตั่ว

สิิทธิิประโยชน์ำจั�กี่แผนำค้่ำมูคำรองส่ิข้ภ�พัคำนำง�นำต่้�งช�ติ้

	 เงินัจำ�นัวนั 4,800 ริงกิต่ หรือต่�มจำ�นัวนัค่�ใช่้จ่�ยที�เกิดขึ�นัจริง แลั้วแต่่จำ�นัวนัใด 

จะน้ัอยกว่� เป็นัค่�ใช้่จ่�ยในัก�รส่ำงกลัับประเทศกรณีีคนัง�นัเสีำยชี่วิต่หรือพิึก�รถึ�วร

มู�เลเซ่ีย
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ต้�ร�งแสิดีงสิิทธิิประโยชน์ำและเอกี่สิ�รประกี่อบื้ในำกี่�รย้�นำข้อรับื้สิิทธิิประโยชน์ำ

ลำ�ดัีบื้ สิิทธิิประโยชน์ำ เอกี่สิ�ร หลักี่ฐ�นำประกี่อบื้

1. สิำทธิิประโยช่น์ัจ�กแผู้นัค้้มครองส้ำขภ�พึ
คนัง�นัต่่�งช่�ติ่

เอกสำ�รประจำ�ตั่ว ได้แก่ หนัังสืำอเดินัท�ง

2. สิำทธิิประโยช่น์ัจ�กก�รบ�ดเจ็บ
จ�กก�รจ้�งง�นั 

1. ลูักจ้�งแจ้งก�รเกิดอ้บัติ่เหต้่แลัะบ�ดเจ็บให้     

   นั�ยจ้�งทร�บภ�ยในั 7 วันั

2. นั�ยจ้�งทำ�หนัังสืำอแจ้งเรื�องอ้บัต่ิเหต้่ให้สำำ�นัักง�นั 

   แรงง�นัท้องที�   ทร�บภ�ยในั 10 วันัหลัังเกิดเหต้่

3. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัท้องที�สำ่งแบบฟอร์มให้นั�ยจ้�ง 

   แลัะคว�มเห็นัแพึทย์ส่ำงให้ สำนัร.ภ�ยในั 2 สัำปด�ห์

4. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัท้องที�.วินิัจฉัยโดยต่รวจสำอบกับ 

   คนัง�นัใช้่เวลั�พิึจ�รณี�ค่�ทดแทนัประม�ณี 1 เดือนั

5. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัท้องที�แจ้งบริษัีทประกันัจ่�ยค่� 

   ทดแทนัผู่้�นัท�งนั�ยจ้�ง

6. นั�ยจ้�งสำ่งใบเสำร็จรับเงินัคืนัให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นั

   ท้องที�แลัะบริษัีทประกันั

**กรณีีที�คนัง�นักลัับประเทศไทยแล้ัว สำำ�นัักง�นัฯ 

ท้องที�จะส่ำงเช็่คให้คนัง�นัผู่้�นั สำนัร. ม�เลัเซีิย แลัะส่ำง

ใบเสำร็จรับเงินัคืนั***

มู�เลเซ่ีย
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3. สิำทธิิประโยช่น์ักรณีีเสีำยชี่วิต่ 1. แบบฟอร์มก�รเรียกร้องค่�ทดแทนั (Form H) 
  จำ�นัวนั คนัลัะ 3 ช้่ด (ท�ย�ทลังชื่�อในัช่่อง 
   Applicant ท้กช้่ด)

2. บันัทึกป�กคำ�ที�ยืนัยันัว่�เป็นัท�ย�ทของผูู้้เสีำยชี่วิต่   
   จริงโดยให้เจ้�หน้ั�ที�บันัทึกเป็นัหลัักฐ�นัแลัะให้ 
   ท�ย�ทลังนั�ม (Authenticated)

3. หลัักฐ�นัแสำดงลัำ�ดับก�รเป็นัท�ย�ทโดยให้เจ้�หน้ั�ที� 
   ระบ้ว่�ท�ย�ทของผูู้้เสีำยชี่วิต่มีใครบ้�ง (เช่่นั ภรรย�
   บ้ต่ร บิด� ม�รด�)

4. หนัังสืำอมอบอำ�นั�จให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัม�เลัเซีิย 

   ดำ�เนิันัก�รเรียกร้องค่�ทดแทนัให้ (Surat Kuasa)

5. สำำ�เนั�ทะเบียนัสำมรสำ (กรณีีท�ย�ทเป็นัภรรย�) 

6. สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วประช่�ช่นั

7. สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นัแลัะฉบับแปลัเป็นัภ�ษี�อังกฤษี

มู�เลเซ่ีย
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แบื้บื้ต้รวจัสิอบื้ข้้อมููลคำำ�ร้องและหลักี่ฐ�นำ 
ในำกี่�รย้�นำข้อรับื้เงินำสิิทธิิประโยชน์ำ มู�เลเซ่ีย

กี่รณ่เส่ิยช่วิต้

ลำ�ดัีบื้ คำำ�ร้องและหลักี่ฐ�นำ
เอกี่สิ�รท่�แนำบื้

หมู�ยเหต่้
มู่ ไมู่มู่

1 แบบฟอร์มก�รเรียกร้องค่�ทดแทนั (Form H) จำ�นัวนั

คนัลัะ 3 ช้่ด (ท�ย�ทลังชื่�อในัช่่อง Applicant ท้กช้่ด)

2 บันัทึกป�กคำ�ที�ยืนัยันัว่�เป็นัท�ย�ทของผูู้้เสีำยชี่วิต่จริง
โดยให้เจ้�หน้ั�ที�บันัทึกเป็นัหลัักฐ�นัแลัะให้ท�ย�ทลังนั�ม
(Authenticated)

3 หลัักฐ�นัแสำดงลัำ�ดับก�รเป็นัท�ย�ทโดยให้เจ้�หน้ั�ที�
ระบ้ว่�ท�ย�ทของผูู้้เสีำยชี่วิต่มีใครบ้�ง (เช่่นั ภรรย� บ้ต่ร
บิด� ม�รด�)

4 หนัังสืำอมอบอำ�นั�จให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัม�เลัเซีิย
ดำ�เนิันัก�รเรียกร้องค่�ทดแทนัให้ (Surat Kuasa)

5 สำำ�เนั�ทะเบียนัสำมรสำ (กรณีีท�ย�ทเป็นัภรรย�) 

6 สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วประช่�ช่นั

7 สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นัแลัะฉบับแปลัเป็นัภ�ษี�อังกฤษี

เอกี่สิ�รในำกี่�รข้อรับื้เงินำกี่รณ่เส่ิยช่วิต้

กี่รณ่เอกี่สิ�รไมู่คำรบื้ จััดีทำ�เอกี่สิ�รเพิั�มูเติ้มู ดัีงน่ำ�

O  ครบ O ไม่ครบ

มู�เลเซ่ีย
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บรูไน

บื้รูไนำ
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บื้รูไนำ
สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้ระหว่�งกี่�รทำ�ง�นำ

1. กี่รณ่ประสิบื้อันำต้ร�ยและสูิญี่เส่ิยอวัยวะหร้อ
สิมูรรถภ�พัเน้ำ�องจั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ

1. สูิญี่เส่ิยสิมูรรถภ�พัในำกี่�รทำ�ง�นำอย่�งถ�วร

 (1) สูิญี่เส่ิยสิมูรรถภ�พัอย่�งถ�วรทั�งหมูดี เงินัทดแทนัคำ�นัวณีจ�กเงินัเดือนั 60 เดือนั

	 ต่ำ��สำ้ดได้รับ 12,000 เหรียญบรูไนั

	 สำูงสำ้ดไม่เกินั 36,000 เหรียญบรูไนั

	 ห�กคนัง�นัไม่สำ�ม�รถึดำ�เนิันัช่วีติ่ได้โดยต้่องพึึ�งพึ�ผูู้้อื�นัต่ลัอดไป จะได้เงนิัเพิึ�ม 1/4 

ของจำ�นัวนัข้�งต่้นัด้วย

 (2) สูิญี่เส่ิยสิมูรรถภ�พัถ�วรบื้�งส่ิวนำ เงินัทดแทนัคำ�นัวณีจ�กเปอรเ์ซ็ินัต์่ของก�รสูำญเสีำย

สำมรรถึภ�พึ ในัก�รทำ�ง�นัอย�่งถึ�วร (แพึทยเ์ป็นัผูู้้กำ�หนัดเปอรเ์ซ็ินัต์่ของก�รสำญูเสีำย) x จำ�นัวนัเงนิั

ที�ต้่องจ่�ย

ตั้วอย่�ง : กี่รณ่คำนำง�นำมู่เงินำเด้ีอนำ 700 เหร่ยญี่บื้รูไนำ ต่้อเด้ีอนำ

	 700 x 60 เดือนั = 42,000 เหรียญบรูไนั

	 เงินัที�ได้รับ 36,000 เหรียญบรูไนั

	 คนัง�นัต่้องพึึ�งพึ�ผูู้้ดูแลั มีเงินัเพึิ�มจำ�นัวนั 9,000 เหรียญบรูไนั

	 รวมเงินัที�คนัง�นัได้รับ 45,000 เหรียญบรูไนั

ตั้วอย่�ง : กี่รณ่แพัทย์ออกี่คำว�มูเห็นำว่�คำนำง�นำสูิญี่เส่ิยสิมูรรถภ�พั 15 %

	 15% x 36,000 = 5,400 เหรียญบรูไนั

บื้รูไนำ
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2. สูิญี่เส่ิยสิมูรรถภ�พัชั�วคำร�ว

 เงินัทดแทนั = เงินัเดือนั – (2/3 ของเงนิัเดือนั หรือ 400 เหรียญบรูไนั อย่�งใดที�น้ัอยกว่�) 

ระยะเวลั� ก�รจ่�ยอย่�งน้ัอยเดือนัลัะครั�ง

หมู�ยเหต่้

ห�กี่กี่�รสูิญี่เส่ิยสิมูรรถภ�พัชั�วคำร�ว

ถ้ง 12 เด้ีอนำ แล ้วคำนำง�นำเส่ิยช่วิต้ 

หร้อสูิญี่เส่ิยสิมูรรถภ�พัถ�วร

	 จำ�นัวนัเงินัที�จ่�ยสำำ�หรับก�รเสีำยชี่วิต่ หรือสูำญเสีำย

สำมรรถึภ�พึถึ�วรจะถึูกหักด้วยจำ�นัวนัที�จ่�ยแลั้ว

ห�กี่กี่�รสูิญี่เส่ิยสิมูรรถภ�พัชั�วคำร�ว

น้ำอยกี่ว่� 12 เด้ีอนำ คำนำง�นำเส่ิยช่วิต้ 

หร้อสูิญี่เส่ิยสิมูรรถภ�พัถ�วร

	 จะไม่ถึูกหักเงินัที�ถึูกจ่�ยไป

ประสิบื้อ่บัื้ติ้เหต่้ในำระหว่�งกี่�รทำ�ง�นำ 	 อ�จจะเรียกร้องเงินัค่�เสีำยห�ยจ�กหลัักกฏิหม�ย 

Common Law ได้อีกท�งหนึั�ง โดยจะต่้องจ้�งให้

ทนั�ยคว�มเป็นัผูู้้ดำ�เนิันัก�ร

	 โดยทั�วๆ ไป ทนั�ยคว�มคิดค่�จ้�งเป็นัเปอร์เซิน็ัต์่จ�ก

จำ�นัวนัที�ลัูกจ้�งได้รับต่�มกฏิหม�ย Common Law ซิึ�ง

เงนิัค่�ทดแทนัต่�มหลัักกฏิหม�ยนีั� เป็นัจำ�นัวนัสูำงกว่�เงนิั 

ทดแทนั อนึั�ง ทนั�ยคว�มจะรบัดำ�เนันิัก�รใหเ้ฉพึ�ะกรณีี

เข้�ต่�มหลัักเกณีฑ์์กฏิหม�ยเท่�นัั�นั

ตั้วอย่�ง : ถ้�คำนำง�นำมู่เงินำเด้ีอนำ 700 เหร่ยญี่บื้รูไนำ ต่้อเด้ีอนำ  

ทำ�ง�นำ 26 วันำต่้อเด้ีอนำ แพัทย์ได้ีรับื้รองว่�  

ไร้สิมูรรถภ�พัท่�จัะทำ�ง�นำ 50 วันำ ได้ีรับื้

700 – (2/3 x 700 หรือ 400 อย่�งใดที�น้ัอยกว่�) = 700 – (466 หรือ 400) = 300 

300 เหร่ยญี่บื้รูไนำ / เด้ีอนำ x 50 = 476.9226

บื้รูไนำ
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	 ยกี่เว้นำ กรณีนีั�ยจ้�งมกี�รทำ�ประกนััเป็นักรณีีพึเิศษี กรณีีก�รประสำบอนััต่ร�ยหรอืเสีำยช่วีติ่

ที�ครอบคลั้มนัอกเวลั�ก�รทำ�ง�นัให้แก่คนัง�นัด้วย คนัง�นัหรือท�ย�ทก็จะมีสำิทธิิได้รับเงินัสำินัไหม

ทดแทนัต่�มที� ระบ้ต่�มเงื�อนัไขของก�รประกันันัั�นัๆ โดยขณีะนัี�กรมแรงง�นับรูไนักำ�ลัังสำ่งเสำริม

แลัะรณีรงค์ให้นั�ยจ้�งทำ�ประกันัดังกลั่�วให้แก่คนัง�นัด้วย แลัะจะออกกฏิหม�ยบังคับให้นั�ยจ้�ง

ทำ�ประกันักรณีีดังกลั่�วให้แก่คนัง�นั ต่่อไป

	 กรณีีเจ็บป่วยหรือประสำบอันัต่ร�ยเนืั�องจ�กก�รทำ�ง�นั ไม่ว่�จะเกิดขึ�นันัอกเวลั�ทำ�ง�นั

หรือในัระหว่�งเวลั�ทำ�ง�นั ลูกี่จั้�งมู่สิิทธิิไดี้รับื้คำ่�ทดีแทนำไมู่นำ้อยกี่ว่�ท่�ระบ่ื้ไว้ในำกี่ฎหมู�ยเงินำ

ทดีแทนำข้องประเทศบื้รูไนำ และนำ�ยจั้�งต้้องรับื้ผิดีชอบื้คำ่�รักี่ษ�พัย�บื้�ลทั�งหมูดีโดียไมู่คิำดี 

ค่ำ�ใช้จ่ั�ยใดีๆ จั�กี่ลูกี่จ้ั�ง

2. กี่รณ่เจ็ับื้ป�วยจั�กี่กี่�รประสิบื้อันำต้ร�ย หร้อเส่ิยช่วิต้นำอกี่เวล�ง�นำ
หร้อไมู่ได้ีเน้ำ�องจั�กี่ กี่�รทำ�ง�นำ ไมู่ได้ีรับื้กี่�รค้่ำมูคำรองจั�กี่นำ�ยจ้ั�ง

 1. นำ�ยจ้ั�งมู่สิิทธิิบื้อกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�ได้ีกี่รณ่คำนำง�นำกี่ระทำ�ผิดีกี่ฎหมู�ยบื้รูไนำ ผิดีข้้อกี่ำ�หนำดี

ในำสัิญี่ญี่�จ้ั�ง หร้อผิดีกี่ฎระเบ่ื้ยบื้โดียชอบื้ข้องนำ�ยจ้ั�ง โดยไม่ต้่องจ่�ยเงินัค่�ช่ดเช่ย

 2. ลูกี่จ้ั�งสิ�มู�รถบื้อกี่เลกิี่สัิญี่ญี่�กี่�รทำ�ง�นำ (ล�ออกี่) โดยแจ้งต่่อนั�ยจ้�งล่ัวงหน้ั�เป็นั

ลั�ยลัักษีณ์ีอักษีร ไม่น้ัอยกว่� 1 เดือนั โดยลูักจ้�งจะต้่องรับผิู้ดช่อบค่�ใช้่จ่�ยในัก�รเดินัท�งกลัับเอง

 3. กี่รณ่นำ�ยจ้ั�งเลิกี่จ้ั�งคำนำง�นำก่ี่อนำคำรบื้กี่ำ�หนำดีสัิญี่ญี่�โดียมิูชอบื้

3. กี่รณ่กี่�รเลิกี่จ้ั�งก่ี่อนำคำรบื้กี่ำ�หนำดีสัิญี่ญี่�

 4. ในำท่กี่กี่รณ่ข้้�งต้้นำ นั�ยจ้�งจะต้่องจ่�ยเงินัค่�จ้�งค้�งจ่�ยทั�งหมดให้แก่คนัง�นัด้วย

	 ฝ่่�ยนั�ยจ้�งจะต่้องรับผู้ิดช่อบค่�ใช่้จ่�ยในัก�รจัดสำ่งคนัง�นัเดินัท�งกลัับประเทศ แลัะ

	 จ่�ยค่�ช่ดเช่ยให้แก่คนัง�นัเท่�กับค่�จ้�งอัต่ร�สำ้ดท้�ย 1 เดือนั

	 ยกี่เว้นำ กรณีีนั�ยจ้�งแจ้งให้ทร�บลั่วงหนั้�แลั้วเป็นัเวลั�ไม่นั้อยกว่� 1 เดือนั นั�ยจ้�ง 

 ไม่ต้่องจ่�ยค่�ช่ดเช่ย

บื้รูไนำ
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 กฎหม�ยแรงง�นับรไูนัปี 2009 ไม่ได้กำ�หนัดใหน้ั�ยจ้�งจ่�ยค่�ช่ดเช่ยแก่ลูักจ้�ง แต่่กำ�หนัด

ให้นั�ยจ้�ง จ่�ยค่�จ้�งแทนัก�รบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั� ในักรณีีที�นั�ยจ้�งไม่ได้ทำ�ก�รบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั�

ต่�มระยะเวลั�ที� กฎหม�ยกำ�หนัด โดยมีระยะเวลั� ดังนีั�

1. กี่รณ่กี่�รเลิกี่จ้ั�งก่ี่อนำคำรบื้กี่ำ�หนำดีสัิญี่ญี่�

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้หลังกี่�รทำ�ง�นำ

 ก�รจ่�ยเงินัทดแทนัต่�มที�กรมแรงง�นับรูไนักำ�หนัด คำ�นัวณีจ�กก�รทำ�ง�นั 48 เดือนั 

โดยต่ำ��ส้ำดได้รับ 9,600 เหรียญบรูไนั แลัะสูำงส้ำดไม่เกินั 28,000 เหรียญบรูไนั

2. กี่รณ่กี่�รเส่ิยช่วิต้เน้ำ�องจั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ

 1. นั�ยจ้�งต้่องบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั�เป็นัลั�ยลัักษีณ์ีอักษีร อย่�งน้ัอย 1 เดือนั 

 2. นั�ยจ้�งต้่องจ่�ยสิำนัจ้�งแทนัก�รบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั�เท่�กับค่�จ้�ง เฉลีั�ย 1 เดือนั 

 3. นั�ยจ้�งมีหน้ั�ที�จ่�ยค่�จ้�งค้�งจ่�ยแลัะจ่�ยค่�ตั่�วเครื�องบินัเดินัท�งกลัับประเทศให้แก่ลูักจ้�ง

        ตั้วอย่�ง :

	 กี่รณ่คำนำง�นำมู่เงินำเดี้อนำ 500 เหร่ยญี่บื้รูไนำต้่อเดี้อนำ x 48 เดี้อนำ = 24,000 เหรียญบรูไนั 

	 กี่รณ่คำนำง�นำมู่เงินำเดี้อนำ 800 เหร่ยญี่บื้รูไนำต้่อเดี้อนำ x 48 เดี้อนำ = 38,400 เหรียญบรูไนั 

             คำนำง�นำจัะได้ีรับื้เพ่ัยง 28,000 เหร่ยญี่บื้รูไนำ 

	 ห�กี่คำนำง�นำเสิ่ยช่วิต้หลังจั�กี่ไดี้มู่กี่�รจั่�ยเงินำทดีแทนำกี่�รสิูญี่เสิ่ยสิมูรรถภ�พัถ�วรจัำ�นำวนำ  

             เท่�ไรก็ี่ต้�มู ให้นัำ�ไปหักออกจ�กจำ�นัวนัเงินัทดแทนัจ�กก�รเสีำยชี่วิต่ ที�จะได้รับต่�มกฎหม�ยนีั� 

	 นั�ยจ้�งเป็นัผูู้้รับผู้ิดช่อบค่�ใช่้จ่�ยที�สำมเหต้่สำมผู้ลั สำำ�หรับก�รจัดก�รศพึของผูู้้เสีำยช่ีวิต่  

    แลัะค่�ใช้่จ่�ยที�สำมเหต้่สำมผู้ลัในัก�รรักษี�พึย�บ�ลัผูู้้เสีำยชี่วิต่

บื้รูไนำ
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 1. เงินำทดีแทนำเปน็ำสิิทธิิประโยชน์ำข้องคำนำง�นำ ซ้ี�งต้้องจ่ั�ยให้แก่ี่คำนำง�นำ หร้อห�กี่คำนำง�นำ

เส่ิยช่วิต้

	 สำิทธิิดังกลั่�วจะต่กทอดแก่ท�ย�ทผูู้้อยู ่ในัอ้ปก�ระของคนัง�นั ซิึ�งเป็นัสำม�ชิ่ก

ในัครอบครัวของ คนัง�นัต่�มที�กฎหม�ยกำ�หนัด ได้แก่ ภรรย�หรือสำ�มี บิด� ม�รด� บ้ต่ร แลัะ 

ปู่ย่�-ต่�ย�ย

 2. ในำกี่รณ่มู่ท�ย�ทผู้อยู่ในำอ่ปกี่�ระข้องคำนำง�นำท่�ประกี่อบื้ด้ีวย บ่ื้คำคำลท่�ต้้องพ้ั�งพั�คำนำ

ง�นำทั�งหมูดีและ บ่ื้คำคำลท่�ต้้องพ้ั�งพั�คำนำง�นำเพ่ัยงบื้�งส่ิวนำ

	 ต่�มกฎหม�ยบรูไนั เงินัค่�ทดแทนัดังกลั่�วจะถึูกแบ่งสำัดสำ่วนัม�กนั้อย เรียงลัำ�ดับ

ต่�มลักัษีณีะก�รพึึ�งพึ�ของท�ย�ทผูู้อ้ยูใ่นัอป้ก�ระของคนัง�นั โดยกรมแรงง�นับรไูนัจะเป็นัผูู้ด้ำ�เนันิั

ก�รทั�งหมด

 3. กี่รณ่ท�ย�ทผู้อยู่ในำอ่ปกี่�ระเส่ิยช่วิต้ก่ี่อนำหร้อระหว่�งกี่�รเร่ยกี่ร้องเงินำทดีแทนำ 

ซ้ี�งกี่รมูแรงง�นำบื้รูไนำ ยังไมู่มู่คำำ�สัิ�งจ่ั�ยเงินำทดีแทนำ

	 เงินัทดแทนัสำ่วนัของท�ย�ทที�เสำียช่ีวิต่ดังกลั่�วจะถึูกนัำ�ม�คำ�นัวณีแลัะแบ่งสำัดสำ่วนั

ก�รจ่�ยใหม่

ท�ย�ทผู้มู่สิิทธิิได้ีรับื้เงินำทดีแทนำ

บื้รูไนำ
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ขั้�นำต้อนำกี่�รเร่ยกี่ร้องสิิทธิิประโยชน์ำ

นั�ยจ้�งแจ้งคว�มต่่อเจ้�หน้ั�ที�ต่ำ�รวจ พัร้อมูหลักี่ฐ�นำจั�กี่โรงพัย�บื้�ล

นั�ยจ้�งแจ้งเรื�องต่่อแผู้นักกองท้นัทดแทนั กรมแรงง�นับรูไนั

พัร้อมูหลักี่ฐ�นำเอกี่สิ�รท่�เก่ี่�ยวข้้อง ภ�ยในำ 10 วันำ นัำบื้จั�กี่วันำท่�ประสิบื้อ่บัื้ติ้เหต่้จั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ

นั�ยจ้�งดำ�เนิันัก�รจัดก�รศพึคนัง�นัที�เสีำยชี่วิต่ที�ประเทศบรูไนั หรือจัดส่ำงศพึกลัับ

ประเทศไทย ต่�มคว�มประสำงค์ของญ�ติ่คนัง�นัที�เสีำยชี่วิต่

นั�ยจ้�งแจ้งสำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่ไทย เพืึ�อขอออกใบมรณีบัต่ร (กรณีีเสีำยชี่วิต่)

+ ประสำ�นัแจ้งสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศบรูไนั

กรมแรงง�นับรูไนัต่รวจสำอบข้อเท็จจริงแล้ัวประสำ�นักับสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศบรูไนั 

สืำบห�แลัะรับรองท�ย�ทผูู้้รับประโยช่น์ัของคนัง�นัที�เสีำยชี่วิต่

กรณีีคนัง�นัที�เสีำยชี่วิต่ ไม่มีพิึนััยกรรม หรือระบ้แจ้งร�ยชื่�อผูู้้รับประโยช่น์ัไว้แก่นั�ยจ้�ง

กรมแรงง�นับรูไนัพิึจ�รณี�จำ�นัวนัเงินัค่�ทดแทนัที�ผูู้้รับประโยช่น์ัพึึงได้รับแล้ัว 

ให้นั�ยจ้�ง/บริษัีทประกันัภัย ที�นั�ยจ้�งมีก�รทำ�ประกันัไว้ 

นัำ�เงินัค่�ทดแทนัไปจ่�ยให้แก่คนัง�นัที�ประสำบอันัต่ร�ยโดยต่รงที�กรมแรงง�นับรูไนั

หรือจ่�ยเงินัทดแทนัผู่้�นัสำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่บรูไนั ประจำ�ประเทศไทย

เพืึ�อมอบให้คนัง�นัที�เดินัท�งกลัับประเทศไทยแล้ัว หรือมอบให้ท�ย�ทคนัง�นัที�เสีำยชี่วิต่ต่่อไป

บื้รูไนำ
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ต้�ร�งแสิดีงสิิทธิิประโยชน์ำและเอกี่สิ�รประกี่อบื้ในำกี่�รย้�นำข้อรับื้สิิทธิิประโยชน์ำ

ลำ�ดัีบื้ สิิทธิิประโยชน์ำ เอกี่สิ�ร หลักี่ฐ�นำประกี่อบื้

1. กรณีีเสีำยชี่วิต่ 1. จัดทำ�หนัังสืำอมอบอำ�นั�จ
	 โดยมอบอำ�นั�จให้ สำนัร.บรูไนั โดยต่้องมีต่ร�ประทับ  

           ของที�ว่�ก�รอำ�เภอเป็นัสำำ�คัญ

	 ระบ้ชื่�อท�ย�ทผูู้้มีสำิทธิิท้กคนัในัหนัังสำือรับรองผูู้้อยู่ในั

           อ้ปก�ระ

	 ภรรย�ผูู้้เสำียช่ีวิต่เป็นัผูู้้ลังลั�ยมือช่ื�อผูู้้มอบอำ�นั�จ

	 ระบ้ลัำ�ดับท�ย�ทผูู้้มีสำิทธิิ โดยเรียงลัำ�ดับต่�มเปอร์เซิน็ัต์่ 

            ก�รพึึ�งพึ�ผูู้้เสีำยชี่วิต่ (ต่�มแบบฟอร์มที�กำ�หนัด)

2.  ผูู้้มีสิำทธิิได้รับประโยช่น์ัได้แก่ บิด� ม�รด� ภรรย� บ้ต่ร 

(ท้กคนั) แลัะปู่ย่� ต่�ย�ยโดยจัดทำ�เอกสำ�ร ดังนีั�
	  บิด�ม�รด� ได้แก่ สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ต่ัวประช่�ช่นั  

        สำำ�เนั�ทะเบียนัสำมรสำ สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นั ห�ก บิด�      

            ม�รด� เสีำยชี่วิต่ ต้่องมีสำำ�เนั�ใบมรณีบัต่รด้วย

	 ภรรย� ได ้แก ่  สำำ�เนั�ทะเบียนัสำมรสำ สำำ�เนั�บัต่ร    

       ประจำ�ตั่วประช่�ช่นั สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นั กรณีีมี     

           ก�รหย่�ร้�ง ต้่องมีสำำ�เนั�ทะเบียนัหย่�ด้วย

	 บ้ต่ร (ท้กคนั) ได้แก่ สำำ�เนั�ใบสำูต่ิบัต่ร สำำ�เนั�บัต่ร  

           ประจำ�ตั่วประช่�ช่นั (ถ้ึ�มี) สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นั

	 ปู ่ย ่�-ต่�ย�ย ได ้แก ่ เอกสำ�รสำำ�คัญที�แสำดงคว�ม

        เกี� ยวข ้องกับคนัง�นั เช่ ่นั สำำ� เนั�ทะเบียนับ ้�นั     

           สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วประช่�ช่นั เป็นัต้่นั

หมู�ยเหต่้     1. เอกสำ�รดังกล่ั�วต้่องได้รับก�รรับรองเอกสำ�รจ�กนั�ยทะเบียนัท้องที�

                 2. ต้่องมีต่ร�ประทับของอำ�เภอเป็นัสำำ�คัญ

            3. แปลัเป็นัภ�ษี�อังกฤษี ส่ำงให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศบรูไนั เพืึ�อยื�นัต่่อกรมแรงง�นับรูไนั                 

                       เมื�อเห็นัว่�เอกสำ�รดังกล่ั�วถูึกต้่อง กรมแรงง�นับรูไนัจะได้พิึจ�รณี�สัำ�งจ่�ยเงินัทดแทนั                           

                    ให้แก่ท�ย�ทต่่อไป ทั�งนีั� กรมแรงง�นับรูไนัไม่ได้กำ�หนัดเวลั�ก�รพิึจ�รณี�ดังกลั่�ว 

                    แต่่อย่�งใด

บื้รูไนำ
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แบื้บื้ฟื้อร์มู

หนัำงส้ิอรับื้รองผู้อยู่ในำอ่ปกี่�ระ 

กี่รณ่ข้องนำ�ย..........................................................................

 ข้�พึเจ้� (นั�ย, นั�ง, นั�งสำ�ว)..............................................ต่ำ�แหน่ัง...............................

ได้สำอบข้อเท็จจริงแลัะพึย�นัหลัักฐ�นัต่่�งๆ แล้ัว ขอรับรองว่� บ้คคลัดังกล่ั�วมีลั�ยมือชื่�อข้�งล่ั�ง

นีั� เป็นัผูู้้ที� อยูใ่นัคว�มอ้ปก�ระโดยส้ำจริต่ของนั�ย..........................................คนัง�นัผูู้้เสีำยชี่วิต่ แลัะ

ต้่องอ�ศัยเงินัร�ยได้ของ คนัง�นัผูู้้เสีำยชี่วิต่ในัก�รยังชี่พึ

ลับื้ดัีบื้ ช้�อ – นำ�มูสิก่ี่ล ท่�อยู่ อ�ย่
คำว�มูสัิมูพัันำธ์ิ 

กัี่บื้ผู้ต้�ย

ร้อยละข้องกี่�ร

พ้ั�งพั�อ�ศัย

1.

2.

3.

4.

5.

ออกให้ ณี วันัที� ............. เดือนั ........................................ พึ.ศ. ...........................

ลั�ยมือชื่�อ.................................................................

(................................................................)

ต่ำ�แหน่ัง ...................................................................

บื้รูไนำ
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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……………….............…………

บื้รูไนำ
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ซีาอ่ดีีอาระเบีย

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

 สิิทธิิประโยชน์ำแรงง�นำไทยในำประเทศซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ยต้�มูกี่ฎหมู�ยแรงง�นำฉีบัื้บื้ปัจัจ่ับัื้นำ

ปี 2005 เงินัสิำทธิิประโยช่น์ัอันัพึึงได้ของคนัง�นัต่�มกฎหม�ยแรงง�นัซิ�อ้ดีอ�ระเบีย มี 4 ประเภท 

 1. เงินัค่�จ้�ง (Wages)   

 2. เงินัค่�ทำ�ง�นัล่ัวงเวลั� (Over Time)    

 3. เงินัค่�พัึกผู่้อนั / ค่�พัึกร้อนัประจำ�ปี (Vacation)    

 4. เงินัร�งวัลัสิำ�นัส้ำดก�รทำ�ง�นัหรือเงินัสิำ�นับริก�ร (Service Award)

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย

 1. ลูกี่จ้ั�งร�ยวันำ นั�ยจ้�งต้่องจ่�ยเงินัค่�จ้�งให้อย่�งน้ัอยสัำปด�ห์ลัะ 1 ครั�ง  

 2. ลูกี่จ้ั�งท่�รับื้ค่ำ�จ้ั�งร�ยเด้ีอนำ นั�ยจ้�งต้่องจ่�ยเงินัค่�จ้�งให้เดือนัลัะ 1 ครั�ง  

 3. ลูกี่จั้�งท่�ทำ�ง�นำเป็นำร�ยชิ�นำ และต้้องใช้เวล�นำ�นำกี่ว่� 2 สัิปดี�ห์ จะต่้องได้รับค่�จ้�ง

สัำปด�หล์ัะ 1 ครั�ง คิดคำ�นัวณีต่�มปรมิ�ณีง�นัที�ทำ�เสำรจ็ ส่ำวนัค่�จ้�งที�เหลืัอจะต่อ้งจ่�ยให้ครบสำมบรูณ์ี

ในัระหว่�งสัำปด�ห์ต่่อม�ขณีะส่ำงมอบง�นั  

 4. ลูกี่จั้�งท่�ทำ�ง�นำนำอกี่เหน้ำอจั�กี่ท่�กี่ล่�วมู�ในำข้้�งต้้นำ นั�ยจ้�งจะต่้องจ่�ยให้อย่�งนั้อย

สัำปด�ห์ลัะ 1 ครั�ง  

 5. นำ�ยจั้�งมู่สิิทธิิหักี่เงินำคำ่�จั้�งจั�กี่คำนำง�นำไดี้ต้�มูคำว�มูเหมู�ะสิมูแต้่ต้้องไมู่เกิี่นำคำ่�จั้�ง

จัำ�นำวนำ 5 วันำต่้อเด้ีอนำ ถ้ึ�ห�กคนัง�นัทำ�ให้เกิดคว�มสูำญเสีำย คว�มเสีำยห�ย หรือทำ�ให้เครื�องจักรพัึง 

หรือทำ�ให้ผู้ลัผู้ลัิต่นั�ยจ้�งเสำียห�ย ซึิ�งทรัพึย์สิำนัเหลั่�นัั�นัอยู่ในัคว�มรับผิู้ดช่อบของคนัง�นั แลัะ 

คว�มเสีำยห�ยนัั�นัเกิดม�จ�กคว�มผิู้ดพึลั�ดของคนัง�นั หรือเกิดจ�กก�รฝ่่�ฝื่นัคำ�สัำ�งนั�ยจ้�ง แลัะ 

ไม่ได้เกิดจ�กคว�มผิู้ดพึลั�ดของคนัอื�นั แลัะไม่ได้เกิดจ�กแรงกดดันั บีบคั�นัใดๆ  

 6. กี่�รเร่ยกี่ร้องคำว�มูเป็นำธิรรมู หร้อกี่�รร้องท่กี่ข้์จั�กี่ฝี��ยหน้ำ�งฝี��ยใดี จะต่้องมีขึ�นัภ�ยในั

ระยะเวลั� 15 วันั ห�กเกินั 15 วันัถืึอว่�สำลัะสิำทธิิ� โดยกำ�หนัดยื�นัเรื�องสำำ�หรับนั�ยจ้�งนัับจ�กวันัที�

เกิดเหต้่ก�รณ์ีขึ�นั ส่ำวนัคนัง�นันัั�นันัับจ�กวันัทีได้รับแจ้งจ�กนั�ยจ้�งเกี�ยวกับเรื�องดังกล่ั�ว  

 7. นำ�ยจ้ั�งไมู่มู่สิิทธิิหักี่เงินำใดีๆจั�กี่คำนำง�นำ เก่ี่�ยวกัี่บื้สิิทธิิส่ิวนำบ่ื้คำคำลโดียไมู่ได้ีรับื้คำว�มูเห็นำชอบื้

จั�กี่คำนำง�นำก่ี่อนำอย่�งเป็นำล�ยลักี่ษณ์อักี่ษร ยกี่เว้นำกี่รณ่ดัีงต่้อไปน่ำ�

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้ระหว่�งกี่�รทำ�ง�นำ

1. เงินำค่ำ�จ้ั�ง

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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 8. ถ้�นำ�ยจ้ั�งหักี่เงินำจัำ�นำวนำใดีไปจั�กี่คำนำง�นำโดียไมู่มู่เหต่้มู�จั�กี่ท่�กี่ฎหมู�ยได้ีบัื้ญี่ญัี่ติ้ไว้และ

โดียไมู่ได้ีรับื้คำว�มูเห็นำชอบื้จั�กี่คำนำง�นำอย่�งเป็นำล�ยลักี่ษณ์อักี่ษร หร้อนำ�ยจ้ั�งจ่ั�ยเงินำค่ำ�จ้ั�ง 

ให้คำนำง�นำล่�ช้�จั�กี่กี่ำ�หนำดีเวล�ท่�คำนำง�นำคำวรจัะได้ีรับื้ โดียไมู่มู่เหต่้อันำคำวร คนัง�นั หรือตั่วแทนั

คนัง�นั มีสิำทธิิยื�นัร้องท้กข์ ต่่อคณีะกรรมก�รไกล่ัเกลีั�ยข้อพิึพึ�ทแรงง�นัได้เพืึ�อสัำ�งให้นั�ยจ้�งคืนัเงินั

ที�หักไปอย่�งไม่เป็นัธิรรมนัั�นัแก่คนัง�นั หรือจ่�ยเงินัค่�จ้�งค้�งจ่�ยให้แก่คนัง�นั  

 9. ถ้�ห�กี่เป็นำท่�ย้นำยันำจั�กี่คำณะกี่รรมูกี่�รไกี่ล่เกี่ล่�ยข้้อพิัพั�ทแรงง�นำแล้วว่�นั�ยจ้�งได้หักเงินั

ค่�จ้�งของคนัง�นัไป หรือจ่�ยเงินัค่�จ้�งแก่คนัง�นัลั่�ช้่� โดยไม่มีเหต้่อันัควร อน้ัญ�ต่ให้ 

คณีะกรรมก�รกำ�หนัดค่�ปรับื้เป็นำเงินำไมู่เกิี่นำ 1 เท่�ข้องเงินำท่�ถูกี่หักี่ไป หร้อ 1 เท่�ข้องเงินำค่ำ�จ้ั�ง

ท่�ค้ำ�งจ่ั�ย  

 10. ถ้�คำนำง�นำถูกี่จัำ�ค่ำกี่ หร้อถูกี่กัี่กี่ตั้วไว้ ณ หน่ำวยง�นำใดีท่�เก่ี่�ยวข้้องในำคำด่ีคำว�มูท่�เก่ี่�ยวกัี่บื้

กี่�รทำ�ง�นำ หร้อด้ีวยสิ�เหต่้มู�จั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ นั�ยจ้�งยังคงต้่องจ่�ยเงินัให้คนัง�นัอย่�งต่่อเนืั�อง

จำ�นัวนั 50 เปอร์เซ็ินัต์่ของค่�จ้�ง จนักว่�คนัง�นัจะถึูกตั่ดสิำนัในัคดีดังกล่ั�ว โดยระยะเวลั�ก�ร 

ถูึกค้มขัง ต้่องไม่เกินั 180 วันั (หรือ 6 เดือนั) ถ้ึ�ห�กเกินัจ�กนัั�นั นั�ยจ้�งไม่ต้่องจ่�ยค่�จ้�งส่ำวนัใด

แก่คนัง�นัในัจำ�นัวนัวันัที�เกินัไปนัั�นั แลัะห�กคำ�ตั่ดสิำนัออกม�ปร�กฏิว่� คนัง�นับริส้ำทธิิ� หรือ 

คำ�พิึพึ�กษี�ออกม�ให้ย้ต่ิก�รสำอบสำวนัเนืั�องจ�กสิำ�งที�คนัง�นัถูึกกล่ั�วห� ไม่มีหลัักฐ�นัยืนัยันั หรือ 

ไม่เป็นัคว�มจริง นั�ยจ้�งต้่องจ่�ยเงินัคืนัให้คนัง�นัต่�มจำ�นัวนัเงินัที�ถูึกหักไปก่อนัหน้ั�นัั�นั ส่ำวนัถ้ึ�

คำ�ตั่ดสิำนัออกม�ว่� คนัง�นัผิู้ดจริง เงินัที�นั�ยจ้�งจ่�ยให้คนัง�นัไปแล้ัว จะไม่ถูึกเรียกคืนัแต่่อย่�งใด 

ต่ร�บใดที�คำ�พิึพึ�กษี�ไม่ได้ระบ้เอ�ไว้แต่กต่่�งไปจ�กที�กล่ั�ว

1. หักี่เงินำเพ้ั�อชำ�ระค้ำนำเงินำกู้ี่ / หน่ำ�สิินำระหว่�งนำ�ยจ้ั�งและคำนำง�นำ

	 แต่่มีเงื�อนัไขว่�ต่้องไม่เกินั 10 เปอร์เซิ็นัต่์ของค่�จ้�ง 

2. หักี่เงินำเป็นำค่ำ�ปรับื้ต่้�งๆ ท่�คำนำง�นำต้้องชำ�ระ

	 เนัื�องม�จ�กก�รฝ่่�ฝ่ืนัแลัะค่�ช่ดใช่้คว�มเสำียห�ยที�คนัง�นัได้ก่อไว้ 

3. หักี่เงินำเพ้ั�อชำ�ระหน่ำ�สิินำต้�มูคำำ�พิัพั�กี่ษ�ข้องศ�ล 

	 โดยหักเป็นัร�ยเดือนัแลัะหักได้ไม่เกินัเดือนัลัะ 1 ในั 4 สำ่วนัของค่�จ้�งที�ได้รับ 

4. หักี่เงินำส่ิงเข้้�ร่วมูเป็นำสิมู�ชิกี่ประกัี่นำสัิงคำมู แลัะเข้�ร่วมเป็นัสำม�ชิ่กในักองท้นัอื�นัๆ    

    ที�คนัง�นัต้่องจ่�ยต่�มที�กฎหม�ยกำ�หนัด
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 1. กี่ฎหมู�ยแรงง�นำบัื้ญี่ญัี่ติ้ให้คำนำง�นำทำ�ง�นำวันำละไมู่เกิี่นำ 8 ชั�วโมูง หร้อสัิปดี�ห์ละไมู่เกิี่นำ 

48 ชั�วโมูง และในำเด้ีอนำรอมูฎอนำ (เดือนัสำำ�หรับถืึอศีลัอดสำำ�หรับม้สำลิัม) ให้ลัดเวลั�ก�รทำ�ง�นั 

ลังม�เหลืัอวันัลัะไม่เกินั 6 ชั่�วโมง หรือสัำปด�ห์ลัะไม่เกินั 36 ชั่�วโมง (1 สัำปด�ห์ มี 6 วันัทำ�ง�นั) 

 2. กี่ฎหมู�ยแรงง�นำบัื้ญี่ญัี่ติ้อน่ำญี่�ต้ให้นำ�ยจ้ั�งเพิั�มูเวล�กี่�รทำ�ง�นำเป็นำวันำละ 9 ชั�วโมูงได้ี

สิำ�หรบัื้คำนำง�นำบื้�งประเภท อ้ต่สำ�หกรรมบ�งอย�่ง แลัะง�นัที�คนัง�นัไม่ได้ทำ�ง�นันัั�นัอยูต่่ลัอดเวลั�

ขณีะเดียวกันั ก็อน้ัญ�ต่ให้ลัดเวลั�ก�รทำ�ง�นัลังเหลืัอวันัลัะ 7 ชั่�วโมงได้ สำำ�หรับคนัง�นับ�งประเภท

อ้ต่สำ�หกรรมบ�งอย่�ง แลัะง�นัที�เสีำ�ยงต่่ออันัต่ร�ย โดยประเภทของคนัง�นั แลัะประเภทของ

อ้ต่สำ�หกรรมที�กล่ั�วถึึงนีั�ต้่องถูึกกำ�หนัดออกม�โดยคำ�สัำ�งรัฐมนัต่รีแรงง�นั  

 3. นำอกี่จั�กี่น่ำ�ง�นำในำสิถ�นำประกี่อบื้กี่�รท่�กี่�รทำ�ง�นำปกี่ติ้จัะเป็นำลักี่ษณะกี่�รเข้้�เวร หร้อ 

ง�นำเปน็ำกี่ะ อน้ัญ�ต่ให้นั�ยจ�้งเพิึ�มเวลั�ก�รทำ�ง�นัเกินัวันัลัะ 8 ชั่�วโมง หรือเกินัสัำปด�ห์ลัะ 48 ชั่�วโมง

ได้หรือน้ัอยกว่� 8 ชั่�วโมงต่่อวันั หรือน้ัอยกว่� 48 ชั่�วโมงต่่อสัำปด�ห์ได้ โดยต้่องได้รับคว�มเห็นัช่อบ

จ�กกระทรวงแรงง�นั นัอกจ�กนีั�ก�รเข้�เวรหรือก�รทำ�ง�นัเป็นักะนัั�นัถ้ึ�คำ�นัวณีโดยเฉลีั�ยแล้ัว 

ต้่องไม่เกินั 3 สัำปด�ห์  

 4. คำนำง�นำจัะได้ีรับื้ค่ำ�จ้ั�งจั�กี่กี่�รทำ�ง�นำล่วงเวล�ชั�วโมูงละ 150 เปอร์เซ็ีนำต์้ (1.50) จั�กี่

ฐ�นำเงินำค่ำ�จ้ั�งข้องคำนำง�นำ และให้ถ้อว่�กี่�รทำ�ง�นำในำวันำหย่ดีต่้�งๆ เป็นำกี่�รทำ�ง�นำนำอกี่เวล� 

 5. ไมู่อน่ำญี่�ต้ให้เวล�กี่�รทำ�ง�นำจัริงเกิี่นำวันำละ 10 ชั�วโมูง หรือสัำปด�ห์ลัะ 60 ชั่�วโมง ไม่ว่�

กรณีีใด  

 6. วันำศ่กี่ร์ค้ำอวันำหย่ดีพัักี่ผ่อนำประจัำ�สัิปดี�ห์สิำ�หรับื้คำนำง�นำทั�งหมูดี แลัะคนัง�นัจะต้่องได้รับ

ค่�จ้�งเต็่มต่�มปกติ่  

 7. คำนำง�นำท่�ป�วย และมู่หลักี่ฐ�นำย้นำยันำกี่�รป�วย (ใบื้รับื้รองแพัทย์) มีสิำทธิิ�ได้รับวันัหย้ด 

จ�กก�รป่วย (มีสิำทธิิ�ลั�ป่วย) โดยได้รับค่�จ้�งเต็่มต่�มปกติ่ในั 30 วันัแรก แล้ัวได้รับค่�จ้�ง 3 ในั 

4 ส่ำวนั จ�กก�รลั�หย้ดอีก 60 วันัต่่อม� แลัะจะไม่ได้รับค่�จ้�งในั 30 วันัถัึดจ�กนัั�นัในัช่่วงเวลั� 

เพีึยง 1 ปีนัับจ�กวันัที�เริ�มป่วยจะต่่อเนืั�องหรือไม่ต่่อเนืั�องก็ต่�ม  

 8. คำนำง�นำมู่สิิทธิิ�ล�หย่ดีเพ้ั�อประกี่อบื้พิัธ่ิฮั่จัย์ โดยได้รับค่�จ้�งไม่นั้อยกว่� 10 วันั แลัะ 

ไม่เกินั 15 วันั เป็นัเวลั� 1 ครั�งในัก�รทำ�ง�นักับนั�ยจ้�งโดยไม่มีเงื�อนัไขว่� คนัง�นัต้่องทำ�ง�นั 

กับนั�ยจ้�งม�เป็นัเวลั�ต่่อเนืั�องอย่�งน้ัอย 2 ปี โดยนั�ยจ้�งจะเป็นัผูู้้กำ�หนัดจำ�นัวนัลูักจ้�งที� 

จะได้รับสิำทธิิ�ก�รหยด้เพืึ�อประกอบพิึธีิฮั่จย์ ต่�มคว�มจำ�เป็นัของง�นั

2. วันำหย่ดี เวล�ทำ�ง�นำ เงินำค่ำ�จ้ั�งล่วงเวล�

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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คนัง�นัมีสิำทธิิได้ลั�พัึกผู่้อนัประจำ�ปี/ลั�พัึกร้อนั โดยได้รับค่�จ้�งเต็่มต่�มระเบียบดังนีั�  

 1. ทำ�ง�นำ 1 ปีเต็้มู มีสิำทธิิลั�พัึกผู่้อนัประจำ�ปี/ลั�พัึกร้อนั 21 วันั  

 2. คำนำง�นำทำ�ง�นำกัี่บื้นำ�ยจั้�งอย่�งต้่อเน้ำ�องเป็นำเวล� 5 ปีข้้�นำไป มีสิำทธิิลั�พัึกผู้่อนัประจำ�ปี

ลั�พัึกร้อนั 30 วันั  

 3. คำนำง�นำสิ�มู�รถข้อชะลอกี่�รข้อล�หย่ดีพัักี่ผ่อนำประจัำ�ปี/พัักี่ร้อนำ ออกี่ไปอยู่ในำปีถัดีไปได้ี

โดยก�รเห็นัช่อบของนั�ยจ้�ง  

 4. ในำช่วงท่�คำนำง�นำหย่ดีพัักี่ผ่อนำประจัำ�ปี ไมู่อน่ำญี่�ต้ให้คำนำง�นำไปทำ�ง�นำกัี่บื้นำ�ยจ้ั�งร�ยอ้�นำ 

เมื�อใดที�พึบแลัะมีหลัักฐ�นัยนืัยนััว่� คนัง�นัของตั่วเองฝ่่�ฝื่นัในัเรื�องนีั� (หลับไปทำ�ง�นักับนั�ยจ้�งอื�นั

นั�ยจ้�งมีสิำทธิิ�ที�จะระงับก�รจ่�ยค่�จ้�งให้คนัง�นัในัช่่วงที�เข�หย้ด หรือเรียกคืนั เงินัที�นั�ยจ้�งจ่�ย

ให้ไปแล้ัว)

 1. เมู้�ออ�ย่เวล�สิัญี่ญี่�กี่�รจั้�งง�นำสิิ�นำส่ิดีลงต้�มูท่�กี่ำ�หนำดีไว้หร้อมู่กี่�รยกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�จั้�ง 

เกิี่ดีข้้�นำมู�จั�กี่ฝี��ยนำ�ยจ้ั�ง / เจ้ั�ข้องสิถ�นำประกี่อบื้กี่�ร ในำสัิญี่ญี่�ท่�ไมู่ได้ีระบ่ื้อ�ย่เวล�สัิญี่ญี่�

จ้ั�งง�นำนั�ยจ้�ง / เจ้�ของสำถึ�นัประกอบก�ร ต้่องจ่�ยเงินัสิำ�นับริก�ร (เงินัร�งวัลัสิำ�นัส้ำดก�รทำ�ง�นั) 

แก่คนัง�นัคำ�นัวณีต่�มจำ�นัวนัอ�ยเ้วลั�ก�รทำ�ง�นั โดยคิดคำ�นัวณีจ�กฐ�นัอัต่ร�เงินัเดือนัๆ ส้ำดท้�ยดังนีั�

 สิำ�หรับื้เศษข้องปีและเด้ีอนำท่�คำนำง�นำทำ�ง�นำไปนัำ�นำ คนัง�นัมีสิำทธิิได้รับโดยให้คิดห�รเฉลีั�ยออกม� 

นัอกจ�กนีั� คนัง�นัที�มีสิำทธิิได้รับเงินัสิำ�นับริก�รครบเต็่มสำมบูรณ์ียงัครอบคล้ัมในัอีก 2 กรณีีต่่อไปนีั� คือ

3.

1.

เงินำค่ำ�พัักี่ร้อนำ/พัักี่ผ่อนำประจัำ�ปี

เงินำร�งวัลสิิ�นำส่ิดีกี่�รทำ�ง�นำ หร้อเงินำสิิ�นำบื้ริกี่�ร

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้หลังกี่�รทำ�ง�นำ

ในำ 5 ปีแรกี่            จ่�ยปีลัะ 15 วันั (1/2 เดือนั) (5ปี = เงินัเดือนั 2 (1/2 เดือนั))

ปีท่� 6 เป็นำต้้นำไป      จ่�ยปีลัะ 1 เดือนั

1. คนัง�นัช่�ยต้่องเลิักทำ�ง�นัเป็นัผู้ลัม�จ�กแรงกดดันัโดยตั่วเองไม่มีคว�มประสำงค์

2. คนัง�นัหญิงเลิักสัำญญ�จ้�งในัช่่วง 6 เดือนั นัับจ�กวันัที�สำมรสำ หรือช่่วงระหว่�ง 3 เดือนันัับจ�ก 

   วันัที�คลัอดบ้ต่ร
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 2. กี่รณ่คำนำง�นำล�ออกี่สิำ�หรับื้สัิญี่ญี่�จ้ั�งท่�ไมู่มู่กี่�รระบ่ื้อ�ย่เวล�กี่�รจ้ั�ง พิึจ�รณี�ดังนีั�

 1. เมื�อสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศซิ�อ้ดอี�ระเบยี ได้รับทร�บว่�มีคนัง�นัไทยเสำยีชี่วิต่จะดำ�เนันิัก�ร

ติ้ดีต่้อกัี่บื้ท�งบื้รษัิท/นำ�ยจั�้ง เพืึ�อสำอบถึ�มข้อเท็จจริงแลัะร�ยลัะเอียดต่่�งๆ ที�เกี�ยวข้องกับคนัง�นั

ที�ต่�ยเพืึ�อแจ้งให้ท�ย�ทได้รับทร�บ แลัะขอให้ท�งบริษัีทรีบดำ�เนิันัก�รเคลีัยร์เงินัสิำทธิิประโยช่น์ัต่่�งๆ

รวมทั�งดำ�เนิันัก�รในัด้�นัเอกสำ�รให้พึร้อม เช่่นั เอกสำ�รยืนัยันัก�รเสีำยชี่วิต่ หรือใบมรณีะบัต่รจ�ก 

กรมก�รพึลัเรือนั กระทรวงมห�ดไทยซิ�อ้ดีฯ หนัังสืำอรับรองจ�กท�งโรงพึย�บ�ลั (ร�ยง�นั 

แพึทย์เกี�ยวกับก�รเสำียชี่วิต่) หนัังสำืออน้ัมัติ่จ�กสำถึ�นัีต่ำ�รวจท้องที� สำำ�เนั�เช็่คสัำ�งจ่�ยในันั�ม 

สำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่ไทย (เกี�ยวกับสิำทธิิประโยช่น์ัของคนัง�นั) ซึิ�งนั�ยจ้�งต่้องดำ�เนัินัก�รให้เสำร็จ

ก่อนัก�รส่ำงศพึ แลัะแจ้งให้ท�งบริษัีทรีบม�ติ่ดต่่อกับสำถึ�นัทูต่ไทยเพืึ�อขอหนัังสืำออน้ัมัติ่ 

ก�รสำ่งศพึ โดยสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศซิ�อ้ดีฯ จะประสำ�นัง�นัด้�นัข้อมูลัต่่�งๆ กับท�ง

สำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่ไทย  

 ทั�งนีั� เร้�องกี่�รส่ิงศพัคำนำไทยเป็นำคำว�มูรับื้ผิดีชอบื้โดียต้รงข้องท�งสิถ�นำทูต้ โดียเฉีพั�ะ 

กี่�รออกี่หนัำงส้ิออน่ำมัูติ้กี่�รส่ิงศพั และกี่�รออกี่ใบื้มูรณะบัื้ต้ร (ฉีบัื้บื้ภ�ษ�ไทย)   

 2. นำอกี่จั�กี่นัำ�นำ สินำร.จัะประสิ�นำง�นำแจ้ังข่้�วกี่�รส่ิงศพัให้ท�ย�ทผู้ต้�ยได้ีทร�บื้เพ้ั�อมู�รอรับื้

ศพัท่�สินำ�มูบิื้นำต้�มูกี่ำ�หนำดีเวล�ท่�แน่ำนำอนำ จ�กที�ผู่้�นัม�ถ้ึ�มีคนัง�นัเส่ิยช่วิต้ต้�มูธิรรมูช�ติ้

เช่่นั เจ็บไข้ได้ป่วยต่�ย หรือหัวใจว�ยโดยเฉียบพึลัันั ก�รดำ�เนิันัเรื�องต่่�งๆ ของท�งบริษัีทในัก�ร 

ส่ำงศพึมักไม่มีปัญห�  แต่่ถ้ึ�กรณีีก�รเส่ิยช่วิต้โดียผิดีธิรรมูช�ติ้ เช่่นั ถูึกฆ�ต่กรรม เจ้�หน้ั�ที�ต่ำ�รวจ

จะต้่องเข้�ไปดำ�เนิันัคดีโดยมีก�รสำอบสำวนั แลัะช่ันัสูำต่รพึลิักศพึ เพืึ�อห�สำ�เหต้่ก�รต่�ยเสีำยก่อนั 

ซึิ�งก�รจะส่ำงศพึได้ต้่องใช้่เวลั�นั�นัเพึร�ะต่อ้งรอก�รอน้ัมติั่จ�กสำถึ�นีัต่ำ�รวจ แลัะท�งสำำ�นัักง�นัผูู้ว่้�ฯ

อ�ย่ง�นำ สิิทธิิกี่�รรับื้เงินำ

อ�ย้ง�นั 2 ปี – 5 ปี      ได้รับเงินัสิำ�นับริก�ร 1 ในั 3 ส่ำวนัของเงินัสิำ�นับริก�รทั�งหมด

อ�ย้ง�นั 5 ปี – 9 ปี

(ไม่ถึึง 10 ปี)

ได้รับเงินัสิำ�นับริก�ร 2 ในั 3 ส่ำวนัของเงินัสิำ�นับริก�ร

อ�ย้ง�นั 10 ปีขึ�นัไป
มีสิำทธิิ�ได้รับเงินัสิำ�นับริก�รครบเต็่มสำมบูรณ์ีโดยมีเงื�อนัไขว่�คนัง�นัต้่องแจ้งให้

นั�ยจ้�งทร�บอย่�งเป็นัลั�ยลัักษีณ์ีอักษีร ก่อนัก�รหยด้ง�นั 30 วันั

2. กี่�รจััดีส่ิงศพัคำนำง�นำกี่ลับื้ประเทศไทย
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 3. ในำกี่�รติ้ดีต่้อข้อรับื้ศพันัำ�นำ ท�ย�ทผู้ต้�ยต้้องติ้ดีต่้อบื้ริษัทท่�ผู้ต้�ยทำ�ง�นำอยู่ โดียผ่�นำท�ง

สิถ�นำเอกี่อัคำรร�ชทูต้ หร้อ สิำ�นัำกี่ง�นำแรงง�นำในำประเทศซี�อ่ด่ีฯ เพืึ�อแจ้งให้นั�ยจ้�งทร�บถึึงที�อยู่

ในัเมืองไทยที�แน่ันัอนั พึร้อมเบอร์โทรศัพึท์ที�สำ�ม�รถึต่ิดต่่อได้สำะดวก แลัะผูู้้ใดจะเป็นัผูู้้ม�รับศพึ 

ที�สำนั�มบินั เมื�อศพึเดินัท�งถึึงประเทศไทย แลัะเมื�อท�งบริษีทัได้รบัแจ้งร�ยลัะเอียดจ�กท�ย�ทแล้ัว

ก็จะติ่ดต่่อกับบริษัีทค�โก้เพืึ�อส่ำงศพึ จ�กนัั�นัก็จะแจ้งกำ�หนัดก�รที�แน่ันัอนัแลัะเที�ยวบินัให้ 

หน่ัวยร�ช่ก�รไทยทร�บ เพืึ�อแจ้งให้ท�ย�ททร�บต่่อไป  

 4. สิำ�หรับื้เร้�องเงินำสิิทธิิประโยชน์ำข้องผู้ต้�ยนัำ�นำ ท�งบริษัีทจะดำ�เนิันัก�รเคลีัยร์ แลัะ ออกเช็่ค

สัำ�งจ่�ยในันั�มสำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่ไทย ณี กร้งริย�ด แล้ัวนัำ�ส่ำงผู่้�นัหน่ัวยง�นัร�ช่ก�รของ

ซิ�อ้ดีอ�ระเบีย ต่�มลัำ�ดับดังต่่อไปนีั�

 ขั้�นำต้อนำในำกี่�รสิ่งศพัและเคำล่ยร์เงินำสิิทธิิประโยชนำ์ข้องผู้ต้�ยน่ำ� จัะต้้องใช้เวล�ประมู�ณ 

2-3 เด้ีอนำ เน้ำ�องจั�กี่ต้้องส่ิงอย่�งเป็นำท�งกี่�ร ผ่�นำหน่ำวยง�นำร�ชกี่�รทั�งข้องซี�อ่ด่ีฯ และข้องไทย

บริษัีทนัำ�เช็่คส่ำงสำำ�นัักง�นัแรงง�นัของซิ�อ้ดีอ�ระเบีย

สำำ�นัักง�นัแรงง�นัซิ�อ้ดีอ�ระเบียนัำ�ส่ำงต่่อกระทรวงแรงง�นัของซิ�อ้ดีฯ

กระทรวงก�รต่่�งประเทศซิ�อ้ดีอ�ระเบีย นัำ�ส่ำงสำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่ไทย ณี กร้งริย�ด

กระทรวงแรงง�นัของซิ�อ้ดีอ�ระเบีย นัำ�ส่ำงกระทรวงก�รต่่�งประเทศซิ�อ้ดีฯ

สำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่ไทย จะนัำ�เช็่คไปขึ�นัเงินัธินั�ค�ร แลัะ แลักเปลีั�ยนัสำก้ลัเงินัซิ�อ้ดีริย�ลั

ไปเป็นัเงินัสำก้ลัดอลัลั�ร์ แล้ัวทำ�ดร๊�ฟนัำ�ส่ำงกระทรวงก�รต่่�งประเทศของไทย 

(กรมก�รกงส้ำลั กองค้้มครองฯ) เพืึ�อประสำ�นัง�นัส่ำงมอบให้ท�ย�ทโดยช่อบด้วยกฎหม�ย

ของผูู้้ต่�ยต่่อไป
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  นัอกจ�กเงินัสิำทธิิประโยช่น์ัต่�มกฎหม�ยแรงง�นัที�กล่ั�วม�แล้ัวในัข้�งต้่นั ยังมีเงินัอีก 

ประเภทหนึั�ง ที�คนัง�นัที�เคยทำ�ง�นัในัประเทศซิ�อ้ดีอ�ระเบีย ก่ี่อนำวันำท่� 13 มู่นำ�คำมู 2530 

ซ้ี�งต้รงกัี่บื้ ปี คำ.ศ. 1987 อ�จัจัะมู่สิิทธิิได้ีรับื้นัำ�นำค้ำอเงินำประกัี่นำสัิงคำมู หร้อเป็นำท่�รู้จัักี่กัี่นำโดียทั�วไป

ว่� “เงินำโกี่ซ่ี� - GOSI” ซ้ี�งย่อมู�จั�กี่ คำำ�ว่� General Organization for Social Insurance 

– GOSI แปลว่� องค์ำกี่รประกัี่นำสัิงคำมู ซึิ�งมีสำำ�นัักง�นัสำ�ข�ตั่�งอยู่ทั�วท้กจังหวัดในัประเทศ

ซิ�อ้ดีอ�ระเบีย  

  ก�รประกันัสัำงคมในัประเทศซิ�อ้ดีอ�ระเบียนัั�นั เดิมได้มีก�รใช้่บังคับทั�งประช่�ช่นั 

ช่�วซิ�อ้ดีอ�ระเบีย แลัะคนัง�นัต่่�งช่�ติ่ โดยให้นั�ยจ้�งนัำ�คนัง�นัสำมัครเป็นัสำม�ชิ่กกองท้นัประกันั

สัำงคม โดียมู่เง้�อนำไข้ว่�

  ต่้อมู�ท�งกี่�รซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย ได้ีมู่คำำ�สัิ�ง ท่� M/43 ลงวันำท่� 13 มู่นำ�คำมู 2530 

(คำ.ศ. 1987) ยกี่เลกิี่ระเบ่ื้ยบื้กี่�รหักี่เก็ี่บื้เงินำประกี่นัำสัิงคำมูประเภท “เงนิำบื้ำ�นำ�ญี่ หร้อ เงินำกี่องท่นำ

ยังช่พั” ดัีงกี่ล่�วจัำ�นำวนำ 5% จั�กี่คำนำง�นำต่้�งช�ติ้ และให้ค้ำนำเงินำจัำ�นำวนำ 5% ท่�ถูกี่หักี่เก็ี่บื้ 

ไปแล้วนัำ�นำแก่ี่คำนำง�นำต่้�งช�ติ้ (ดูก�รขอรับเงินัประกันัสัำงคมคืนั) ดังนัั�นั คนัง�นัต่่�งช่�ติ่ จึงไม่ถูึก 

หักเก็บเงินัจ�กค่�จ้�งก�รทำ�ง�นัเข้�ร่วมสำมทบกองท้นัประกันัสัำงคมในัประเภทเงินับำ�นั�ญ หรือ 

เงินักองท้นัยังชี่พึ อีกต่่อไป  

  สำำ�หรับก�รประกันัสัำงคมในัประเภท “ประกัี่นำอ่บัื้ติ้เหต่้ หร้ออันำต้ร�ยท่�อ�จัเกิี่ดีจั�กี่

ต้ำ�แหน่ำงง�นำ – อ�ช่พัท่�ทำ�ง�นำ” โดยนั�ยจ้�งหรือเจ้�ของสำถึ�นัประกอบก�รจะต้่องเป็นัผูู้้จ่�ยเงินั

ประกันัให้แก่สำำ�นัักง�นัประกันัสัำงคม (โกซีิ�) จำ�นัวนั 2 % แทนัคนัง�นั ซึิ�งเงินัประเภทดังกล่ั�ว 

จัะไมูมู่่กี่�รข้อเร่ยกี่ค้ำนำในำภ�ยหลงัเมู้�อคำนำง�นำเลิกี่จั�กี่กี่�รทำ�ง�นำแลว้ หร้อเกี่ษ่ยณอ�ย่กี่�รทำ�ง�นำ

แล้ว (อ�ย่คำรบื้ 60 ปี) แต่้คำนำง�นำจัะได้ีรับื้เมู้�อประสิบื้อ่บัื้ติ้เหต่้ในำข้ณะทำ�ง�นำนัำ�นำ ซ้ี�งเป็นำไปต้�มู

สิภ�พัคำว�มูเป็นำจัริง เง้�อนำไข้ และข้นำ�ดีข้องกี่�รท่�ได้ีรับื้บื้�ดีเจ็ับื้ว่�อยู่ในัระดับใด ขนั�ดใด 

โดยเป็นัไปต่�มที�แพึทย์ลังคว�มเห็นั

3. สิิทธิิประโยชน์ำจั�กี่ประกัี่นำสัิงคำมู (Social Insurance)

ต้้องจ่ั�ยค่ำ�ประกัี่นำสัิงคำมู หร้อเบ่ื้�ยประกัี่นำเป็นำเงินำ 13% 

หักี่เก็ี่บื้จั�กี่เจ้ั�ข้องสิถ�นำประกี่อบื้กี่�รจัำ�นำวนำ 8% และหักี่เก็ี่บื้จั�กี่คำนำง�นำจัำ�นำวนำ 5% 

เพืึ�อใช้่เป็นักองท้นัเลีั�ยงชี่พึในัย�มที�คนัง�นันัั�นัหมดสำภ�พึจ�กก�รทำ�ง�นัแล้ัวด้วยสำ�เหต้่ใดก็ต่�ม 

ตั้วอย่�ง อ�ย้ครบ 60 ปีแล้ัว หรือออกจ�กสำถึ�นัประกอบก�รนัั�นัด้วยสำ�เหต้่ส้ำขภ�พึไม่อำ�นัวย 

 หรือเสีำยชี่วิต่ เป็นัต้่นั

ซ้ี�งเป็นำเงินำประเภทน่ำ�เร่ยกี่ว่� “เงินำบื้ำ�นำ�ญี่” หร้อ “เงินำกี่องท่นำยังช่พั” 

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย



กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 
สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 177

โดียสิร่ปต้�มูระเบ่ื้ยบื้กี่�รประกัี่นำสัิงคำมูใหมู่กี่ำ�หนำดีเป็นำ 2 ประเภท คือ  

 1. ประเภทเงินำบื้ำ�นำ�ญี่หร้อกี่องท่นำยังช่พัซ้ี�งใช้เฉีพั�ะช�วซี�อ่ด่ีฯ เท่�นัำ�นำ  

 2. ประเภทกี่�รประกี่ันำอ่บัื้ติ้เหต่้หร้ออันำต้ร�ยจั�กี่อ�ช่พั/ต้ำ�แหนำ่งท่�ทำ� สำำ�หรับประเภทนีั� 

ใช้่บังคับทั�งช่�วซิ�อ้ดีฯ แลัะคนัง�นัต่่�งช่�ติ่โดยนั�ยจ้�ง/เจ้�ของกิจก�รต้่องเป็นัผูู้้จ่�ยเงินั 

ประกันัสัำงคมแทนัคนัง�นัจำ�นัวนั 2% จ�กอัต่ร�ค่�จ้�ง (ไม่มีก�รหักจ�กเดือนัคนัง�นัแลัะไม่อ�จ

ขอรับคืนัภ�ยหลััง)

 ท�ย�ทผู้มู่สิิทธิิได้ีรับื้ค้ำอบ่ื้คำคำลในำคำรอบื้คำรัวข้องคำนำง�นำท่�อยู่ภ�ยใต้้กี่�รอ่ปกี่�ระเล่�ยงดูี (ต่�ม

ระเบียบประกันัสัำงคม ม�ต่ร�ที� 2) ได้แก่

 1. หญิี่งหมู้�ย (ภรรย�ข้องผู้ต้�ย) หร้อพ่ัอหมู้�ยหมู�ยถ้งสิ�มู่ข้องผู้ต้�ย ซึิ�งภรรย�ของเข�

เป็นัสำม�ช่กิประกันัสัำงคม แลัะมสีำ�มนัีั�นัเป็นับ้คคลัที�ไร้คว�มสำ�ม�รถึจ�กก�รทำ�ม�ห�กินั (ท้พึพึลัภ�พึ) 

จนักว่�ก�รท้พึพึลัภ�พึ จะห�ย  

 2. บ่ื้ต้รช�ยท่�อ�ย่ต้ำ��กี่ว่� 21 ปี จันำอ�ย่จัะคำรบื้ 21 ปี บ่ื้ต้รสิ�วท่�เป็นำโสิดี จันำกี่ว่�จัะสิมูรสิ

และสิำ�หรับื้บ่ื้ต้รช�ยห�กี่อยู่ระหว่�งกี่�รศ้กี่ษ�ในำสิถ�นำศ้กี่ษ� จัะถูกี่ข้ย�ยเวล�อ�ย่ออกี่ไปให้อ่กี่

จันำกี่ว่�อ�ย่จัะคำรบื้ 26 ปีบื้ริบูื้รณ์ และไมู่มู่เง้�อนำไข้ใดีๆ กำ�หนัดอ�ย้ไว้ต่ร�บใดที�เข�อยู่ในัสำภ�พึ 

ที�ท้พึพึลัภ�พึไร้คว�มสำ�ม�รถึจ�กก�รประกอบอ�ชี่พึเลีั�ยงต่นัเอง ด้วยสำ�เหต้่เป็นัโรคใดโรคหนึั�ง 

ที�เรื�อรังหรือมีคว�มบกพึร่องท�งร่�งก�ย ก�รไร้คว�มสำ�ม�รถึ (Handicap, Disability)  

 3. หล�นำช�ยและหล�นำสิ�วข้องสิมู�ชิกี่ ท่�เกิี่ดีจั�กี่บ่ื้ต้รช�ย ซึิ�งบ้ต่รช่�ยของสำม�ช่ิกผูู้้ต่�ย 

ได้เสีำยชี่วิต่ไปก่อนัแล้ัวในัช่่วงที�สำม�ชิ่กนัั�นัยงัมีชี่วิต่อยู ่แลัะบ้คคลัเหล่ั�นีั�อยูภ่�ยใต้่ก�รอ้ปก�ระเลีั�ยง

ดูจนัถึึงวันัที�เสีำยชี่วิต่ โดยเงื�อนัไขเดียวกับกรณีีบ้ต่รช่�ยแลัะบ้ต่รสำ�วของสำม�ชิ่กผูู้้ต่�ยด้วย  

 4. พ่ัอและแมู่ข้องสิมู�ชิกี่ท่�เส่ิยช่วิต้ ซึิ�งทั�งสำองคนัอยูภ่�ยใต้่ก�รอ้ปก�ระเลีั�ยงดูของเข�จนัถึึง

วันัที�เสีำยชี่วิต่ แต่่มีเงื�อนัไขว่� ผูู้้เป็นัพ่ึอจะต้่องเป็นัผูู้้ไร้คว�มสำ�ม�รถึจ�กก�รทำ�ง�นั หรืออ�ย้เกินั 

60 ปีแล้ัว แลัะไม่ได้ทำ�ง�นัแต่่อย่�งใด  

 5. ปู� และ ย่�ต้�มูเง้�อนำไข้เด่ียวกัี่บื้กี่รณ่ พ่ัอและแมู่  

 6. พ่ั�ช�ย น้ำองช�ย และพั่�สิ�วข้องสิมู�ชกิี่ท่�เส่ิยช่วิต้ ต่�มเงื�อนัไขเดยีวกันักับกรณีีของบ้ต่รช่�ย

แลัะบ้ต่รสำ�ว โดยมีเงื�อนัไขว่� บ้คคลัเหล่ั�นีั�ต้่องอยู่ภ�ยใต้่ก�รอ้ปก�ระเลีั�ยงดูของเข�จนัถึึงวันัที� 

เสีำยชี่วิต่

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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4.
สิิทธิิประโยชน์ำท่�ได้ีรับื้กี่รณ่ประสิบื้อ่บัื้ติ้เหต่้หร้ออันำต้ร�ย 
จั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ

1. ด้ี�นำค่ำ�รักี่ษ�พัย�บื้�ลระหว่�งกี่�รรักี่ษ� จัะได้ีรับื้

	 แต่่มีเงื�อนัไขว่�ต่้องไม่เกินั 10 เปอร์เซิ็นัต่์ของค่�จ้�ง

	 เงินัร�ยวันัที�จะได้รับในัอัต่ร� 100% แลัะกรณีีที�ต่้องนัอนัพึักรักษี�ต่ัวในัโรงพึย�บ�ลั 

โดยบริษัีท  

 2.เงินำค่ำ�ทดีแทนำกี่รณ่หมูดีสิมูรรถภ�พัด้ี�นำกี่�รทำ�ง�นำ จำ�แนักเป็นั

	 กรณีีหมดสำมรรถึภ�พึจ�กก�รทำ�ง�นัโดยสิำ�นัเชิ่ง (ทั�งหมด) อย่�งถึ�วร ได้รบัเงนิัค่�ทดแทนั 

แบบข�ดต่อนั (เป็นัเงินัก้อนั) = เงินัร�ยได้จำ�นัวนั 7 ปี โดยขั�นัสำูงสำ้ดจำ�นัวนั 330,000 ริย�ลั

	 กรณีีหมดสำมรรถึภ�พึจ�กก�รทำ�ง�นัเพีึยงบ�งสำ่วนั (ไม่ทั�งหมด) อย่�งถึ�วรได้รับเงินั 

ค่�ทดแทนัแบบข�ดต่อนั (เป็นัเงินัก้อนั) = เงินัร�ยได้จำ�นัวนั 5 ปีโดยขั�นัสูำงส้ำดจำ�นัวนั 165,000 ริย�ลั

	 ผูู้้ได้รับบ�ดเจ็บ จะได้รับเงินัค่�ทดแทนัท้กระดับไม่ว่�ขนั�ดก�รหมดสำมรรถึภ�พึ 

จะอยู่ในัระดับใดก็ต่�ม 

 3. เงินำค่ำ�ทดีแทนำกี่รณ่เส่ิยช่วิต้ด้ีวยสิ�เหต่้จั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ 

	 ได้รับเงินัค่�ทดแทนัแบบข�ดต่อนั (เป็นัเงินัก้อนั) = ร�ยได้ประจำ�เดือนัจำ�นัวนั 7 ปี 

ด้วยขั�นัสูำงส้ำด จำ�นัวนัเงินั 330,000 ริย�ลั ซึิ�งจะถูึกจ่�ยให้แก่สำม�ชิ่กในัครอบครัว 

หมู�ยเหต่้ ระเบ่ื้ยบื้ประกัี่นำสัิงคำมูน่ำ� มู่กี่�รยกี่เว้นำกี่ล่่มูบ่ื้คำคำล 8 ประเภท (ท่�ไมู่คำรอบื้คำล่มู) ดัีงน่ำ� 

  1. เจ้�หน้ั�ที�ของรัฐทั�วไป ได้แก่ข้�ร�ช่ก�รพึลัเรือนั ทห�ร แลัะต่ำ�รวจ 

  2. เจ้�หนั้�ที�ต่่�งช่�ติ่ซึิ�งทำ�ง�นัในัองค์กรระหว่�งประเทศ เช่่นั องค์กรท�งก�รทูต่

ก�รเมือง แลัะก�รทห�รต่่�งช่�ติ่ เป็นัต้่นั 

  3. คนัง�นัที�ทำ�ง�นัก�รเกษีต่รหรือป่�ไม้ ง�นัท่้งหญ้� แลัะง�นัในัลัักษีณีะเดียวกันั 

  4. กลั�สีำเรือ หม�ยถึึงบรรด�ช่�วประมงทั�งหลั�ย 

  5. คนัรับใช้่ในับ้�นั  

  6. คนัง�นัในัอ้ต่สำ�หกรรมครัวเรือนั (หม�ยถึึง ที�ทำ�ง�นักิจก�รอยู่ในับ้�นัของพึวกเข�) 

  7. สำม�ชิ่กในัครัวเรือนัของเจ้�ของสำถึ�นัประกอบก�ร 

  8. คนัง�นัต่่�งช่�ติ่ที�เข้�ม�ทำ�ง�นัในัร�ช่อ�ณี�จักร เป็นัง�นัที�ใช้่เวลั�เสำร็จไม่เกินั 3 เดือนั

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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  ก�รขอรับเงินัประกันัสัำงคม (โกซีิ�) คืนัได้ดำ�เนิันัก�รม�ตั่�งแต่่ พึ.ศ. 2531 จนัถึึงปัจจ้บันั

อย่�งไรก็ต่�มยังมีคนัง�นัไทยที�เคยเดินัท�งไปทำ�ง�นัที�ประเทศซิ�อ้ดีอ�ระเบียจำ�นัวนัม�ก 

ที�ยังไม่เคยยื�นัขอรับเงินัประกันัสัำงคม (โกซีิ�) คืนัจึงขอทบทวนัแนำวท�งกี่�รข้อรับื้เงินำประกัี่นำสัิงคำมู 

(โกี่ซ่ี�) ค้ำนำ ดังนีั�  

 1. คนัง�นัที�จะขอรับเงินัประกันัสัำงคม จัะต้้องมู่ค่ำณสิมูบัื้ติ้ ดังนีั�    

  1.1 ต้่องเป็นัผูู้้ที�เข้�ไปทำ�ง�นัในัประเทศซิ�อ้ดีฯ ก่ี่อนำวันำท่� 13 มู่นำ�คำมู 2530  

  1.2 ต้่องเป็นัสำม�ชิ่กแลัะถูึกหักค่�จ้�งสำมทบประกันัสัำงคมเป็นัเวลั� 12 เด้ีอนำข้้�นำไป นัับถึึง 

วันัที� 13 มีนั�คม 2530 (ค.ศ. 1987)   

 2. คนัง�นัทีได้รับเงินัสำมทบร้อยลัะ 5 คืนัแล้ัว จะไม่ได้รับเงินัประกันัสัำงคมใดๆ อีกแลัะไมู่มู่ 

กี่�รจ่ั�ยเงินำประกัี่นำสัิงคำมูรอบื้ท่�สิองหร้อรอบื้ท่�สิ�มูแต่้อย่�งใดี  

 3. สำำ�หรับเงินัหักสำมทบจ�กฝ่่�ยนั�ยจ้�งร้อยลัะ 8 (8%) กฎหม�ยกำ�หนัดให้สำำ�นัักง�นัประกันั

สัำงคมซิ�อ้ดีฯ เป็นัผูู้้จัดเก็บไม่คืนัให้คนัง�นัแต่่อย่�งใด  

 4. เงินัประกันัสัำงคม (โกซีิ�) ประเภทบำ�นั�ญ จะจ่�ยให้เฉพึ�ะคนัง�นัช่�วซิ�อ้ดีฯ เท่�นัั�นั  

 5. คำนำง�นำต้้องย้�นำข้อรบัื้เงนิำประกี่นัำสัิงคำมูต้อ่สิำ�นัำกี่ง�นำประกี่นัำสัิงคำมูซี�อ่ด่ีฯโดียต้รง ไมูจ่ัำ�เปน็ำ

ต้้องผ่�นำนำ�ยหน้ำ�หร้อหน่ำวยง�นำอ้�นำใดี และไมู่มู่ผู้ใดีดีำ�เนิำนำเร้�องข้อรับื้เงินำแทนำคำนำง�นำ 

ผู้ประกัี่นำต้นำได้ี เมื�อใดที�สำำ�นัักง�นัประกันัสัำงคมส่ำงเงินัไปให้คนัง�นั สำำ�นัักง�นัประกันัสัำงคม (โกซีิ�) 

จะสำ่งไปให้ในันั�มคนัง�นัผูู้้ประกันัต่นัเท่�นัั�นับ้คคลัในัครอบครัวไม่สำ�ม�รถึไปขอรับเงินัดังกล่ั�ว 

จ�กธินั�ค�รแทนัเจ้�ของได้ ถึึงแม้ว่�คนัง�นัผูู้้ประกันัต่นัจะเสำียชี่วิต่ลังแลั้ว แลัะมีท�ย�ทต่�ม

กฎหม�ยไปแสำดงต่นัเพืึ�อขอรับก็ไม่สำ�ม�รถึขอรับได้เนืั�องจ�กจะต้่องดำ�เนิันัเรื�องขอรับใหม่ในั 

อีกลัักษีณีะหนึั�งนัั�นัคือกรณีีเสีำยชี่วิต่

แนำวท�งกี่�รข้อย้�นำรับื้เงินำประกัี่นำสัิงคำมู (โกี่ซ่ี�) ประเภทเงินำบื้ำ�นำ�ญี่หร้อเงินำกี่องท่นำยังช่พั  

 1. กี่รณ่คำนำง�นำผู้ประกัี่นำต้นำยังมู่ช่วิต้อยู่ จำ�แนักเป็นั 2 กรณีี    

  1. กี่รณ่คำนำง�นำมู่เฉีพั�ะหนัำงส้ิอเดิีนำท�ง      

       1.1 ให้กรอกข้อมูลัในัแบบฟอร์มแบบไม่มีบัต่รประกันัสัำงคม (โกซีิ�) โดยเขียนัชื่�อที�อยู่

ตั่วเองเป็นัภ�ษี�อังกฤษีให้ถูึกต้่อง     

       1.2 ถ่ึ�ยสำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�งหน้ั�ที�มีรูปถ่ึ�ย ลั�ยมือชื่�อของคนัง�นั แลัะหน้ั�ที�มี

ต่ร�ประทับวีซ่ิ�เดินัท�งเข้�ไปทำ�ง�นัในัประเทศซิ�อ้ดีอ�ระเบีย

5.
กี่�รข้อรับื้เงินำประกัี่นำสัิงคำมู (GOSI-โกี่ซ่ี�) ประเภทเงินำบื้ำ�นำ�ญี่
หร้อเงินำกี่องท่นำยังช่พั

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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       1.3 ส่ำงเอกสำ�รต่�มข้อ 1.1 – 1.2 ไปที�สำำ�นัักง�นัประกันัสัำงคมซิ�อ้ดีอ�ระเบียโดยต่รง

(ส่ำงท�งไปรษีณีีย์ลังทะเบียนั) ดังนีั�

GENERAL ORGANIZATION FOR SOCIAL INSURANCE (RIYADH OFFICE)

OVERSEAS PENSION DEPARTMENT

P.O. BOX 2952, RIYADH 11461

KINGDOM OF SAUDI ARABIA (K.S.A)

หร้อผ่�นำเว็บื้ไซีต์้  http://www.gosi.com.sa 

หร้อท�งไปรษณ่ย์อิเล็กี่ทรอนิำกี่ส์ิ  ryd@gosi.com.sa 

หร้อ ส่ิงผ่�นำสิำ�นัำกี่ง�นำแรงง�นำจัังหวัดี เพ้ั�อส่ิงต่้อให้สิำ�นัำกี่ประสิ�นำคำว�มูร่วมูมู้อระหว่�งประเทศ 

แจ้งสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศซิ�อ้ดีอ�ระเบีย (กร้งริย�ด) ดำ�เนิันัก�รต่่อไป

 2. กี่รณ่คำนำง�นำมู่หนัำงส้ิอเดิีนำท�งและบัื้ต้รประกัี่นำสัิงคำมู (โกี่ซ่ี�)             

  2.1 ให้กรอกข้อมูลัในัแบบฟอร์มแบบมีบัต่รประกันัสัำงคม (โกซีิ�) โดยเขียนัชื่�อ ที�อยู่ของ 

ตั่วเองเป็นัภ�ษี�อังกฤษีให้ถูึกต้่องชั่ดเจนั     

  2.2 ให้กรอกเลัขสำม�ช่ิกในับัต่รประกันัสัำงคมลังในัแบบฟอร์มแบบมีบัต่รฯโดยแปลัเลัขที�

เป็นัภ�ษี�อ�หรับให้เป็นัเลัขสำ�กลั (ดูก�รเปรียบเทียบตั่วเลัขอ�หรับเป็นัเลัขสำ�กลั)  

  2.3 ถ่ึ�ยสำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�งหน้ั�ที�มีรูปถ่ึ�ย ลั�ยมือชื่�อของคนัง�นั แลัะหน้ั�ที�มี 

ต่ร�ประทับวีซ่ิ�เดินัท�งเข้�ไปทำ�ง�นัในัประเทศซิ�อ้ดีอ�ระเบีย    

  2.4 ถ่ึ�ยสำำ�เนั�บัต่รสำม�ชิ่กประกันัสัำงคม (โกซีิ�)     

  2.5 ส่ำงเอกสำ�รต่�มข้อ 2.1 – 2.4 ไปที�สำำ�นัักง�นัประกันัสัำงคมซิ�อ้ดีอ�ระเบีย โดยต่รง 

(ส่ำงท�งไปรษีณีีย์ลังทะเบียนั) ต่�มที�อยูใ่นัข้อ 1.4 

  กี่�รข้อรับื้เงินำประกัี่นำสัิงคำมู (โกี่ซ่ี�) คำนำง�นำต้้องดีำ�เนิำนำกี่�รเองโดียไมู่จัำ�เป็นำต้้อง 

ผ่�นำนำ�ยหน้ำ� และไมู่เส่ิยค่ำ�บื้ริกี่�รใดีๆ ทั�งสิิ�นำ  

  ห�กมีข้อสำงสัำย กร้ณี�ติ่ดต่่อสำอบถึ�มสำำ�นัักง�นัแรงง�นัจังหวัด หรือสำำ�นัักง�นัจัดห�ง�นั

จังหวัดท้กจังหวัด
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หมู�ยเหต่้    

  1. ส่ำวนัภูมิภ�คขอรับแบบฟอร์มขอรับเงินัประกันัสัำงคมได้ที� สำำ�นัักง�นัแรงง�นัจังหวัด 

หรือสำำ�นัักง�นัจัดห�ง�นัจังหวัดท้กจังหวัด / กร้งเทพึมห�นัครรับแบบฟอร์มได้ที�สำำ�นัักประสำ�นั 

คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ กระทรวงแรงง�นั    

  2. ให้กรอกแบบฟอร์มเป็นัภ�ษ�อังกี่ฤษเท่�นัำ�นำ ด้ีวย ตั้วพิัมูพ์ัใหญ่ี่   

  3. ลงล�ยมู้อช้�อในำแบื้บื้ฟื้อร์มูให้เหมู้อนำกัี่นำล�ยมู้อช้�อในำหนัำงส้ิอเดิีนำท�ง  

  4. ที�อยูที่�แจ้งให้สำำ�นัักง�นัประกันัสัำงคมซิ�อ้ดีอ�ระเบีย ส่ำงเงินัให้ ต้่องเป็นัที�อยูข่องคนัง�นั

เท่�นัั�นั    

  5. ถ้ึ�เอกสำ�รถูึกต้่อง จะได้รับเงินัประกันัสัำงคมคืนัประม�ณีภ�ยในั 6 เดือนั  

  6. ถ้ึ�พ้ึนั 6 เดือนั ยงัไม่ได้รับเงินัขอให้นัำ�สำำ�เนั�เอกสำ�รที�ส่ำงไปครั�งแรกไปติ่ดต่่อสำำ�นัักง�นั

แรงง�นัจังหวัดหรือสำำ�นัักง�นัจัดห�ง�นัจังหวัดที�มีภูมิลัำ�เนั�อยู่ หรือสำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือ

ระหว่�งประเทศ กระทรวงแรงง�นั เพืึ�อร้องขอให้ต่รวจสำอบกรณีีดังกล่ั�ว 

 3. กี่รณ่คำนำง�นำผู้ประกัี่นำต้นำเส่ิยช่วิต้ มีแนัวท�งก�รขอรับเงินัประกันัสัำงคม (โกซีิ�) ดังนีั�  

  ท�ย�ทผู้มู่สิิทธิิ ท�ย�ทของผูู้้เอ�ประกันัที�ถึึงแก่คว�มต่�ยแลัะมีสิำทธิิได้รับเงินัสำมทบ 

จ่�ยคืนั ได้แก่บ้คคลัใดบ้คคลัหนึั�งต่�มลัำ�ดับ ดังต่่อไปนีั�  

       1. ภรรย� หรือ   

       2. ถ้ึ�ไม่มีภรรย� ได้แก่ บ้ต่ร   

       3. ถ้ึ�ไม่มีภรรย� บ้ต่ร ได้แก่ หลั�นั (ที�เกิดจ�กลูักช่�ยที�เสีำยชี่วิต่แล้ัว)  

       4. ถ้ึ�ไม่มีภรรย� บ้ต่ร หลั�นั ได้แก่ บิด� ม�รด� หรือ   

       5. ถ้ึ�ไม่มีภรรย� บ้ต่ร หลั�นั บิด� ม�รด� ได้แก่ ปู่ แลัะย่� หรือ   

       6. ถึ้�ไม่มีบ้คคลัที�กลั่�วม�ได้แก่ พีึ�ช่�ย นั้องช่�ย แลัะพีึ�สำ�ว นั้องสำ�ว ของผูู้้ต่�ย

โดยมีเงื�อนัไขว่� บ้คคลัเหลั่�นีั�ต้่องอยู่ภ�ยใต้่ก�รอ้ปก�ระ เลีั�ยงดูของคนัง�นัที�เสีำยชี่วิต่ ในัวันัที� 

เข�เสีำยชี่วิต่

(1) เอกี่สิ�รข้องผู้เส่ิยช่วิต้ ได้แก่  

 1. สำำ�เนั�บัต่รประกันัสัำงคม (โกซีิ�)  

 2. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�ง ที�มีร�ยลัะเอียดของคนัง�นัแลัะที�มีต่ร�ประทับวีซ่ิ�  

 3. สำำ�เนั�ใบมรณีบัต่ร
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(2) ภรรย�ข้องผู้เส่ิยช่วิต้ ค้ณีสำมบัติ่ คือ  

 1. ต้่องเป็นัภรรย�ที�ถูึกต้่องต่�มกฎหม�ยแลัะยังมีชี่วิต่อยูเ่ท่�นัั�นั  

 2. ห�กทำ�ก�รสำมรสำใหม่ ไม่มีสิำทธิิได้รับเงินัโกซีิ�  

 3. เอกสำ�รได้แก่  

  

(3) บ่ื้ต้รข้องผู้เส่ิยช่วิต้ ค้ณีสำมบัติ่ คือ  

 1. บ้ต่รช่�ยต้่องมีอ�ย้ต่ำ��กว่� 21 ปี ในัขณีะที�บิด�ถึึงแก่คว�มต่�ย แลัะห�กอ�ยค้รบ 21 ปีแล้ัว

บ้ต่รช่�ยต้่องอยู่ระหว่�งก�รศึกษี� แลัะมีใบรับรองก�รศึกษี�จ�กสำถึ�นัศึกษี� แลัะอ�ย้ต่้องไม่เกินั  

26  ปี (ครบ 26 ปีบริบูรณ์ีไม่มีสิำทธิิ�)   

 2. กรณีีบ้ต่รสำ�วต้่องเป็นัโสำด ห�กสำมรสำแล้ัว ไม่มีสิำทธิิ� เอกสำ�รได้แก่  

(5) บิื้ดี� – มู�รดี� ข้องผู้ต้�ย  

 1. ถืึอเป็นัท�ย�ทที�มีสิำทธิิได้รับเงินัโกซีิ� แต่่ต่้องเป็นับ้คคลัที�ไร้คว�มสำ�ม�รถึในัก�รทำ�ง�นั                 

หรืออ�ยเ้กินั 60 ปีแล้ัว แลัะไม่ได้ทำ�ง�นั   

 2. เอกสำ�ร ได้แก่  

(4) หล�นำช�ย หร้อหล�นำสิ�วข้องผู้ต้�ยท่�เกิี่ดีจั�กี่บ่ื้ต้รช�ย (กี่รณ่บ่ื้ต้รช�ยเส่ิยช่วิต้ไปก่ี่อนำแล้ว) 

 เอกสำ�รเหมือนักับกรณีีบ้ต่รช่�ย แลัะบ้ต่รสำ�วของผูู้้ต่�ย  

	 สำำ�เนั�ใบทะเบียนัสำมรสำ

	 สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ต่ัวประช่�ช่นั

	 สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นัที�มีช่ื�อภรรย�ปร�กฏิ

	 สำำ�เนั�ใบสำูต่ิบัต่ร

	 สำำ�เนั�บัต่รประช่�ช่นั (ถึ้�มี)

	 สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นัที�มีบ้ต่รปร�กฏิ

	 กรณีีอยู่ระหว่�งก�รศึกษี� ต่้องมีใบรับรองก�รศึกษี�

	 กรณีีบ้ต่รช่�ย แลัะ บ้ต่รสำ�วที�ทำ�ง�นัแลั้ว ต่้องมีใบรับรองก�รทำ�ง�นัให้ระบ้วันัที� 

เข้�ทำ�ง�นัแลัะจำ�นัวนัเงินัเดือนัด้วย โดยให้ผูู้้ที�มีอำ�นั�จของบริษัีทลังนั�มรับรอง พึร้อมประทับต่ร�

	 กรณีีบ้ต่รสำ�วได้ทำ�ก�รสำมรสำแลั้ว ต่้องมีสำำ�เนั�ใบทะเบียนัสำมรสำ

	 สำำ�เนั�ทะเบียนัสำมรสำของ บิด� – ม�รด�

	 กรณีีเสำียช่ีวิต่ต่้องมีสำำ�เนั�ใบมรณีบัต่ร

	 สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ต่ัวประช่�ช่นัของ บิด� – ม�รด�

	 สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นัที�มีช่ื�อของ บิด� – ม�รด� ปร�กฏิ
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(6) ปู� – ย่� ข้องผู้ต้�ย  

 ใช้่หลัักก�รแลัะค้ณีสำมบัติ่เดียวกับ พ่ึอ แม่ ของผูู้้ต่�ย ห�กยังมีชี่วิต่อยู่  

(7) พ่ั�ช�ย น้ำองช�ย และพ่ั�สิ�ว น้ำองสิ�ว ข้องผู้ต้�ย  

 1. ต้่องมีค้ณีสำมบัติ่เช่่นัเดียวกับบ้ต่รช่�ย แลัะบ้ต่รสำ�ว ของผูู้้ต่�ยต่�มข้อ (3)  

 2. เอกสำ�รได้แก่  

ขั้�นำต้อนำกี่�รดีำ�เนิำนำกี่�รย้�นำเร้�องข้อรับื้เงินำประกัี่นำสัิงคำมู (โกี่ซ่ี�) กี่รณ่คำนำง�นำเส่ิยช่วิต้  

 1. ท�ย�ทข้องผู้เส่ิยช่วิต้เป็นำผู้ดีำ�เนิำนำกี่�ร โดยควรยื�นัคำ�ร้องเพืึ�อขอให้ต่รวจสำอบสิำทธิิ� 

ก�รรบัเงินัประกนััสัำงคม (โกซีิ�) ก่อนัในัส่ำวนัภูมิภ�คให้ยื�นัคำ�ร้องที� สำำ�นัักแรงง�นัจงัหวัด หรือสำำ�นัักง�นั

จัดห�ง�นัจังหวัดท้กจังหวัด กร้งเทพึมห�นัครยื�นัคำ�ร้อง สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ

กระทรวงแรงง�นั ทั�งนีั� เพืึ�อให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศซิ�อ้ดีอ�ระเบียต่รวจสำอบว่�มีสิำทธิิ�ได้รับ

หรือไม่พึร้อมทั�งระบ้ท�ย�ทผูู้้มีสิำทธิิ� โดยบันัทึกป�กคำ�ระบ้ท�ย�ทพึร้อมแนับเอกสำ�รที�เกี�ยวข้อง 

ฉบับภ�ษี�ไทย (ต่�มที�แจ้งไว้ข้�งต้่นั) ไปให้ต่รวจสำอบ เมื�อสำำ�นัักแรงง�นัประเทศซิ�อ้ดีอ�ระเบีย 

แจ้งผู้ลัว่�ท�ย�ทคนัใดมีสิำทธิิ�ได้รับ ก็จะจัดส่ำงแบบฟอร์มก�รขอคืนัเงินัประกันัสัำงคมกรณีีเสีำยชี่วิต่ 

(From No.1B/Annuities) พึร้อมชี่�แจงแนัวท�งก�รดำ�เนิันัก�รให้ทร�บอย่�งลัะเอียด  

 2. ท�ย�ทข้องผู้เส่ิยช่วิต้ต้้องกี่รอกี่ข้้อมููลในำแบื้บื้ฟื้อร์มูกี่�รข้อค้ำนำเงินำประกัี่นำสัิงคำมูกี่รณ่ 

เส่ิยช่วิต้ (Form No.1B/Annuities) (ปกติ่สำำ�นัักแรงง�นัในัประเทศซิ�อ้ดีอ�ระเบียจะจัดส่ำง 

แบบฟอร์มม�ให้เมื�อต่รวจสำอบว่�คนัง�นัผูู้้ที�เคยทำ�ง�นัในัประเทศซิ�อ้ดีอ�ระเบียนัั�นั เป็นัสำม�ชิ่ก

ประกันัสัำงคม แลัะมีสิำทธิิ�ได้รับเงินัคืนั) (ต่�มร�ยลัะเอียดข้อที� 1) โดยสำ�ม�รถึขอคำ�แนัะนัำ� 

ก�รกรอกข้อมูลัจ�กสำำ�นัักง�นัแรงง�นัจังหวัดหรือสำำ�นัักง�นัจัดห�ง�นัจังหวัดที�มีภูมิลัำ�เนั�อยู ่สำำ�หรับ

ผูู้้ที�อยู่ในัเขต่กร้งเทพึฯ ขอคำ�แนัะนัำ�ได้ที�สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ กระทรวง

แรงง�นั แลัะเมื�อดำ�เนิันัก�รจัดส่ำงเอกสำ�รเสำร็จแล้ัว จะต้่องนัำ�หลัักฐ�นัไปติ่ดต่่อสำำ�นัักประสำ�นั 

	 สำำ�เนั�ใบสำูต่ิบัต่ร

	 สำำ�เนั�บัต่รประช่�ช่นั (ถึ้�มี) 

	 สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นัที�มีช่ื�อ พึี�ช่�ย – นั้องช่�ย / พึี�สำ�ว – นั้องสำ�วปร�กฏิ

	 กรณีี พึี�ช่�ย นั้องช่�ย แลัะพึี�สำ�ว นั้องสำ�ว อยู่ระหว่�งก�รศึกษี� ต่้องมีสำำ�เนั�ใบรับรอง

ก�รศึกษี�

	 กรณีี พึี�ช่�ย นั้องช่�ย แลัะพึี�สำ�ว นั้องสำ�ว ทำ�ง�นัแลั้วต่้องมีใบรับรองก�รทำ�ง�นั 

ให้ระบ้วันัที�เข้�ทำ�ง�นัจำ�นัวนัเงินัเดือนัด้วยโดยให้ผูู้้มีอำ�นั�จของบริษัีทลังนั�มรับรองพึร้อม 

ประทับต่ร�ของบริษัีทรับรอง

	 กรณีี พึี�สำ�ว นั้องสำ�ว สำมรสำแลั้ว ต่้องใช่้สำำ�เนั�ใบทะเบียนัสำมรสำประกอบด้วย
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คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ กระทรวงแรงง�นั เพืึ�อประทับต่ร�รับรองแบบฟอร์มที�กรอกข้อมูลั

เสำร็จแล้ัวโดยไม่เสีำยค่�ธิรรมเนีัยมแต่่อย่�งใด  

 3. สิำ�หรับื้เอกี่สิ�รทั�งหมูดีแนำบื้เร้�อง (ยกเว้นั สำำ�เนั�บัต่รสำม�ชิ่กประกันัสัำงคม แลัะ สำำ�เนั�

หนัังสืำอเดินัท�ง) ที�เป็นัภ�ษี�ไทย ต้่องแปลัเป็นัภ�ษี�อังกฤษี โดยท�ย�ทของผูู้้ต่�ยต้่องดำ�เนิันัก�รเอง 

จ�กนัั�นันัำ�ไปให้กองสัำญช่�ติ่แลัะนิัติ่กรณ์ี กรมก�งกงส้ำลั กระทรวงก�รต่่�งประเทศประทบัต่ร�รับรอง

เสีำยค่�ธิรรมเนีัยม ฉบับลัะ 200 บ�ท แล้ัวนัำ�เอกสำ�รไปให้สำถึ�นัทูต่ซิ�อ้ดีอ�ระเบียประทับต่ร�รับรอง

อีกครั�งหนึั�งโดยเสีำยค่�ธิรรมเนีัยม ฉบับลัะ 450 บ�ท (อัต่ร�นีั�เปลีั�ยนัแปลังได้ต่�มอัต่ร�แลักเปลีั�ยนั

เงินัต่ร�ระหว่�งประเทศ)  

  เมื�อดำ�เนิันัก�รท้กขั�นัต่อนัเสำร็จเรียบร้อย ท�ย�ทสำ�ม�รถึจัดส่ำงเอกสำ�รให้สำำ�นัักแรงง�นั

จังหวัด หรือสำำ�นัักง�นัจัดห�ง�นัจังหวัดเพืึ�อส่ำงต่่อสำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ ดำ�เนิันั

ก�รส่ำงต่่อให้สำำ�นัักแรงง�นัในัประเทศซิ�อ้ดอี�ระเบียดำ�เนิันัก�รต่่อไป หรือกรณีีที�ท�ย�ทดำ�เนิันัก�ร

ท้กขั�นัต่อนัแล้ัว แลัะยังอยู่กร้งเทพึฯ สำ�ม�รถึนัำ�เอกสำ�รทั�งหมด (ที�ผู่้�นัก�รรับรองจ�กหน่ัวยง�นั 

ที�เกี�ยวข้องม�แล้ัว) ม�ส่ำงให้สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ ได้โดยต่รง เพืึ�อต่รวจสำอบ

คว�มถึูกต้่อง แลัะดำ�เนัินัก�รสำ่งต่่อให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศซิ�อ้ดีอ�ระเบีย ดำ�เนัินัก�ร 

ต่่อไป

 * ท�ย�ทข้องคำนำง�นำจัะต้้องแปลเอกี่สิ�รและดีำ�เนิำนำกี่�รท�งเอกี่สิ�รด้ีวยต้นำเองท่กี่ขั้�นำต้อนำ

โดียไมู่ผ่�นำนำ�ยหน้ำ�  

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  

๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

 

 

รายการเอกสารเพ่ือประกอบการยื่นขอติดตามเงินประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย (GOSI)  
 

1. กรณีมีชีวิต 
1.1 มีบัตรสมาชิกโกซี่ 

- สำเนาหนังสือเดินทางที่มีตราประทับของทางการซาอุดีอาระเบียว่าได้เดินทางเข้าซาอุดีอาระเบีย  

  ก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2529 (12 March 1986) และต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า 12 เดือน 

- สำเนาบัตรสมาชิกโกซี่ 

- แบบฟอร์มแบบมีบัตร (กรอกเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) 
 

1.2 ไม่มีบัตรสมาชิกโกซี่ 
- สำเนาหนังสือเดินทางที่มีตราประทับของทางการซาอุดีอาระเบียว่าได้เดินทางเข้าซาอุดีอาระเบีย  

  ก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2529 (12 March 1986) และต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า 12 เดือน 

- แบบฟอร์มแบบไม่มีบัตร  

  (กรอกเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลนายจ้าง/บริษัทและที่อยู่ 

  ในประเทศซาอุดีอาระเบีย) 
 

หมายเหตุ  - ไม่รับพิจารณาเอกสารใบรับรองการออกหนังสือเดินทางจากกระทรวงการต่างประเทศ 
              - เอกสารอื่นๆ ที่เป็นภาษาไทย หากผู้ร้องประสงค์ย่ืน ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย 

 

2. กรณีเสียชีวิต 
2.1 เอกสารผู้เสียชีวิต 

- สำเนาหนังสือเดินทางที่มีตราประทับของทางการซาอุดีอาระเบียว่าได้เดินทางเข้าซาอุดีอาระเบีย  

  ก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2529 (12 March 1986) และต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า 12 เดือน 

- สำเนาบัตรสมาชิกโกซี่ (หากมี) 
- แบบฟอร์มแบบมีบัตรหรือไม่มีบัตร (กรอกให้ถูกประเภทโดยกรอกเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด  

  และระบุข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลนายจ้าง/บริษัทและที่อยูในประเทศซาอุดีอาระเบีย) 

- สำเนามรณบัตร 
 

2.2 เอกสารผู้มีชีวิต (ทายาท) 

                     ได้แก ่สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร  

                  สำเนาใบรับรองการศึกษา และ เอกสารอื่นๆ ที่เป็นภาษาไทย  

                  ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับทายาทของผู้เสียชีวิตตามข้อ 2 ในคู่มือ GOSI  
                  ของสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) 
 

หมายเหตุ  - เอกสารที่เปน็ภาษาไทย ต้องดำเนินการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และผ่านการรับรอง 

                จากกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนนำมาย่ืนประกอบคำร้อง 

 

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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กลุ$มงานประสานความร$วมมือระหว$างประเทศ สำนักประสานความร$วมมือระหว$างประเทศ 

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 

 

เงินประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย Gosi กรณีมีชีวิต 
 

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง 

 1. เป็นแรงงานที่เดินทางเข้าไปทำงานในซาอุดีอาระเบียก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2529 (1986)  

 2. ต้องเป็นสมาชิกและถูกหักค่าจ้างสมทบประกันสังคมเป็นเวลา 12 เดือนขึ้นไป 
 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 1. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีตราประทับของซาอุดีอาระเบีย เดินทางเข้ามาก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2529  

 และต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า 12 เดือน 

 2. สำเนาบัตรสมาชิกโกซี่ 

 3. แบบฟอร์มแบบมีบัตร (กรอกเป็นภาษาอังกฤษท้ังหมด) 

 4. แบบฟอร์มแบบไม่มีบตัร (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน  

     โดยเฉพาะข้อมูลนายจ้าง/บริษัทและที่อยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย) 

 

หมายเหตุ   1. ไม่รับพิจารณาเอกสารใบรับรองการออกหนังสือเดินทางจากกระทรวงการต่างประเทศ 

    2. ไม่รับพิจารณาหากผู้ร้องไม่สามารถระบุช่ือและที่อยู่ของนายจ้างในประเทศซาอุดีอาระเบียได้ 

    3. เอกสารอ่ืนๆ ที่เป็นภาษาไทย หากผู้ร้องประสงค์ยื่น ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย 

 

 

 
 

การยื่นเอกสาร  

สามารถย่ืนเอกสารได้ที ่

1. สำนักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.) ทุกจังหวัด 

2. สำนักงานปลดักระทรวงแรงงาน สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ช้ัน 12 

 

 

 

 

 

 

 

รายการตรวจสอบ(Checklist) ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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กลุ$มงานประสานความร$วมมือระหว$างประเทศ สำนักประสานความร$วมมือระหว$างประเทศ 

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 

 

เงินประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย Gosi กรณีเสียชีวิต (หน้า 1) 
 

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง (บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามลำดับเท่านั้น) 

 1. ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสและยังมีชีวิตอยู่เท่าน้ัน หากทำการสมรสใหม่จะไม่มีสิทธ์ิ 

 2. บุตรชายอายุต่ำกว่า 21 ป ีในขณะที่บิดาถึงแก่ความตาย  

    หากอายุครบ 21 ป ีบุตรชายต้องอยู่ระหว่างศึกษา และอายุต้องไม่เกิน 26 ปี กรณีบุตรสาวต้องเป็นโสด 

 3. หลานของผู้ตายที่เกิดจากบุตรชาย(กรณีบุตรชายเสียชีวิตไปก่อนแล้ว) 

 4. บิดา มารดา ต้องจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ต้องเป็นบุคคลไม่ได้ทำงาน  

     ไร้ความสามารถในการทำงาน หรืออายุเกิน 60 ปี 

 5. ปู่และย่า 

 6. พี่น้อง ต้องอยู่ภายใต้การอุปการะเล้ียงดูของคนงานที่เสียชีวิต 
 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน (ภรรยา)  

 1. สำเนาใบทะเบียนสมรส 

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือภรรยาปรากฏ 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน (บุตร) 

 1. สำเนาใบสูติบัตร 

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) 

 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือบุตรปรากฏ 

 4. กรณีอยู่ระหว่างการศึกษา ต้องมีใบรับรองการศึกษา 

 5. กรณีทำงานแล้ว ต้องมีใบรับรองการทำงาน ระบุวันที่เข้าทำงานและจำนวนเงินเดือน  

    โดยให้ผู้มีอำนาจของบริษัทลงนามรับรองพร้อมตราประทับ 

  

เอกสารประกอบการขอรับเงิน (หลาน)  

 1. สำเนาใบสูติบัตร 

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) 

 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือหลานปรากฏ 

 4. กรณีอยู่ระหว่างการศึกษา ต้องมีใบรับรองการศึกษา 

 5. กรณีทำงานแล้ว ต้องมีใบรับรองการทำงาน ระบุวันที่เข้าทำงานและจำนวนเงินเดือน  

    โดยให้มีอำนาจของบรษัิทลงนามรับรองพร้อมตราประทับ 

 

รายการตรวจสอบ(Checklist) ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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เงินประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย Gosi กรณีเสียชีวิต (หน้า 2) 

 
เอกสารประกอบการขอรับเงิน (บิดา มารดา)  

 1. สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา มารดา 

 2. ฝ่ายหน่ึงเสียชีวิตต้องมีสำเนาใบมรณะบัตร 

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา 

 4. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือบิดา มารดาปรากฏ 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน (ปู่ ยา่) 

 1. สำเนาทะเบียนสมรสของปู่ ย่า 

 2. ฝ่ายหน่ึงเสียชีวิตต้องมีสำเนาใบมรณะบัตร 

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของปู่ ย่า 

 4. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือปู่ ย่าปรากฏ 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน (พ่ีน้อง) 

 1. สำเนาใบสูติบัตร 

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) 

 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือพี่น้องปรากฏ 

 4. กรณีอยู่ระหว่างการศึกษา ต้องมีใบรับรองการศึกษา 

 5. กรณีทำงานแล้ว ต้องมีใบรับรองการทำงาน ระบุวันที่เข้าทำงานและจำนวนเงินเดือน  

    โดยให้ผู้มีอำนาจของบริษัทลงนามรับรองพร้อมตราประทับ 

 

หมายเหตุ   1. เอกสารที่เป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ 

    2. เอกสารภาษาอังกฤษที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอไม่ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ 

 

 
 

การยื่นเอกสาร  

สามารถยื่นเอกสารได้ที่ 

1. สำนักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.) ทุกจังหวัด 

2. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ช้ัน 12 

 

รายการตรวจสอบ(Checklist) ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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แบื้บื้ฟื้อร์มูกี่�รข้อรับื้เงินำประกัี่นำสัิงคำมู (โกี่ซ่ี�) แบื้บื้ไมู่มู่บัื้ต้ร

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, 

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

…………………………………………                     

…………………………………………  

…………………………………………  

…………………………………………                    (………………………………..………) 

…………………………………………              (ชื่�อ-นั�มสำก้ลัตั่วบรรจง)

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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แบื้บื้ฟื้อร์มูกี่�รข้อรับื้เงินำประกัี่นำสัิงคำมู (โกี่ซ่ี�) แบื้บื้มู่บัื้ต้ร

GENERAL ORGANIZATION FOR SOCIAL INSURANCE (GOSI) 

OVERSEAS PENSION DEPARTMENT  

P.O.BOX 2952 RIYADH 11461 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

SUBJ: REFUND OF GOSI PAYMENT, 

     (ขอเงินัคืนัประกันัสัำงคม) 

DEAR SIR, 

THROUGH THIS LETTER I WOULD LIKE TO APPLY FOR GOSI REFUND 

MY PARTICULARS ARE AS FOLLOW: 

1. NAME (ชื่�อ – สำก้ลั) 

………………………………………………………..  

2. NATIONALITY (สัำญช่�ติ่) 

………………………………………………………..  

3. GOSI NO. (หม�ยเลัขบัต่ร โกซีิ�)  

………………………………………………………..  

4. ADDRESS (ที�อยู่ที�ติ่ดต่่อได้ท�งไปรษีณีีย์)  

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

............................................................... 

THAILAND.

ENCLOSE HEREWITH IS MY A COPY OF GOSI CARD AND MY PASSPORT 

YOURS FAITHFULLY, 

…………………………. 

……../………/…………

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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เปร่ยบื้เท่ยบื้เลข้อ�หรับื้และเลข้สิ�กี่ล

Download

สิิทธิิประโยชน์ำซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย

https://bzfile.com/icb/saudi_srabia_6.pdf

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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คู่มือขอรับเงินโกซ่ีและย่ืนฟอ้ง
และย่ืนฟอ้งร้องนายจ้างค้างจ่ายเงินเดือน

นายจ้างเปน็บุคคลธรรมดา

ช่ือนายจ้างเปน็บริษัท ห้างร้าน
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

จึงจะเข้าข่ายต้องส่งเงินโกซ่ี

ช่ือนายจ้างเปน็บุคคลธรรมดา 
ว่าจ้างคนงานให้มาทํางานกับตนโดยตรง
อาทิ แม่บ้าน คนสวน คนขับรถ ช่างในอู่
ท่ีไม่ได้จดทะเบียน ไม่เข้าข่ายส่งเงินโกซ่ี

*หญิงไทยส่วนมากมักอยู่ในกลุ่มน้ี

ไม่เคย

มี

ไม่มี

เคย

ไม่มี

นายจ้างเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนถูกต้องหรือไม่

ปฏิเสธรับเร่ือง

นายจ้างเป็นนิติบุคคล

ไม่ว่าจะตอนทํางานอยู่ซาอุฯ หรือกลับ
ประเทศไทยแล้ว ได้รับเงินก้อนหรือไม่ก็ตาม

เคยย่ืนขอรับ/ได้รับ เงินโกซ่ีมาก่อนหรือไม่

มีหนังสือเดินทางท่ีใช้ไปทํางานท่ีประเทศ
ซาอุดีอาระเบียเปน็คร้ังแรก (เล่มแรก)

ภายในหนังสือเดินทางมีตราประทับท่ีแสดงว่า
เดินทางออกจากประเทศไทย หรือเข้า

ประเทศซาอุดีอาระเบียก่อนวันท่ี
12 มีนาคม 2529 (1986)
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คู่มือขอรับเงินโกซ่ีและย่ืนฟอ้ง
และย่ืนฟอ้งร้องนายจ้างค้างจ่ายเงินเดือน

นายจ้างเปน็บุคคลธรรมดา

ช่ือนายจ้างเปน็บริษัท ห้างร้าน
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

จึงจะเข้าข่ายต้องส่งเงินโกซ่ี

ช่ือนายจ้างเปน็บุคคลธรรมดา 
ว่าจ้างคนงานให้มาทํางานกับตนโดยตรง
อาทิ แม่บ้าน คนสวน คนขับรถ ช่างในอู่
ท่ีไม่ได้จดทะเบียน ไม่เข้าข่ายส่งเงินโกซ่ี

*หญิงไทยส่วนมากมักอยู่ในกลุ่มน้ี

ไม่เคย

มี

ไม่มี

เคย

ไม่มี

นายจ้างเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนถูกต้องหรือไม่

ปฏิเสธรับเร่ือง

นายจ้างเป็นนิติบุคคล

ไม่ว่าจะตอนทํางานอยู่ซาอุฯ หรือกลับ
ประเทศไทยแล้ว ได้รับเงินก้อนหรือไม่ก็ตาม

เคยย่ืนขอรับ/ได้รับ เงินโกซ่ีมาก่อนหรือไม่

มีหนังสือเดินทางท่ีใช้ไปทํางานท่ีประเทศ
ซาอุดีอาระเบียเปน็คร้ังแรก (เล่มแรก)

ภายในหนังสือเดินทางมีตราประทับท่ีแสดงว่า
เดินทางออกจากประเทศไทย หรือเข้า

ประเทศซาอุดีอาระเบียก่อนวันท่ี
12 มีนาคม 2529 (1986)



194
กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 

สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

สำหรัฐอาหรับเอมิเรต่ส์ำ

สิหรัฐอ�หรับื้เอมิูเรต้ส์ิ
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 สิหรัฐอ�หรับื้เอมิูเรต้ส์ิ
ประเภทข้องลูกี่จ้ั�ง แบ่ื้งเป็นำ 5 ประเภท ต้�มูว่ฒิิกี่�รศ้กี่ษ� ดัีงน่ำ�  

1. ลูกี่จั้�งท่�ต้้องใช้ว่ฒิิกี่�รศ้กี่ษ�ระดัีบื้ปริญี่ญี่�ต้ร่เป็นำอย่�งต้ำ�� ได้แก่ ผูู้้ปฏิิบัติ่ก�รที�

ใช่้วิช่�ชี่พึวิช่�ก�ร แลัะมีคว�มเชี่�ยวช่�ญในัต่ำ�แหนั่งต่่�งๆ เฉพึ�ะด้�นั อ�ทิ ทนั�ยคว�ม วิศวกร

สำถึ�ปนิักผูู้้อำ�นัวยก�รแผู้นักต่่�งๆ ที�ปรึกษี� เป็นัต้่นั 

 2. ลูกี่จ้ั�งท่�ต้้องใช้ว่ฒิิกี่�รศ้กี่ษ�ในำระดัีบื้อน่ำปริญี่ญี่�ต้ร่เป็นำอย่�งต้ำ�� ได้แก่ ผูู้้ปฏิิบัติ่ง�นั 

ที�ใช่้คว�มรู้คว�มสำ�ม�รถึแลัะมีคว�มเชี่�ยวช่�ญเฉพึ�ะด้�นั (ลูักจ้�งฝ่ีมือระดับสูำง) อ�ทิ พึย�บ�ลั

ช่่�งไฟฟ้�อิเล็ักทรอนิักส์ำ ช่่�งยนัต์่ ช่่�งภ�พึ ช่่�งเทคนิัคต่่�งๆ เป็นัต้่นั 

 3. ลูกี่จั้�งท่�ต้้องใช้ว่ฒิิกี่�รศ้กี่ษ�ในำระดัีบื้มัูธิยมูศ้กี่ษ�ต้อนำปล�ยเป็นำอย่�งต้ำ�� ได้แก่  

ผูู้้ปฏิิบัติ่ง�นัที�ใช่้คว�มรู้คว�มสำ�ม�รถึเฉพึ�ะด้�นั (ลูักจ้�งฝ่ีมือ) อ�ทิ ผูู้้ค้มง�นัแลัะหัวหนั้�ง�นั 

เป็นัต้่นั 

 4. ลูกี่จั้�งท่�ไมู่ต้้องใช้ว่ฒิิกี่�รศ้กี่ษ� ผูู้้ปฏิิบัติ่ง�นัที�ไม่ต่้องใช่้ว้ฒิก�รศึกษี�แต่่ต่้องมี

ประสำบก�รณี์ในัก�รทำ�ง�นั (ลูักจ้�งกึ�งฝ่ีมือ) อ�ทิ ช่่�งไฟฟ้� ช่่�งเชื่�อม ช่่�งตั่ดผู้ม ช่่�งตั่ดเย็บ แลัะ

ผูู้้ช่่วยช่่�ง 

 5. ลูกี่จั้�งท่�ไมู่ต้้องใช้ว่ฒิิกี่�รศ้กี่ษ�และไมู่จัำ�เป็นำต้้องมู่ประสิบื้กี่�รณ์ในำกี่�รทำ�ง�นำ

(ลูักจ้�งไร้ฝี่มือ) อ�ทิ พึนัักง�นัทำ�คว�มสำะอ�ด คนัข�ยเนืั�อสัำต่ว์ เป็นัต้่นั

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้ระหว่�งกี่�รทำ�ง�นำ

1. สิวัสิดิีกี่�รและสิิทธิิประโยชน์ำพ้ั�นำฐ�นำ

ขั้�นำต้อนำและระเบ่ื้ยบื้กี่�รจ้ั�งแรงง�นำต่้�งช�ติ้

 ก�รจ้�งง�นัคนัต่่�งช่�ติ่ นั�ยจ้�งมีหน้ั�ที�ต้่องดำ�เนิันัก�รในัส่ำวนัที�เกี�ยวข้องทั�งก่อนั แลัะ

หลัังก�รเดินัท�งเข้�ประเทศของลูักจ้�งช่�วต่่�งช่�ติ่ โดยขั�นัต่อนัดังต่่อไปนีั�

(1) นั�ยจ้�งเต่รียมเอกสำ�รเพืึ�อยื�นัขอโควต่�ก�รจ้�งง�นัผู้่�นัเว็บไซิต่์กระทรวง

แรงง�นัของยูเออี 

  (2) นั�ยจ้�งยื�นัคำ�ร้องขอโควต่�คนัง�นัผู้่�นัระบบออนัไลันั์ (ค่�ธิรรมเนีัยมในัก�ร

ออกใบคำ�ร้อง 250 ดีแรห์ม/คนัง�นั 1 คนั) 
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(3) ยื�นัใบขออน้ัญ�ต่ทำ�ง�นัผู้่�นัเว็บไซิต่์กระทรวงแรงง�นัยูเออี โดยค่�ธิรรมเนีัยม

ในัก�รออกใบอน้ัญ�ต่ จะจัดเก็บแยกต่�มกล่้ัมบริษัีทที�มีค้ณีสำมบัติ่ต่�มที�กำ�หนัดไว้ ดังนีั�

บื้ริษัท ค่ำณสิมูบัื้ติ้

บื้ริษัทกี่ล่่มู A 	 บริษีัทที�มีจำ�นัวนัลัูกจ้�งที�เป็นัคนัท้องถิึ�นัร้อยลัะ 30 ของจำ�นัวนั  

     ลูักจ้�งทั�งหมด แลัะมีคว�มหลั�กหลั�ยด้�นัสัำญช่�ติ่ในัหมู่ลูักจ้�ง  

     ม�กกว่� 4 สัำญช่�ติ่เป็นัอย่�งต่ำ�� ต่ลัอดจนัไม่มีประวัติ่ฝ่่�ฝ่ืนัระเบียบ 

     แรงง�นั 

	 จ่�ยค่�ธิรรมเนัียม 1,000 ดีแรห์ม/คนั  แลัะ 

	 เงินัคำ��ประกันัต่่อธินั�ค�ร 3,000 ดีแรห์ม/คนั

บื้ริษัทกี่ล่่มู B 	 บริษีัทที�มีก�รจ้�งง�นั คนัท้องถึิ�นัใกลั้เคียงกับอัต่ร�ที�กำ�หนัด หรือ 

     อยูใ่นัเกณีฑ์์ที�ยอมรับได้ 

	 จ่�ยค่�ธิรรมเนัียม 2,000 ดีแรห์ม/คนั แลัะ

	 เงินัคำ��ประกันัต่่อธินั�ค�ร 3,000 ดีแรห์ม

บื้ริษัทกี่ล่่มู C 	 บริษีัทที�มีก�รจ้�งง�นัคนัท้องถึิ�นันั้อยม�ก แลัะมีประวัต่ิไม่ดี 

	 ค่�ธิรรมเนัียม 3,000  ดีแรห์ม/คนั แลัะ

	 เงินัคำ��ประกันัต่่อธินั�ค�ร 3,000 ดีแรห์ม

หมู�ยเหต่้ 

     1. ค่�ธิรรมเนีัยมดังกล่ั�วข้�งต้่นัสำำ�หรับลูักจ้�งที�มีอ�ย้ตั่�งแต่่ 18 -60 ปี 

     2. สำำ�หรับลูักจ้�งที�อ�ย้ม�กกว่� 60  ปี จะต้่องจ่�ยค่�ธิรรมเนีัยมจำ�นัวนั 5,000 ดีแรห์ม/คนั

(4) นั�ยจ้�งยื่่�นขอวีีซ่่าทำำางาน (Employment Visa) ให้้แก่่ลููก่จ้้างต่่อก่รมสััญชาต่ิแลูะ 
ถิิ่�นพำำานัก่ยืู่เออี แลูะช่ำ�ระค่�ธิรรมเนีัยมก�รยื�นัขอวีซ่ิ�ทำ�ง�นั (employment visa) ณี กองต่รวจ 
ลังต่ร�ฯ โดยื่จ้ะต้่องมีเอก่สัารประก่อบในก่ารยื่่�นขอวีีซ่่า ดังนี�

	 สำำ�เนั�ใบอนั้ญ�ต่ประกอบก�รบริษีัทนั�ยจ้�ง

	 สำำ�เนั�หนัังสำือเดินัท�งลัูกจ้�ง

	 รูปถึ่�ยลัูกจ้�งจำ�นัวนั 2 รูป

	 ค่�ธิรรมเนัียมวีซิ่� จำ�นัวนั 160 ดีแรห์ม/คนั
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 (5) นั�ยจ้�งนัำ�เอกสำ�รแลัะสัำญญ�จ้�งประกอบก�รขอจ้�งแรงง�นัไทยแสำดงต่่อคนัง�นัไทย 
(ลูักจ้�ง) เพืึ�อให้ลังนั�มในัสัำญญ�จ้�ง จ�กนัั�นันัำ�ม�ยื�นัต่่อฝ่่�ยแรงง�นั  
 (6) นั�ยจ้�งนัำ�เอกสำ�รที�ฝ่่�ยแรงง�นัไปยื�นัที�สำถึ�นัเอกอัครร�ช่ฑู์ต่ ณี กร้งอ�บูด�บีแลัะ
ช่ำ�ระค่�ธิรรมเนีัยมนิัติ่กร  
 (7) นั�ยจ้�งส่ำงเอกสำ�รทั�งหมดต่�มข้อ (6) ไปให้คนัง�นัไทยเพืึ�อแจ้งก�รเดินัท�งม�ทำ�ง�นั
ในัสำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ (ยูเออี) ต่่อกรมก�รจัดห�ง�นัก่อนัออกเดินัท�งม�ยูเออี   
 (8) เมื�อคนัง�นัไทยเดินัท�งม�ที�ประเทศสำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ นั�ยจ้�งจะนัำ�คนัง�นั
ไปต่รวจส้ำขภ�พึต่�มร�ยก�รต่รวจโรคที�กำ�หนัด (ค่�ธิรรมเนีัยม 250 ดีแรห์ม/คนัง�นั 1 คนั)  
 (9) นั�ยจ้�งเต่รียมเอกสำ�รทั�งหมดเพืึ�อพิึมพึ์คำ�ร้องขอจัดทำ�สัำญญ�จ้�งแลัะยื�นัต่่อ
กระทรวงแรงง�นัยูเออี ซึิ�งอัต่ร�ค่�จ้�งแลัะสำวัสำดิก�รจะต่้องเป็นัไปต่�มที�ฝ่่�ยแรงง�นัได้ให้ 
ก�รรับรองไว้ก่อนัหน้ั�นีั�   
 (10) นั�ยจ้�งนัำ�คนัง�นัไปทำ�บัต่รประจำ�ตั่ว Emirates ID เมื�อคนัง�นัได้บัต่รประจำ�ตั่ว 
แลั้วนั�ยจ้�งต่้องไปยื�นัขอวีซิ่�ถิึ�นัพึำ�นััก (residence permit visa) ให้แก่ลูักจ้�งภ�ยในั 60 วันั 
นัับจ�กวันัที�ลูักจ้�งเดินัท�งเข้�ยเูออี มิฉะนัั�นัจะถูึกปรับวันัลัะ 25 ดีแรห์ม โดยวีซ่ิ�ดังกล่ั�วมีอ�ย ้3 ปี          
          
          หมู�ยเหต่้

	 ต่ั�งแต่่วันัที� 1 มกร�คม 2559 สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่สำ์เริ�มบังคับใช่้ม�ต่รก�รรองรับ

ก�รขอเปลัี�ยนัแปลังประเภทวีซิ่�รูปแบบใหม่ โดยเปิดโอก�สำให้ผูู้ ้ถึือวีซิ่�ประเภทต่่�งๆ ของ 

สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ เช่่นั วีซ่ิ�เยี�ยมเยียนั (Visit Visa) วีซ่ิ�นัักเรียนั วีซ่ิ�รักษี�พึย�บ�ลั แลัะวีซ่ิ� 

ถิึ�นัพึำ�นััก (Resident Visa) สำ�ม�รถึยื�นัขอเปลีั�ยนัแปลังสำถึ�นัะก�รเข้�เมืองในัขณีะที�พึำ�นัักอยู่ในั 

สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำได้ โดยไม่ต้่องออกนัอกประเทศ 

	 ม�ต่รก�รดังกลั่�ว อ�จเป็นัช่่องท�งให้คนัไทยที�ประสำงค์ม�ทำ�ง�นัในัสำหรัฐอ�หรับ 

เอมิเรต่ส์ำเดินัท�งม�ด้วยวีซ่ิ�เยี�ยมเยียนั (Visit visa) แลัะลัักลัอบทำ�ง�นัม�กขึ�นั เนืั�องจ�กเข้�ใจว่� 

ต่นัสำ�ม�รถึทำ�ง�นัโดยใช้่วีซ่ิ�ท่องเที�ยว/เยี�ยมเยียนัได้แลัะสำ�ม�รเปลีั�ยนัวีซ่ิ�เป็นัวีซ่ิ�ที�อยู่ 

อ�ศัย/ทำ�ง�นัโดยไม่ต้่องเดินัท�งออกนัอกสำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ อีกทั�งไม่จำ�เป็นัต้่องผู่้�นั 

ก�รจ้�งง�นัต่�มขั�นัต่อนัที�กระทรวงแรงง�นัไทยกำ�หนัด

โดียสิร่ป กี่�รเข้้�มู�ทำ�ง�นำด้ีวยว่ซ่ี�ท่องเท่�ยว/เย่�ยมูเย่ยนำ (Tourist Visa/ Visit visa) 

เป็นำสิิ�งท่�ผิดีกี่ฎหมู�ยเน้ำ�องจั�กี่ว่ซ่ี�ดัีงกี่ล่�วใช้เพ้ั�อกี่�รท่องเท่�ยวเท่�นัำ�นำ ไมู่อน่ำญี่�ต้ให้ทำ�ง�นำใดีๆ

จันำกี่ว่�จัะได้ีรับื้กี่�รเปล่�ยนำประเภทว่ซ่ี� ซึิ�งท�งก�รสำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำมีก�รบังคับใช้่กฎหม�ย

กับผูู้้กระทำ�ผิู้ดอย่�งเข้มงวดโดยก�รเข้�ม�ทำ�ง�นัในัสำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำอย่�งถูึกต้่อง ต้่องได้วีซ่ิ�

ทำ�ง�นั (Employment Visa) แลัะเมื�อเดินัท�งม�ถึึงแล้ัว จะต้่องเซ็ินัสัำญญ�ที�กระทรวงแรงง�นัของ
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สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ แล้ัวต้่องติ่ดต่�มให้นั�ยจ้�งทำ�บัต่รประจำ�ตั่วคนัง�นั (resident identity 

card) ให้ถูึกต้่องด้วย

ข้้อคำวรทร�บื้

กี่�รต้รวจัโรคำและโรคำต้้องห้�มู

 คนัง�นัที�ถืึอวีซ่ิ�ท่องเที�ยวแล้ัวม�ห�ง�นัทำ�ในัภ�ยหลัังเส่ิ�ยงต่้อกี่�รมู่สิถ�นำะภ�พัเป็นำ

แรงง�นำท่�ผิดีกี่ฎหมู�ย เนืั�องจ�กคนัง�นัเหล่ั�นีั�ไม่มีสัำญญ�จ้�งที�ผู่้�นัก�รประทับรับรอง (seen) จ�ก

ฝ่่�ยแรงง�นั ประจำ�สำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่ ณี กร้งอ�บูด�บี เพืึ�อต่รวจสำอบก�รจ้�งง�นัของนั�ยจ้�ง

     ยูเออีกำ�หนัดให้ช่�วต่่�งช่�ติ่ที�ประสำงค์จะยื�นัขอใบอน้ัญ�ต่ก�รมีถิึ�นัพึำ�นัักยูเออีเพืึ�อ

ขออน้ัญ�ต่ก�รมีถิึ�นัพึำ�นัักในัยูเออีเพืึ�อทำ�ง�นั ศึกษี� หรือพึำ�นัักกับครอบครัว ต่้องผู้่�นัก�ร

ต่รวจวินิัจฉัยโรค โรคดังต่่อไปนีั� 

  (1) กี่�รต้รวจัวินิำจัฉัียโรคำภูมิูค่ำ้มูกัี่นำบื้กี่พัร่อง หร้อเอดีสิ์ สำำ�หรับบ้คคลัที�เดินัท�ง

เข้�ยูเออีเป็นัครั�งแรก แลัะประสำงค์จะยื�นัขอใบอน้ัญ�ต่ก�รมีถิึ�นัพึำ�นัักในัยูเออี/ขออน้ัญ�ต่ก�รมี

ถิึ�นัพึำ�นััก ห�กผู้ลัก�รต่รวจปร�กฏิเป็นัที�แน่ัชั่ดว่�บ้คคลัดังกล่ั�วติ่ดเชื่�อเอดส์ำจะถูึกเนัรเทศออกนัอก

ประเทศต่�มระเบียบคนัเข้�เมืองยูเออี 

  (2) วัณโรคำ สำำ�หรับบ้คคลัที�เดินัท�งเข้�ยูเออีเป็นัครั�งแรก แลัะประสำงค์จะยื�นัต่่อ

ใบอน้ัญ�ต่ก�รมีถิึ�นัพึำ�นัักในัยูเออี ห�กผู้ลัก�รต่รวจเป็นัที�แนั่ชั่ดว่�บ้คคลัดังกลั่�วติ่ดเชื่�อวัณีโรคจะ

ถูึกเนัรเทศออกนัอกประเทศ 

  (3) โรคำเร้�อนำ สำำ�หรับบ้คคลัที�เดินัท�งเข้�ยูเออีเป็นัครั�งแรก  แลัะประสำงค์จะยื�นั

ต่่อใบอน้ัญ�ต่ก�รมีถิึ�นัพึำ�นัักในัยูเออี  หรือบ้คคลัที�มีใบอน้ัญ�ต่แลั้วแลัะประสำงค์จะขอต่่อใบ

อน้ัญ�ต่ก�รมีถิึ�นัพึำ�นัักในัยูเออี ห�กต่รวจพึบว่�บ้คคลัดังกลั่�วเป็นัโรคเรื�อนั จะถูึกเนัรเทศออก

นัอกประเทศ 

  (4) กี่�รต้รวจัวินิำจัฉัียโรคำไวรัสิตั้บื้อักี่เสิบื้บ่ื้ และ ซ่ี สำำ�หรับบ้คคลัที�เดินัท�งเข้�

ยูเออีเป็นัครั�งแรก แลัะประสำงค์จะยื�นัต่่อใบอน้ัญ�ต่ก�รมีถิึ�นัพึำ�นัักในัยูเออี สำำ�หรับกรณีีก�รขอต่่อ

ใบอน้ัญ�ต่ก�รมีถิึ�นัพึำ�นััก ก�รต่รวจวินิัจฉัยโรคดังกล่ั�วจำ�กัดเฉพึ�ะกล่้ัมบ้คคลัที�มีอ�ชี่พึรับเลีั�ยงเด็ก

คนัรับใช่้ พึนัักง�นัขับรถึ ผูู้้ดูแลัโรงเรียนัอน้ับ�ลัแลัะสำถึ�นัรับเลีั�ยงเด็ก ช่่�งตั่ดผู้ม ช่่�งเสำริมสำวย

เจ้�หนั้�ที�สำถึ�นัที�ออกกำ�ลัังก�ย ร้�นัข�ยอ�ห�ร  พึ่อครัว  คนัข�ยเนืั�อ  พึนัักง�นัในัร้�นัอ�ห�ร

โดยโรคไวรัสำตั่บอักเสำบช่นิัดบี แลัะ ซีิ  เป็นัโรคที�กระทรวงสำ�ธิ�รณีส้ำขยูเออีได้ออกระเบียบให้มี

ก�รเฝ้่�ระวังอย่�งใกล้ัชิ่ด แลัะห�กต่รวจพึบจะถูึกส่ำงตั่วกลัับประเทศทันัที 

สิหรัฐอ�หรับื้เอมิูเรต้ส์ิ
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ประเภท ร�ยละเอ่ยดี

1. สัิญี่ญี่�จ้ั�งแบื้บื้ระบ่ื้ระยะเวล�กี่�ร 

   จ้ั�งง�นำ (Limited Employment  

   Contract)

1. โดยทั�วไปนั�ยจ้�งจะทำ�สัำญญ�จ้�งตั่�งแต่่ 1-3 ปี เมื�อ     
   ลูักจ้�งทำ�ง�นัครบสัำญญ�นั�ยจ้�งต่้องจ่�ยค่�เดินัท�ง
   ข�กลัับให้แก่ลูักจ้�ง

2. สัำญญ�จ้�งจะมีอ�ย้ 2 ปี แลัะจะถูึกยกเลิักโดยอัต่โนัมัติ่ 
   เมื�อครบกำ�หนัด ห�กนั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�งต่กลังไม่ต่่อ
   สัำญญ�

3. ห�กฝ่่�ยใดฝ่่�ยหนึั�งยกเลิักสัำญญ�ก่อนัครบกำ�หนัด หรือ    
   ไม่ต่่อสัำญญ� ต่้องแจ้งให้อีกฝ่่�ยหนึั�งรับทร�บลั่วงหนั้�    
   อย่�งนั้อย 1 เดือนั แต่่ไม่เกินั 3 เดือนั แลัะจะต่้องจ่�ย 
   ค่�ช่ดเช่ยให้กับอีกฝ่่�ยหนึั�ง

  (5) โรคำซิีฟิื้ลิสิ  สำำ�หรับบ้คคลัที�เดินัท�งเข้�ยูเออีเป็นัครั�งแรก  แลัะประสำงค์จะยื�นั

ต่่อใบอน้ัญ�ต่ก�รมีถิึ�นัพึำ�นัักในัยูเออี  ห�กต่รวจพึบว่�บ้คคลัดังกลั่�วมีเชื่�อโรคซิิฟิลิัสำ สำ�ม�รถึ

ขอรับก�รรักษี�โรคดังกล่ั�วเพืึ�อขออน้ัญ�ต่ก�รมีถิึ�นัพึำ�นัักได้ 

กี่ฎหมู�ยแรงง�นำยูเออ่

สัิญี่ญี่�จ้ั�งง�นำ (Employment Contract)

  กฎกระทรวงแรงง�นัของยูเออีฉบับที� 764 ปี 2015 กระทรวงแรงง�นัจะให้ก�รรับรอง

สัำญญ�จ้�ง ที�คนัง�นัจะต่้องลังนั�มก่อนัยื�นักระทรวงแรงง�นั ก�รต่่อสัำญญ�จ้�งจะต่้องสำอดคลั้อง

กับก�รจ้�งง�นัแบบใหม่นีั�เช่่นักันั โดยมีข้อเสำนัอแลัะเงื�อนัไขก�รจ้�งง�นั ซึิ�งเมื�อยื�นัต่่อกระทรวง

แรงง�นัแลัะได้รับคว�มเห็นัช่อบจ�กกระทรวงฯ แลั้วจะไม่สำ�ม�รถึเปลีั�ยนัแปลังหรือแก้ไขได้  

เว้นัแต่่กระทรวงแรงง�นัฯ ให้คว�มเห็นัช่อบ นัอกจ�กนีั� จะไม่สำ�ม�รถึเปลีั�ยนัแปลังเพิึ�มเติ่มข้อคว�ม

ใดๆ ในัสัำญญ�จ้�ง เว้นัแต่่ได้รบคว�มเห็นัช่อบจ�กกระทรวงแรงง�นั

  เมื�อลูักจ้�งเดินัท�งถึึงยูเออี นั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�งจะต่้องลังนั�มในัสัำญญ�จ้�งที�ผู้่�นัก�ร

รองรับจ�กกระทรวงแรงง�นัยเูออี จำ�นัวนั 3 ช้่ดโดยจะเก็บไว้ที�ลูักจ้�ง นั�ยจ้�ง แลัะกระทรวงแรงง�นั 

แห่งลัะ 1 ช้่ด  สัำญญ�จ้�งดังกลั่�วจะระบ้ต่ำ�แหนั่ง เงินัเดือนั ประเภทของง�นั แลัะระบ้อ�ย้ของ

สัำญญ�จ้�งว่�เป็นัแบบมีระยะเวลั�ก�รจ้�งต่�ยตั่วแนั่นัอนัหรือเป็นัแบบไม่กำ�หนัดอ�ย้สัำญญ� 

โดยสัำญญ�จ้�งจะกระทำ�เป็นัภ�ษี�อ�หรับแลัะอังกฤษีอยู่ในัฉบับเดียวกันั ดัีงนัำ�นำ กี่่อนำกี่�รลงนำ�มู

ในำสัิญี่ญี่�จั้�ง หร้อเอกี่สิ�รใดีๆ คำนำง�นำจ้ังคำวรอ่�นำข้้อคำว�มู ร�ยละเอ่ยดีต้่�งๆ ให้เข้้�ใจั

เส่ิยก่ี่อนำ สัำญญ�จ้�ง มี 2 ประเภท ดังนีั�
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ประเภท ร�ยละเอ่ยดี

2. สัิญี่ญี่�จ้ั�งแบื้บื้ไมู่ระบ่ื้ระยะเวล�            

   กี่�รจ้ั�ง (Unlimited Employment    

   Contract)

1. เมื�อทำ�ง�นัครบ 1 ปี ห�กลูักจ้�งแลัะนั�ยจ้�งไม่บอก 
   ยกเลิักสัำญญ�จ้�งล่ัวงหน้ั� (ประม�ณี 1 เดือนั) สัำญญ�จ้�ง 
   จะถูึกต่่อโดยอัต่โนัมัติ่

2. สัำญญ�จ้�งแบบไม่ระบ้ระยะเวลั�ก�รจ้�งแน่ันัอนั สำ�ม�รถึ 
  ยกเลิักได้ ห�กทั�งสำองฝ่่�ยให้คว�มยินัยอม โดยฝ่่�ยที� 
  ขอยกเลัิกต้่องแจ้งให้อีกฝ่่�ยหนึั�งรับทร�บล่ัวงหน้ั� 
   อย่�งน้ัอย 1 เดือนั แต่่ไม่เกินั 3 เดือนั แลัะต้่องรับผิู้ดช่อบ
   จ่�ยค่�เสีำยห�ย (ช่ดเช่ย/ค่�ปรับ) จ�กก�รยกเลิักสัำญญ�

***สัิญี่ญี่�จ้ั�งทั�ง 2 กี่รณ่ ห�กี่ลูกี่จ้ั�งเป็นำฝี��ยยกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�

ลูกี่จ้ั�งจัะต้้องรับื้ผิดีชอบื้ค่ำ�เดิีนำท�งกี่ลับื้ประเทศไทยเอง***

(1) นั�ยจ้�งจะต้่องออกค่�ใช้่จ่�ยในัก�รเดินัท�งกลัับประเทศไทย ให้แก่ลูักจ้�งเมื�อ

ได้ทำ�ง�นัม�จนัสิำ�นัส้ำดระยะเวลั�ของสัำญญ�จ้�ง

(2) ห�กสัำญญ�จ้�งมีระยะเวลั�เกินักว่� 6 เดือนัแต่่ไม่ถึึง 1 ปีนั�ยจ้�งจะต้่องจ่�ย

เงินัช่ดเช่ยวันัลั�พัึกผู่้อนัเดือนัลัะ 2 วันัเท่�กับจำ�นัวนัวันัที�ยังมิได้ใช้่สิำทธิิก�รลั�ให้แก่ลูักจ้�ง 

ในัช่่วงระยะเวลั�ของสัำญญ�จ้�ง

(3) ห�กสัำญญ�มีระยะเวลั�ติ่ดต่่อกันัเกินักว่� 5 ปี (ทั�งกรณีีทำ�สัำญญ�จ้�งครั�งเดียว

หรือหลั�ยสัำญญ�จ้�งที�มีระยะเวลั�ก�รจ้�งติ่ดต่่อกันั) ลูักจ้�งจะได้รับเงินัสิำทธิิประโยช่น์ัต่�มกฎหม�ย

แรงง�นัยูเออี ม�ต่ร� 132 ซึิ�งประกอบด้วยเงินัช่ดเช่ยก�รเลิักจ้�งปีลัะ 21 วันั ในัช่่วง 1-5 ปีแรก

แลัะเงินัช่ดเช่ยก�รเลิักจ้�งอีกปีลัะ 30 วันันัับจ�กปีที� 6 เป็นัต้่นัไป แต่่ทั�งนีั�เงินัช่ดเช่ยก�รเลิักจ้�ง

ทั�งหมดจะต้่องมีจำ�นัวนัเงินัไม่เกินัค่�จ้�ง 2 ปี รวมทั�งเงินัช่ดเช่ยก�รลั�พัึกผู่้อนัประจำ�ปี 30 วันั 

ในักรณีีที�ลูักจ้�งยังมิได้ใช้่สิำทธิิลั�พัึกผู่้อนัของปีนัั�นัๆ

1. กี่รณ่ลูกี่จ้ั�งทำ�ง�นำคำรบื้กี่ำ�หนำดีระยะเวล�ข้องสัิญี่ญี่�จ้ั�ง
    (Limited Employment Contract)

กี่�รเลิกี่จ้ั�ง

กี่รณ่ท่�นำ�ยจ้ั�งข้อยกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�จ้ั�งก่ี่อนำคำรบื้สัิญี่ญี่� ต้�มูกี่ฎหมู�ยแรงง�นำ มู�ต้ร� 115

1. นั�ยจ้�งต่้องจ่�ยค่�เดินัท�งกลัับให้แก่ลูักจ้�ง แลัะจ่�ยเงินัช่ดเช่ยค่�เสีำยห�ยให้แก่

ลักูจ้�งเท่�กบัค่�จ้�ง 3 เดอืนั หรอืเท่�กบัระยะเวลั�ในัสัำญญ�จ้�งที�เหลืัออยู ่(ห�กน้ัอยกว่� 3  เดอืนั)
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1. ห�กลักูจ้�งทำ�ง�นัต่ดิต่่อกันัเกนิั 5 ปี นั�ยจ้�งต้่องจ่�ยเงนิัช่ดเช่ยก�รลั�พึกัผู่้อนัประจำ�ปี

ที�ยังเหลัืออยู่ให้แก่ลัูกจ้�งด้วย

2. นั�ยจ้�งสำ�ม�รถึเลัิกจ้�งได้โดยไม่ต่้องแจ้งให้ลัูกจ้�งทร�บลั่วงหนั้� ห�กลัูกจ้�งยัง

ไม่พึ้นัช่่วงทดลัองง�นั (ต่�มที�ต่กลังกันัไว้ในัสัำญญ�จ้�งแต่่ก�รทดลัองง�นัจะต่้องไม่เกินั 6 เดือนั) 

  ต้�มูกี่ฎหมู�ยแรงง�นำมู�ต้ร� 120 (ใช้บัื้งคัำบื้ทั�งแบื้บื้ท่�มู่สัิญี่ญี่�จ้ั�งแบื้บื้มู่กี่ำ�หนำดีระยะ

เวล�และแบื้บื้ไมู่มู่กี่ำ�หนำดีระยะเวล�)

 นำ�ยจ้ั�งสิ�มู�รถเลิกี่จ้ั�งได้ี โดียไมู่ต้้องแจ้ังล่วงหนำ้� (ทั�งก่ี่อนำและหลังกี่�รผ่�นำช่วง

ทดีลองง�นำ)  ในำกี่รณ่ท่�ลูกี่จ้ั�งทำ�ผิดีซ้ี�งถ้อเป็นำคำว�มูผิดีร้�ยแรง ดัีงน่ำ�

กี่รณ่ท่�ลูกี่จ้ั�งข้อยกี่เลิกี่กี่�รทำ�ง�นำก่ี่อนำคำรบื้สัิญี่ญี่�

 ต้�มูกี่ฎหมู�ยแรงง�นำมู�ต้ร� 116

 1. ลูักจ้�งต้่องจ่�ยเงินัช่ดเช่ยค่�เสีำยห�ยให้แก่นั�ยจ้�งเท่�กับครึ�งหนึั�งของค่�จ้�ง 3 เดือนั 

(45 วันั) หรือครึ�งหนึั�งของค่�จ้�งของระยะเวลั�ที�เหลืัออยู่ของสัำญญ�จ้�ง  (ห�กระยะเวลั�ที�

เหลืัออยู่นัั�นัสัำ�นักว่� 3 เดือนั) ยกเว้นักรณีีที�ก�รขอเลิักจ้�งเกิดจ�กนั�ยจ้�งไม่ปฏิิบัติ่ต่�มข้อต่กลัง

ในัสัำญญ�จ้�ง หรือห�กนั�ยจ้�งหรือตั่วแทนันั�ยจ้�งทำ�ร้�ยลูักจ้�ง 

 (1) ใช้่เอกสำ�รปลัอมในัก�รสำมัครง�นั   

 (2) ทำ�ง�นัผิู้ดพึลั�ดจนัก่อให้เกิดคว�มเสีำยห�ยอย่�งร้�ยแรงต่่อนั�ยจ้�ง   

 (3) ไม่ปฏิิบัติ่ต่�มข้อกำ�หนัดด้�นัคว�มปลัอดภัยในัก�รทำ�ง�นั   

 (4) ไม่ปฏิิบัติ่หน้ั�ที�ต่�มที�ระบ้ไว้ในัสัำญญ�จ้�งแลัะได้รับก�รตั่กเตื่อนัอย่�งเป็นั 

      ลั�ยลัักษีณ์ีอักษีรแล้ัว   

 (5) เปิดเผู้ยคว�มลัับของบริษัีท   

 (6) ถูึกลังโทษีโดยคำ�พิึพึ�กษี�ของศ�ลัในัคดีที�เกี�ยวกับศีลัธิรรมอันัดีของสัำงคม   

 (7) ดื�มส้ำร�หรือมีอ�ก�รเม�ในัระหว่�งก�รทำ�ง�นั 

 (8) ทำ�ร้�ยนั�ยจ้�ง  หัวหน้ั�ง�นัหรือเพืึ�อนัร่วมง�นัในัระหว่�งเวลั�ทำ�ง�นั   

 (9) ข�ดง�นัติ่ดต่่อกันัเกินั 7 วันั หรือไม่ติ่ดต่่อกันัแต่่เกินั 20 วันั โดยไม่มีเหต้่ผู้ลั

***กี่�รเลิกี่จ้ั�งต้�มูมู�ต้ร� 120 ในำ 9 กี่รณ่ข้้�งต้้นำน่ำ� เป็นำกี่�รเลิกี่จ้ั�ง 

หร้อสิิ�นำส่ิดีสัิญี่ญี่�จ้ั�งท่�มู่เหต่้มู�จั�กี่คำว�มูผิดีข้องลูกี่จ้ั�ง  

ดัีงนัำ�นำ ลูกี่จ้ั�งจัะต้้องออกี่ค่ำ�ใช้จ่ั�ยในำกี่�รเดิีนำท�งกี่ลับื้ประเทศไทยเอง***
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กี่รณ่ลูกี่จ้ั�งเป็นำฝี��ยข้อยกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�จ้ั�ง

 1. ลูักจ้�งต้่องแจ้งนั�ยจ้�งทร�บล่ัวงหน้ั�เป็นัลั�ยลัักษีณ์ีอักษีรอย่�งน้ัอย 1 เดือนั ในักรณีี 

ที�ไม่แจ้งล่ัวงหน้ั�หรือแจ้งล่ัวงหน้ั�น้ัอยกว่� 30 วันั ลูักจ้�งจะต้่องจ่�ยค่�ช่ดเช่ยก�รไม่แจ้งล่ัวงหน้ั� 

ให้กับนั�ยจ้�งเท่�กับค่�จ้�งต่่อวันัคูณีด้วยจำ�นัวนัวันัที�มิได้แจ้งล่ัวงหน้ั�ให้ครบ 30 วันั (ม�ต่ร� 119) 

 2. ลูักจ้�งอ�จต้่องออกค่�ใช้่จ่�ยในัก�รเดินัท�งกลัับประเทศไทยเอง (ม�ต่ร� 131) 

 3. ต่�มม�ต่ร� 75 ของกฎหม�ยแรงง�นัยูเออี ลูักจ้�งอ�จได้รับเงินัช่ดเช่ยก�รลั�พัึกผู่้อนั

 2. ลูักจ้�งจะไม่ได้รับเงินัช่ดเช่ยก�รเลิักจ้�งใดๆ ห�กลูักจ้�งลั�ออกจ�กง�นั ด้วยคว�ม

ต้่องก�รของต่นัเองก่อนัสิำ�นัส้ำดระยะเวลั�ของสัำญญ�จ้�งแลัะอ�จจะต้่องรับผิู้ดช่อบออกค่�ใช้่จ่�ยในั

ก�รเดินัท�งกลัับประเทศเอง

2. สัิญี่ญี่�จ้ั�งแบื้บื้ไมู่กี่ำ�หนำดีระยะเวล�กี่�รจ้ั�ง
    (Unlimited Contract)

 1. ต่�มกฎหม�ยแรงง�นั ม�ต่ร� 120 นั�ยจ้�งสำ�ม�รถึเลิักจ้�งได้โดยไม่ต้่องแจ้งให้ลูักจ้�ง

ทร�บล่ัวงหน้ั� ห�กก�รเลิักจ้�งเกิดขึ�นัในัช่่วงทดลัองง�นั (ต่�มที�ต่กลังกันัในัสัำญญ�จ้�งแต่่ก�รทดลัอง

ง�นัจะต้่องไม่เกินั 6 เดือนั) โดยนั�ยจ้�งจะต้่องออกค่�ใช้่จ่�ยในัก�รเดินัท�งกลัับประเทศไทยให้แก่

ลูักจ้�ง แต่่ลูักจ้�งจะไม่ได้รับเงินัสิำทธิิประโยช่น์ัใดๆ จ�กนั�ยจ้�งเนืั�องจ�กยงัไม่ผู่้�นัก�รทดลัองง�นั 

 2. นั�ยจ้�งจะต้่องแจ้งล่ัวงหน้ั� 1 เดือนั ห�กเป็นัก�รเลิักจ้�งพ้ึนัช่่วงทดลัองง�นัแล้ัว แลัะ

ในักรณีีที�ไม่แจ้งล่ัวงหน้ั�หรือไม่แจ้งล่ัวงหน้ั�น้ัอยกว่� 30 วันั นั�ยจ้�งจะต่้องจ่�ยค่�ช่ดเช่ยก�ร 

ไม่แจ้งล่ัวงหน้ั�ให้กับลูักจ้�งเท่�กับค่�จ้�งต่่อวันัคูณีด้วยจำ�นัวนัวันัที�มิได้แจ้งล่ัวงหน้ั�ให้ครบ 30 วันั

(ม�ต่ร� 119)  

 3. ห�กก�รเลิักจ้�งเกิดขึ�นัหลัังจ�กพ้ึนัช่่วงทดลัองง�นัแต่่ไม่ถึึง 1 ปี นั�ยจ้�งจะต้่องจ่�ย

เงินัช่ดเช่ยก�รลั�พัึกผู่้อนัประจำ�ปี เดือนัลัะ 2 วันั เท่�กับจำ�นัวนัวันัที�ยังไม่ได้ใช้่สิำทธิิก�รลั�ให้แก่

ลูักจ้�ง (ม�ต่ร� 75) แต่่ลูักจ้�งจะไม่ได้รับเงินัช่ดเช่ยก�รเลิักจ้�งในักรณีีที�มีอ�ย้ก�รทำ�ง�นัไม่ครบ 

1 ปี (ม�ต่ร� 132)  

 4. ห�กก�รเลิักจ้�งเกิดขึ�นัหลัังจ�กที�ลูักจ้�งมีอ�ยก้�รทำ�ง�นัม�กกว่� 1 ปี ขึ�นัไป ลูักจ้�ง

จะได้รับเงินัทดแทนัก�รลั�พัึกผู่้อนัประจำ�ปี ปีลัะ 30 วันั   

 5. ห�กก�รเลิักสัำญญ�จ้�งเกิดขึ�นัหลัังจ�กที�ลูักจ้�งได้ทำ�ง�นัติ่ดต่่อกันัเกินักว่� 1 ปี นั�ยจ้�ง

จะต้่องจ่�ยเงินัช่ดเช่ยให้แก่ลูักจ้�งต่�มม�ต่ร� 132 ดังนีั�

	 ปีละ 21 วันำ  ในัช่่วง 5 ปีแรก

	 ปีละ 30 วันั นัับจ�กปีที� 6 เป็นัต่้นัไป แต่่ทั�งนัี�เงินัช่ดเช่ยก�รเลัิกจ้�งทั�งหมด 

         จะต้่องมีจำ�นัวนัเงินัรวมกันัไม่เกินักว่�ค่�จ้�ง 2 ปี

สิหรัฐอ�หรับื้เอมิูเรต้ส์ิ
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ประจำ�ปี 2 วันั เท่�กับจำ�นัวนัวันัที�ยังมิได้ใช่้สิำทธิิก�รลั� แต่่จะไม่ได้รับเงินัช่ดเช่ยก�รเลิักจ้�งต่�ม

ม�ต่ร� 132 ห�กก�รเลิักสัำญญ�จ้�งเกิดขึ�นัหลัังทำ�ง�นัครบ 6 เดือนั แต่่ยังไม่ครบ 1 ปี 

 4. ลูักจ้�งจะได้รับเงินัช่ดเช่ยก�รลั�พัึกผู้่อนัประจำ�ปี ปีลัะ 30 วันั พึร้อมเงินัช่ดเช่ย

ก�รเลิักจ้�งต่�มอ�ยก้�รทำ�ง�นัของลูักจ้�ง โดยห�กก�รเลิักจ้�งสัำญญ�จ้�งเกิดขึ�นัหลัังจ�กที�ลูักจ้�ง 

ได้ทำ�ง�นัติ่ดต่่อกันัม�

ระยะเวล�กี่�รทำ�ง�นำ เงินำชดีเชย

ไม่น้ัอยกว่� 1 ปี แต่่ไม่เกินั 3 ปี ลูักจ้�งจะได้รับเงินัช่ดเช่ยก�รเลิักจ้�งเท่�กับค่�จ้�ง 7 วันัต่่อปี

ตั่�งแต่่ 3 ปีขึ�นัไป แต่่ไม่เกินั 5 ปี ลูักจ้�งจะได้รับเงินัช่ดเช่ยก�รเลิักจ้�งเท่�กับค่�จ้�ง 14  วันัต่่อปี

เกินักว่� 5 ปีขึ�นัไป ลูักจ้�งจะได้รับเงินัช่ดเช่ยก�รเลิักจ้�งเต็่มจำ�นัวนัต่�มที�ระบ้ในั

ม�ต่ร� 132 กล่ั�วคือ 

	 ค่�จ้�งปีลัะ 21 วันั สำำ�หรับ 5 ปีแรก 

	 ค่�จ้�งปีลัะ 30 วันัสำำ�หรับปีที� 6 เป็นัต่้นัไป 
ทั�งนีั� เงินัช่ดเช่ยก�รเลิักจ้�งทั�งหมดจะต่้องมีจำ�นัวนัเงินัรวมกันั

ไม่เกินักว่�ค่�จ้�ง 2 ปี (ม�ต่ร� 137 ประกอบ ม�ต่ร�  132)

 อย่�งไรก็ต่�ม ลูักจ้�งจะไม่ได้รับเงินัช่ดเช่ย ก�รเลิักจ้�งข้�งต้่นันีั�แต่่อย่�งใด ห�กลูักจ้�ง

ลัะทิ�งง�นัในัหน้ั�ที�โดยไม่แจ้งล่ัวงหน้ั� อันัมีสำ�เหต้่ม�จ�กคว�มผิู้ดของนั�ยจ้�งต่�มม�ต่ร� 121 

สิิทธิิกี่�รล�พัักี่ผ่อนำและกี่�รล�ป�วย

กฎหม�ยแรงง�นัยูเออีกำ�หนัดให้นั�ยจ้�งต้่องจัดสำวัสำดิก�รให้แก่ลูักจ้�ง ดังนีั�

	 จััดีท่�พัักี่อ�ศัย รวมทั�งอ�ห�รอย่�งนั้อยวันัลัะ 2 มื�อ (หรือจ่�ยเงินัเพึิ�มเป็นัค่�อ�ห�ร) 

	 จััดีรถรับื้สิ่งลูกี่จั้�ง ไป-กลัับ ระหว่�งที�พึักอ�ศัยแลัะสำถึ�นัที�ทำ�ง�นั

	 จัดัีทำ�บัื้ต้รประกี่นัำสิข่้ภ�พัให้ลกูี่จ้ั�ง (รวมทั�งคูส่ำมรสำ แลัะบต้่ร 3 คนั ที�อ�ยไ้ม่เกนิั 18 ปี

ในักรณีีที�สำัญญ�จ้�งระบ้ให้ลัูกจ้�งสำ�ม�รถึนัำ�ครอบครัวม�อยู่ด้วยได้)

	 จััดีให้ลูกี่จั้�งมู่วันำพัักี่ผ่อนำประจัำ�ปี ปีลัะ 30 วันั (โดยได้รับค่�จ้�ง)

สิหรัฐอ�หรับื้เอมิูเรต้ส์ิ
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สิิทธิิกี่�รล� ร�ยละเอ่ยดี

สิิทธิิกี่�รล�พัักี่ผ่อนำ 1. สัำญญ�จ้�งมีระยะเวลั�เกินักว่� 6 เดือนั แต่่ไม่ถึึง 1 ปี ลูักจ้�ง  

    มีสิำทธิิลั�พัึกผู่้อนัเดือนัลัะ 2 วันั

2. ทำ�ง�นัตั่�งแต่่ 1 ปีขึ�นัไป ได้วันัลั�พัึกผู่้อนัปีลัะ 30 วันั

3. ห�กลูักจ้�งไม่ได้ใช้่สิำทธิิ�ในัก�รลั�พัึกผู่้อนัในัปีนัั�นัๆ จะได้รับเงินั 

   ช่ดเช่ยก�รลั�พัึกผู่้อนัต่�มจำ�นัวนัวันัลั�พัึกผู่้อนัที�ไม่ได้ใช้่

4. นั�ยจ้�งไม่มีสิำทธิิ�ยบัยั�งก�รลั�พัึกผู่้อนัของลูักจ้�งเกินักว่� 2 ปี

สิิทธิิกี่�รล�ป�วย 1. ในัช่่วงทดลัองง�นัแลัะหลัังพ้ึนัทดลัองง�นัสำ�มเดือนัแรกลูักจ้�ง  

   ไม่มีสิำทธิิลั�ป่วยโดยได้รับค่�จ้�ง

2. ห�กช่่วงทดลัองง�นั 3 เดือนั สำ�ม�รถึลั�ป่วยโดยได้รับค่�จ้�ง 

   ตั่�งแต่่เดือนัที� 6 เป็นัต้่นัไป

3. ห�กช่่วงทดลัองง�นั 6 เดือนั สำ�ม�รถึลั�ป่วยโดยได้รับค่�จ้�ง 

   ตั่�งแต่่เดือนัที� 9 เป็นัต้่นัไป

4. หลัังพึ้นัทดลัองง�นัไปแลั้ว 3 เดือนั มีสิำทธิิลั�ป่วยได้ไม่เกินั    

   90 วันัต่่อปี โดยได้รับค่�จ้�งเต็่มจำ�นัวนัในัช่่วง 15 วันัแรก    

   หลัังจ�กนัั�นัในัช่่วง 30 วันัต่่อม� จะได้รับค่�จ้�งครึ�งหนึั�ง

หมู�ยเหต่้

    1. เมื�อเดินัท�งกลัับม�พัึกผู้่อนัในัประเทศไทยแลัะจะเดินัท�งกลัับไปทำ�ง�นัอีก ต่้องแจ้งต่่อเจ้�หนั้�ที� 

        กรมก�รจัดห�ง�นัก่อนัวันัเดินัท�งกลัับไม่น้ัอยกว่� 10 วันั

    2. ก�รลั�ป่วยโดยได้รับค่�จ้�ง ต้่องไม่เกิดจ�กสำ�เหต้่ก�รกระทำ�ผิู้ดของลูักจ้�ง เช่่นั ก�รดื�มส้ำร�หรือเสำพึย�เสำพึติ่ด

2.
สิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่ได้ีรับื้อันำต้ร�ยจั�กี่อ่บัื้ติ้เหต่้ หร้อเจ็ับื้ป�วย
จั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ

 1. นั�ยจ้�งเป็นัผูู้้รับผิู้ดช่อบก�รรักษี�พึย�บ�ลัให้แก่ลูักจ้�ง แลัะทำ�ประกันัส้ำขภ�พึให้แก่

ลูักจ้�งแลัะสำม�ชิ่กในัครอบครัวที�เป็นัช่�วต่่�งช่�ติ่ที�พึำ�นัักอยูใ่นัยูเออี 

 2. คนัต่่�งช่�ติ่สำ�ม�รถึซืิ�อประกันัส้ำขภ�พึเองได้แลัะสำ�ม�รถึสำมัครร่วมใช่้บริก�รในั

สำถึ�นัพึย�บ�ลัของรัฐบ�ลัได้ (บัต่รประกันัส้ำขภ�พึที�ซืิ�อจ�กเอกช่นั จะมีโรงพึย�บ�ลัคู่สัำญญ�กับ

กี่�รประกัี่นำส่ิข้ภ�พัสิำ�หรับื้คำนำต่้�งช�ติ้
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โรงพึย�บ�ลัเอกช่นั) 

 3. กรณีีที�ไม่มีประกันัส้ำขภ�พึ สำ�ม�รถึยื�นัขอบัต่รส้ำขภ�พึจ�กกระทรวงสำ�ธิ�รณีส้ำขได้ 

แลัะสำ�ม�รถึเข้�รับก�รรักษี�ในัสำถึ�นัพึย�บ�ลัของรัฐได้ในักรณีีเจ็บป่วยฉ้กเฉินั โดยเฉพึ�ะลูักจ้�ง

ที�มีร�ยได้น้ัอยกว่� 1,080 ดีแรห์มต่่อเดือนั 

 ***ยงัไม่มีบำ�นั�ญสำำ�หรับคนัง�นัต่่�งช่�ติ่ เนืั�องจ�กอ�จมีก�รจ้�งง�นัไม่ต่่อเนืั�อง ซึิ�งทำ�ให้

เสีำยสิำทธิิก�รมีใบอน้ัญ�ต่มีถิึ�นัที�อยู่ (Resident Permit) ***

กี่�รประกัี่นำเงินำทดีแทนำกี่�รข้�ดีร�ยได้ี
(Workmen’s Compensation Insurance)

 นั�ยจ้�งมีหน้ั�ที�ที�จะต้่องจ่�ยเงินัประกันัเงินัทดแทนัก�รข�ดร�ยได้ให้แก่ลูักจ้�งที�บ�ดเจ็บ

 เจ็บป่วย ท้พึพึลัภ�พึหรือเสีำยชี่วิต่จ�กก�รทำ�ง�นั  ต่�มสิำทธิิประโยช่น์ัหลัักๆ ดังนีั�  

 1. กี่�รเส่ิยช่วิต้จั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ ช่ดเช่ยเป็นัค่�จ้�งเดือนัส้ำดท้�ย จำ�นัวนั 24 เดอืนั ระหว่�ง

 18,000-35,000 ดีแรห์ม  

 2. ท่พัพัลภ�พัถ�วร จ่�ยค่�ช่ดเช่ยต่�มระดับคว�มพิึก�ร  

 3. ชดีเชยกี่�รข้�ดีร�ยได้ี 6 เดือนั (100% ของเงินัเดือนัเต็่มเดือนั) หรือ 50% ของเงินัเดือนั 

ต่�มเงื�อนัไข  

 4. ค่ำ�รักี่ษ�พัย�บื้�ล ในำโรงพัย�บื้�ลรัฐบื้�ลหร้อเอกี่ชนำ ซึิ�งนั�ยจ้�งสำ�ม�รถึเลืัอกซืิ�อ

ประกันัเพืึ�อให้คว�มค้้มครองสูำงขึ�นัต่�มที�ต้่องก�รได้

***สิำ�หรับื้สิิทธิิประโยชน์ำข้องลูกี่จ้ั�ง จัะสิ�มู�รถได้ีรับื้กี่�รค้่ำมูคำรอง รวมูถ้งอ่บัื้ติ้เหต่้ และกี่�ร

เจ็ับื้ป�วยนำอกี่เวล�ง�นำ ทั�งน่ำ�เป็นำไปต้�มูท่�กี่ฎหมู�ยแรงง�นำกี่ำ�หนำดี***  

 ห�กี่ลูกี่จ้ั�งประสิบื้อันำต้ร�ยหร้อเจ็ับื้ป�วย นำ�ยจ้ั�งมู่หน้ำ�ท่�ต้้องแจ้ังเหต่้แก่ี่เจ้ั�หน้ำ�ท่�

ต้ำ�รวจัและกี่ระทรวงแรงง�นำในำเข้ต้พ้ั�นำท่�ท่�ตั้�งอยู่ โดียนำ�ยจ้ั�งต้้องรับื้ผิดีชอบื้ค่ำ�ใช้จ่ั�ย ดัีงน่ำ� 

 1. นั�ยจ้�งจะต้่องรับผิู้ดช่อบในัก�รจ่�ยค่�รักษี�พึย�บ�ลัแลัะค่�บริก�รท�งก�รแพึทย์ 

ที�เกิดจนักว่�จะห�ยหรือสิำ�นัส้ำดกระบวนัก�รรักษี� รวมทั�งค่�ใช้่จ่�ยในัก�รฟื�นัฟูสำมรรถึภ�พึแลัะ

อ้ปกรณ์ีเครื�องมือในัก�รฟื�นัฟู ต่ลัอดจนัค่�ใช้่จ่�ยในัก�รนัำ�ส่ำงสำถึ�นัพึย�บ�ลั  

 2. กรณีีที�คนัง�นัได้รับอันัต่ร�ย อ้บัติ่เหต้่ หรือเจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�นัจนัไม่สำ�ม�รถึทำ�ง�นัได้

นั�ยจ้�งต้่องจ่�ยเบี�ยเลีั�ยง (allowance) ให้เท่�กับค่�จ้�งเต็่มจำ�นัวนัในัช่่วงที�เข้�รับก�รรักษี�ตั่ว 

ในั 6 เดือนัแรก แลัะครึ�งหนึั�งหลััง 6 เดือนัถัึดไป จนักระทั�งคนัง�นัห�ยเป็นัปกติ่ หรือได้รับก�รวินิัจฉัย

ว่�พิึก�รหรือเสีำยชี่วิต่

 3. ห�กก�รบ�ดเจ็บในัง�นัหรือเจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�นัเป็นัเหต้่ให้เสีำยชี่วิต่ ท�ย�ทของคนัง�นั
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จะได้รับเงินัช่ดเช่ยเท่�กับเงินัเดือนัพืึ�นัฐ�นั 24 เดือนั แต่่ไม่น้ัอยกว่� 18,000 ดีแรห์ม (AED) แลัะ 

ไม่เกินั 35,000 ดีแรห์ม (AED) เงินัช่ดเช่ยจะคำ�นัวณีจ�กค่�จ้�งเดือนัส้ำดท้�ย ท�ย�ทของผูู้้เสีำยชี่วิต่

จะได้รับเงินัต่�มสัำดส่ำวนัที�ประก�ศ ท�ย�ท หม�ยถึึง บ้คคลัต่่อไปนีั� 

4. จำ�นัวนัเงินัช่ดเช่ยกรณีีพิึก�รถึ�วรจะได้เท่�กับกรณีีเสีำยชี่วิต่  

 ***ในำกี่รณ่ท่�คำนำง�นำจังใจัทำ�ให้ได้ีรับื้บื้�ดีเจ็ับื้ พิักี่�รหร้อฆ่่�ตั้วต้�ย หร้อล�หย่ดี 

อันำเน้ำ�องมู�จั�กี่ส่ิร� สิ�รเสิพัต้ิดีหร้อฝี��ฝ้ีนำมู�ต้รกี่�รคำว�มูปลอดีภัยในำกี่�รทำ�ง�นำ หร้อแมู้แต่้

ปฏิิเสิธิท่�จัะเข้้�รับื้กี่�รต้รวจัรักี่ษ� จัะไมู่ได้ีรับื้เงินำชดีเชยข้้�งต้้นำ***

กี่�รห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำอ่กี่
(Labour Ban)

 สำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นั (Labour Ban) ออกโดย กระทรวงทรัพึย�กรมน้ัษีย์แลัะ 

คนัช่�ติ่เอมิเรต่ส์ำ (Ministry of Human Resources and Emiratisation : MOHRE) ห�กลูักจ้�ง

ถูึกสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นั ลูักจ้�งจะไม่สำ�ม�รถึทำ�ง�นั/ได้รับก�รว่�จ้�งอย่�งถึูกกฎหม�ย

ภ�ยในัสำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำได้ในัระยะเวลั� 1 ปี สำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นัจะบังคับใช้่เมื�อ

ลูักจ้�งฝ่่�ฝื่นับทบัญญัติ่ภ�ยใต้่กฎหม�ยแรงง�นัสำหรัฐอ�หรับฯ แลัะ/หรือมติ่คณีะรัฐมนัต่รีที�เกี�ยวข้อง

หรือห�กไม่ปฏิิบัติ่ต่�มข้อกำ�หนัดแลัะเงื�อนัไขที�ระบ้ไว้ในัสัำญญ�จ้�ง

 (1) สำ�มี/ภรรย�   

 (2) เด็กที�อยู่ในัคว�มอ้ปก�ระ บ้ต่รอ�ย ้17 ปี หรือ ต่ำ��กว่� 24 ปี  

     ที�กำ�ลัังอยูใ่นัระหว่�งศึกษี� บ้ต่รที�พิึก�รท�งก�ยหรือท�งจิต่ 

     รวมทั�งบ้ต่รของสำ�มีหรือภรรย�ที�ผูู้้ต่�ยให้ก�รอ้ปก�ระอยูใ่นัช่่วงที�มีก�รเสีำยชี่วิต่ 

 (3) บ้ต่รสำ�วที�ยังไม่ได้แต่่งง�นั รวมทั�งที�เป็นัของสำ�มีหรือภรรย�ที�ผูู้้ต่�ยให้คว�มอ้ปก�ระ 

               อยู่ในัช่่วงที�มีก�รเสีำยชี่วิต่ 

 (4) บิด� ม�รด�  

 (5) พีึ�น้ัองร่วมสำ�ยโลัหิต่ ซึิ�งจะได้รับเงินัต่�มสัำดส่ำวนั

พ้ั�นำฐ�นำข้องสิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำ

 พืึ�นัฐ�นัของสำถึ�นัก�รณ์ีห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นัที�ออกโดย MoHRE นัั�นัแต่กต่่�งจ�กระเบียบ

ที�ออกโดยกรมก�รต่่�งประเทศแลัะถิึ�นัพึำ�นััก หรือกระทรวงมห�ดไทย ซึิ�งสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�
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ทำ�ง�นัที�ออกโดย MoHRE นีั�จะใช้่ฐ�นัคว�มผิู้ดในัตั่วเองหรือมูลัเหต้่อื�นัๆ ซึิ�งไม่เกี�ยวข้องกับก�รจ้�งง�นั

เช่่นั กรณีีคว�มผิู้ดท�งอ�ญ�ร้�ยแรง เหต้่ผู้ลัด้�นัคว�มมั�นัคงก�รเข้�เมืองอย่�งผิู้ดกฎหม�ยในั

สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ แลัะอื�นัๆ

สิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำบัื้งคัำบื้ใช้กัี่บื้ใคำร

สิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำบัื้งคัำบื้ใช้อย่�งไร

 1. ก�รห�้มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นัสำ�ม�รถึบงัคับไม่จำ�กัดเพีึยงแรงง�นัทั�วไป แต่่ใช้่ได้กับแรงง�นั

ท้กประเภท ซึิ�งลัะเมิดกฎหม�ยแรงง�นัแห่งสำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำแลัะมติ่คณีะรัฐมนัต่รีที�เกี�ยวข้อง 

 2. ไม่จำ�กัดก�รบังคับใช้่เพีึยงลูักจ้�งที�ได้รับวีซ่ิ�เพืึ�อก�รทำ�ง�นัแลัะถิึ�นัพึำ�นััก (employ-

ment residence visa) แต่่ยังรวมถึึงลูักจ้�งที�ได้รับอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นั (Labor permit) บัต่รแรงง�นั 

(labour card) หรือสัำญญ�จ้�ง (labour contract) โดยสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นัจะบังคับใช้่

เมื�อลูักจ้�งลัะเมิดข้อกฎหม�ยหรือข้อบังคับที�เกี�ยวข้อง ดังนัั�นั ยังสำ�ม�รถึมีผู้ลับังคับครอบคล้ัมถึึง

นัักเรียนัที�เข้�ม�ทำ�ง�นั (working student) ซึิ�งถืึอวีซ่ิ�โดยครอบครัวหรือมห�วิทย�ลััยเป็นั 

ผูู้้คำ��ประกันัแลัะสำต่รีผูู้้เข้�ม�ทำ�ง�นั (Working Woman) โดยถืึอวีซ่ิ�ที�สำ�มีเป็นัผูู้้คำ��ประกันัด้วย

 ไม่สำ�ม�รถึใช้่ระบบอิเล็ักทรอนิักส์ำในัก�รยื�นัคำ�ร้องได้ ก�รตั่ดสิำนัใจให้ลูักจ้�งติ่ดสำถึ�นัะ 

ดังกล่ั�วจะต่้องผู่้�นัขั�นัต่อนัก�รสำืบสำวนัจ�กฝ่่�ยกฎหม�ยของ MoHRE เท่�นัั�นั ซึิ�งจะมีก�รเชิ่ญ

นั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�งม�เพืึ�อสำอบป�กคำ� แลัะรวบรวมหลัักฐ�นัเพืึ�อตั่ดสิำนัก�รให้สำถึ�นัะต่่อลูักจ้�งต่่อไป

นำ�ยจ้ั�งจัะย้�นำข้อสิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำได้ีเมู้�อใดี

 1. ลูักจ้�งยกเลิักสัำญญ�จ้�งโดยผิู้ดกฎหม�ย หรือไม่ปฏิิบัติ่ต่�มกฎหม�ยแรงง�นัแห่ง

สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ (UAE Labour Law) เช่่นั ไม่ปฏิิบัติ่ต่�มระยะเวลั�ดังที�ระบ้ไว้ในัสัำญญ�จ้�ง 

หรือยกเลิักสัำญญ�ก่อนักำ�หนัด
 2. กระทำ�คว�มผิู้ดใดๆ ต่�มม�ต่ร� 120 ของกฎหม�ยแรงง�นัแห่งสำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ 

 3. ทำ�ง�นักับบริษัีทอื�นั โดยไม่ขอใบอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นั (Work Permit) จ�ก MoHRE 

 4. ลัักลัอบอยูใ่นัประเทศเกินักว่� 2 เดือนั หลัังจ�กยกเลิักสัำญญ�จ้�ง หรือด้วยเหต้่อื�นัใด 

โดยไม่ได้รับอน้ัญ�ต่ นั�ยจ้�งจะยื�นัขอสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นัได้เมื�อใด
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ระยะเวล�ข้องสิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำมู่ผลบัื้งคัำบื้ตั้�งแต่้ระยะ
เวล� 1 ปี ถ้งต้ลอดีช่วิต้ ผลข้องสิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำต่้อ 

Visa
 เมื�อได้รับสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นั ลูักจ้�งจะถึูกยกเลิักใบอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นัปัจจ้บันั 

โดยระหว่�งก�รยกเลิักใบอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นันัั�นั นั�ยจ้�งจะต้่องดำ�เนิันัก�รยกเลิักวีซ่ิ�ถิึ�นัพึำ�นััก 

(residency visa) ของลูักจ้�งเนืั�องจ�กเป็นัเอกสำ�รเกี�ยวข้องในัก�รขอใบอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นั  

 ห�กลัูกจ้�งผูู้้ได้รับสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นันัั�นัมีสำม�ชิ่กครอบครัวเป็นัผูู้้คำ��ประกันั 

(sponsorship) ในัก�รออกวีซ่ิ� ลูักจ้�งผูู้้นัั�นัจะยังคงสำถึ�นัะวีซ่ิ�ถิึ�นัพึำ�นัักของต่นัต่่อได้ แต่่จะไม่

สำ�ม�รถึทำ�ง�นัหรือได้รับก�รออกใบอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นัได้ต่�มระยะเวลั�ของสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�

ทำ�ง�นั แลัะห�กลัูกจ้�งผูู้้ได้รับสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นันัั�นัอยู่ในัต่่�งประเทศ ลูักจ้�งจะไม่

สำ�ม�รถึขอหรือได้รับก�รออกใบอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นัฉบับใหม่ให้จนักว่�จะครบกำ�หนัดระยะเวลั� 

ของสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นั

กี่�รต้รวจัสิอบื้สิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำ

 สำ�ม�รถึติ่ดต่่อสำ�ยด่วนั MoHRE ได้ที�เบอร์ 80060 ท้กวันัต่ลัอด 24 ชั่�วโมง ซึิ�งรองรับก�ร

ให้บริก�รหลั�กหลั�ยภ�ษี� นัอกจ�กนีั�ยังสำ�ม�รถึติ่ดผู่้�นัช่่องท�งอื�นัๆ ได้ที�

	 เว็บื้ไซีต้์ https://www.mohre.gov.ae/en/contact-us.aspx หรือ

	 ศูนำย์รับื้เร้�องร้องท่กี่ข้์ Tasheel ที�เว็บไซิต่์ http://www.tasheel.ae/Contact

กี่�รย้�นำคำำ�ร้องคัำดีค้ำ�นำสิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำโดียลูกี่จ้ั�ง

 ลูักจ้�งสำ�ม�รถึยื�นัคำ�ร้องคัดค้�นัฯ ได้ โดยจะต้่องแนับคำ�ร้องแลัะเอกสำ�รสำนัับสำน้ันัที�พิึสูำจน์ั

ได้ว่� ต่นัไม่สำมควรได้รับสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นั โดยส่ำงข้อมูลัคำ�ร้องไปที� MoHRE 

ผู่้�นัช่่องท�งต่่�งๆ ดังนีั�
	 ศูนำย์รับื้เร้�องร้องท่กี่ข้์ Tasheel 

	 เว็บื้ไซีต้์ http://eservices.mohre.gove.ae/MoHRE.WebForms/Home/Index-

Mlang=en-gb  ของ MoHRE หรือ

	 E-mail ไปที� ask@mohre.gov.ae 

 เมื�อสำ่งคำ�ร้องแลั้ว จะได้รับหม�ยเลัขอ้�งอิงเพึื�อต่ิดต่�มคำ�ร้อง แลัะ MoHRE จะจัดต่ั�ง
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	 คณีะกรรมก�รพึเิศษี เพึื�อศกึษี�คำ�ร้องแลัะต่ดัสำนิัใจยกเว้นัหรอืคงโทษีสำถึ�นัะห้�มกลับัเข้�

ม�ทำ�ง�นันัั�นัแลัะหลัังจ�กนัั�นั จะได้รับทร�บคำ�ต่ัดสำินัของคณีะกรรมก�ร

กี่�รยกี่เลิกี่สิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำได้ีอย่�งไร

กี่�รโอนำนำ�ยจ้ั�งหร้อผู้อ่ปถัมูภ์  (sponsor)

 ไม่สำ�ม�รถึยกเลิักหรือลัะเว้นัโดยก�รจ่�ยค่�ธิรรมเนีัยมได้ เพึร�ะเป็นับัญญัติ่ต่�มกฎหม�ย

 เพืึ�อเอ�ผิู้ดก�รลัะเมิดนัโยบ�ยสำ�ธิ�รณีะซึิ�งไม่สำ�ม�รถึยอมคว�มได้

กี่�รคำรบื้ระยะสิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำ  

 เมื�อครบกำ�หนัดระยะเวลั�สำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นัจะยกเลิักอัต่โนัมัติ่ แต่่สำถึ�นัะฯ 

จะเริ�มต้่นัทันัที เมื�อลูักจ้�งเดินัท�งออกจ�กประเทศสำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ 

 นัับตั่�งแต่่เดือนั มกร�คม พึ.ศ.2559 คนัง�นัที�พ้ึนัระยะเวลั�ทดลัองง�นัแล้ัว (ปกติ่ 6 เดือนั) 

แลัะทำ�ง�นัไม่ครบต่�มสัำญญ�อ�จจะไม่ถูึกห้�มให้กลัับเข้�ม�ทำ�ง�นัใหม่อีก (จ�กเดิมจะถูึกห้�ม

เป็นัระยะเวลั� 6 เดือนั – 1 ปี) ห�กก�รยกเลิักสัำญญ�จ้�งง�นันัั�นัเป็นัไปต่�มคว�มสำมัครใจของ

ทั�งนั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�ง ในัขณีะเดียวกันัลูักจ้�งอ�จไปทำ�ง�นักับนั�ยจ้�งร�ยใหม่ได้ห�กนั�ยจ้�ง

ร�ยเดิมให้คว�มยินัยอม

ก�รโอนัย้�ยนั�ยจ้�ง ประกอบด้วยเงื�อนัไขต่่�งๆ ดังนีั�   

1. ลูกี่จ้ั�งต้้องมู่หลักี่ฐ�นำ ซ้ี�งต้้องยังมู่อ�ย่กี่�รใช้ง�นำได้ี ดัีงน่ำ�    

  1.1 ใบอน้ัญ�ต่ก�รมีถิึ�นัพึำ�นััก (Residence Visa) ที�มีอ�ย้ก�รใช้่ง�นัได้   

  1.2 มีบัต่รประจำ�ตั่ว Emirate ID ที�ยังมีอ�ยก้�รใช้่ง�นัได้    

  1.3 ต้่องได้รับคว�มเห็นัช่อบจ�กนั�ยจ้�งเดิม แลัะนั�ยจ้�งร�ยใหม่   

  1.4 มีอ�ย้ก�รทำ�ง�นักับนั�ยจ้�งร�ยเดิม ต่�มระยะเวลั�ที�กฎหม�ยกำ�หนัดนัับแต่่ 

วันัที�ออกบัต่รประจำ�ตั่วลูักจ้�ง โดยมีค่�ธิรรมเนีัยมก�รโอนัย้�ย ดังนีั� 
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2. กี่�รโอนำย้�ยนำ�ยจ้ั�งโดียไมู่จัำ�กัี่ดีอ�ย่กี่�รทำ�ง�นำกัี่บื้นำ�ยจ้ั�งเดิีมู    

 กรณีีโอนัย้�ยโดยไม่จำ�กัดอ�ย้ก�รทำ�ง�นักับนั�ยจ้�งร�ยเดิม สำ�ม�รถึกระทำ�ได้ 

ในัท้กระดับก�รศึกษี� โดยจ่�ยค่�ธิรรมเนีัยมในัอัต่ร� 3,000 ดีแรห์ม ภ�ยใต้่เงื�อนัไข ดังนีั�  

 2.1 เมื�อศ�ลัมีคำ�สัำ�งล้ัมลัะลั�ยหรือพัึกก�รประกอบก�รของบริษัีท   

 2.2 เมื�อกระทรวงแรงง�นั  มีคำ�สัำ�งเพิึกถึอนัใบอน้ัญ�ต่ประกอบก�รบริษัีท  

 2.3 เมื�อมีก�รโอนัย้�ยนั�ยจ้�ง      

 2.4 เมื�อมีก�รรวมบริษัีทเข้�กับบริษัีทอื�นั     

 2.5 เมื�อมีก�รแยกบริษัีท หรือปิดกิจก�รลัง  

3. กี่�รโอนำย้�ยนำ�ยจ้ั�งต้�มูคำำ�สัิ�งข้องกี่ระทรวงแรงง�นำยูเออ่    

 สำ�ม�รถึโอนัย้�ยนั�ยจ้�งได้โดยไม่จำ�เป็นัต่้องได้รับคว�มเห็นัช่อบจ�กนั�ยจ้�ง ไม่จำ�กัด

ว้ฒิก�รศึกษี� แลัะอ�ย้ก�รทำ�ง�นั โดยจ่�ยค่�ธิรรมเนีัยมเพิึ�ม 3,000 ดีแรห์ม/คนั ภ�ยใต่้เงื�อนัไข 

ดังนีั�    

 3.1 นั�ยจ้�งไม่จ่�ยค่�จ้�งเป็นัระยะเวลั� 3 เดือนั โดยมีหนัังสืำอร้องเรียนัจ�กลูักจ้�ง 

 3.2 กรณีีก�รโอนัย้�ยลูักจ้�งเกิดจ�กก�รโอนัย้�ยกรรมสิำทธิิ�จ�กบริษัีทหนึั�งไปยังอีก

บริษัีทหนึั�ง   

 3.3 กรณีีบริษัีทถูึกสัำ�งปิด แลัะยังไม่มีก�รไกล่ัเกลีั�ยสิำทธิิประโยช่น์ัลูักจ้�ง  

 3.4 กรณีีที�มีคำ�สัำ�งจ�กศ�ลัให้ลูักจ้�งทำ�ก�รโอนัย้�ยได้    

 3.5 กรณีีอื�นัๆ ที�กระทรวงแรงง�นัเห็นัช่อบให้ทำ�ก�รโอนัย้�ยได้  

4. กี่�รโอนำย้�ยนำ�ยจ้ั�งกี่รณ่อ้�นำๆ               

 ก�รโอนัย้�ยที�ยกเว้นัข้อจำ�กัด เรื�องอ�ยก้�รทำ�ง�นัแลัะไม่ต้่องจ่�ยค่�ธิรรมเนีัยมในัอัต่ร� 

3,000  ดีแรห์ม สำ�ม�รถึกระทำ�ได้ในักรณีีที�เป็นัก�รโอนัย้�ยไปยังนั�ยจ้�งร�ยเดียวกันัหรือ 

ห้้นัเดียวกันั ตั่�งอยู่ในัรัฐเดียวกันั โดยระยะเวลั�ก�รเป็นัเจ้�ของผู่้�นัม�แล้ัว 18 เดือนั ในักรณีีนีั�

กฎหม�ยกำ�หนัดให้นั�ยจ้�งต้่องรับผิู้ดช่อบค่�ใช้่จ่�ยในัก�รโอนัย้�ย

ว่ฒิิกี่�รศ้กี่ษ�
จัำ�นำวนำคำรั�งท่�

อน่ำญี่�ต้ให้ย้�ยได้ี

อ�ย่กี่�รทำ�ง�นำ

กัี่บื้นำ�ยจ้ั�งเดิีมู

ค่ำ�ธิรรมูเน่ำยมูกี่�รโอนำย้�ย (ด่ีแรห์มู) แยกี่ต้�มูกี่ล่่มูบื้ริษัท

บื้ริษัทกี่ล่่มู A บื้ริษัทกี่ล่่มู B บื้ริษัทกี่ล่่มู C

ป.โท–ป.เอก ไม่จำ�กัด ไม่น้ัอยกว่� 1 ปี 1,500 2,500 3,500

ป.ต่รีหรือเทียบเท่� 2 ครั�ง ไม่น้ัอยกว่� 1 ปี 3,000 3,500 4,000

ต่ำ��กว่� ป.ต่รี 1 ครั�ง ไม่น้ัอยกว่� 1 ปี 5,000 5,500 6,000
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โดยปกติ่เจ้�หนั้�ที�ผูู้ ้ประสำ�นัง�นัของบริษัีท หรือ Public Relation Officer-UAE 

National (PRO) จะเป็นัผูู้้ดำ�เนิันัก�รยกเลิักวีซิ่�ถิึ�นัที�อยู ่ให้แก่ลูักจ้�ง อย่�งไรก็ต่�มลูักจ้�ง

จะต่้องรับทร�บก่อนัจะยกเลิักวีซิ่�ถิึ�นัที�อยู่ ลูักจ้�งควรต่้องจัดก�รเรื�องสำ่วนัตั่วต่่�งๆ ให้เรียบร้อย

ก่อนั เช่่นั ปิดบัญชี่ธินั�ค�ร จำ�หน่ั�ยทรัพึย์สิำนัต่่�งๆ ยกเลิักสัำญญ�เช่่�ที�พัึก ช่ำ�ระค่�สำ�ธิ�รณูีปโภค

ต่่�งๆ เป็นัต่้นั นัอกจ�กนีั� ลูักจ้�งเป็นัผูู้้อ้ปถัึมภ์ (Sponsor) แก่บ้คคลัอื�นัด้วย เช่่นั สำ�มี/ภรรย� 

บ้ต่ร คนัรับใช่้ จะต่้องดำ�เนิันัก�รขอยกเลิักวีซิ่�คนัเหลั่�นีั�ให้เสำร็จสิำ�นัด้วย โดยขั้�นำต้อนำในำกี่�รข้อ

ยกี่เลิกี่ว่ซ่ี�ถิ�นำท่�อยู่มู่ 3 ขั้�นำต้อนำ ดัีงน่ำ� 

 1. ย้�นำใบื้ล�ออกี่จั�กี่ง�นำต่้อนำ�ยจ้ั�ง โดียต้้องทำ�ต้�มูขั้�นำต้อนำต้�มูกี่ฎหมู�ยและสัิญี่ญี่� 

จ้ั�งกี่ำ�หนำดี เช่่นั ต้่องยื�นัหนัังสืำอลั�ออกแก่นั�ยจ้�งเป็นัลั�ยลัักษีณ์ีอักษีรล่ัวงหน้ั�อย่�งน้ัอย 1 เดือนั 

แลัะพึึงต่ระหนัักถึึงภ�ระข้อผูู้กพัึนัที�จะเกิดขึ�นัจ�กก�รลั�ออกด้วย 

 2. พิัมูพ์ัแบื้บื้ฟื้อร์มูท่� Typing Office ซ้ี�งมู่ท่�ทำ�กี่�รหล�ยแห่งในำยูเออ่ และแจ้ังพิัมูพ์ั

ข้อยกี่เลิกี่ว่ซ่ี�ข้องต้นำเองและผู้ท่�ให้กี่�รอ่ปถัมูภ์ (ถ้�มู่) ซึิ�งจะมีค่�จ้�งพิึมพ์ึประม�ณี 50-100 ดีแรห์ม 

(สำปอนัเซิอร์จะต่้องรับผิู้ดช่อบค่�ใช่้จ่�ยนีั�) จ�กนัั�นันั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�งต่้องลังนั�มในัแบบฟอร์ม

แลัะประทับต่ร�โดยร้�นัที�จัดพิึมพ์ึ (Typing Office) 

ข้้อคำวรระวัง* ในัต่อนัท้�ยของแบบฟอร์มยกเลิักสัำญญ�จ้�งลูักจ้�งจะต่้องลังนั�มรับรองว่�ได้รับ

สิำทธิิประโยช่น์ัทั�งหมดแล้ัว (รวมถึึงเงินัร�งวัลัในัก�รทำ�ง�นั หรือค่�จ้�งคงค้�งต่่�งๆ แลัะตั่�วเครื�องบินั) 

ดังนัั�นั ลูักจ้�งจึงไม่ควรลังนั�มในัต่อนัท้�ยของแบบฟอร์มดังกลั่�วจนักว่�จะได้รับสิำทธิิประโยช่นั์

ครบถ้ึวนั 

 3. เมู้�อมู่กี่�รลงนำ�มูในำหนัำงส้ิอยกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�จ้ั�งแล้ว ลูกี่จ้ั�งต้้องไปท่�สิำ�นัำกี่ง�นำถิ�นำท่�อยู่

และกี่�รต้่�งประเทศ หร้อสิำ�นัำกี่ง�นำต้รวจัคำนำเข้้�เมู้อง (General Directorate of 

Residence and Foreign Affairs-GDRFA) แลัะดำ�เนิันัก�รดังนีั�

กี่�รข้อยกี่เลิกี่ว่ซ่ี�ถิ�นำท่�อยู่

	 ลัูกจ้�งต่้องมีสำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�งของนั�ยจ้�งแลัะวีซิ่� รวมถึึงหนัังสืำอเดินัท�งแลัะ

บัต่รประจำ�ต่ัวเอมิเรต่สำ์ไอดีต่ัวจริงของต่นัเองจัดให้ลัูกจ้�งมีวันัพึักผู้่อนัประจำ�ปี ปีลัะ 30 วันั(โดย

ได้รับค่�จ้�ง)

	 บตั่รประจำ�ต่วัเอมเิรต่ส์ำไอดีต่วัจรงิจะถึกูเรยีกคนืัแลัะจะมกี�รประทบัต่ร�ยกเลักิวซ่ีิ�ในั

หนัังสำือเดินัท�ง ลัูกจ้�งจะมีเวลั� 30 วันัในัก�รเดินัท�งออกจ�กยูเออี
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กี่รณ่ท่�ลูกี่จ้ั�งเปล่�ยนำง�นำใหมู่และยังคำงอยู่ในำยูเออ่ ลูักจ้�งจะต้่องยื�นัเอกสำ�รก�รยกเลิัก

สัำญญ�จ้�งกับนั�ยจ้�งร�ยเดิมที�ลังนั�มแล้ัว แลัะต้่องยื�นัหนัังสืำอเดินัท�งให้กับนั�ยจ้�งร�ยใหม่เพืึ�อ 

ทำ�ก�รประทับต่ร�วีซ่ิ�ใหม่ในัหนัังสืำอเดินัท�ง แลัะหนัังสืำอเดินัท�งควรส่ำงคืนัให้ลูักจ้�งภ�ยในั 

2 สัำปด�ห์ หลัังจ�กได้ประทับต่ร�แล้ัว ซึิ�งต่�มกฎหม�ยยูเออีห้�มนั�ยจ้�งเก็บหนัังสืำอเดินัท�งของ

ลูักจ้�งไว้

ข้้อแนำะนำำ�สิำ�หรับื้แรงง�นำไทย

1. ต่้องพึกบัต่รประจำ�ตั่วแรงง�นัที�ออกโดยท�งก�รยูเออี รวมถึึงเอกสำ�รสำำ�คัญต่่�งๆ 

ไว้กับตั่ว แลัะควรถ่ึ�ยสำำ�เนั�เก็บไว้ 

 2. เมื�อเกิดเหต้่ก�รณี์ไม่ปกติ่ เกิดอ้บัติ่เหต้่ หรือเจ็บป่วย ควรแจ้งให้หัวหนั้�ง�นัหรือ

ผูู้้ดูแลัคนัง�นัทร�บ 

 3. ต่้องเค�รพึแลัะปฏิิบัติ่ต่�มกฎหม�ย แลัะธิรรมเนีัยมท้องถิึ�นั เช่่นั แต่่งก�ยส้ำภ�พึ

ไม่ดื�มส้ำร� ไม่นัำ�เข้�ผู้ลิัต่ภัณีฑ์์ที�มีส่ำวนัผู้สำมของเนืั�อหมู ไม่รับประท�นัอ�ห�รหรือดื�มเครื�องดื�มต่่�งๆ 

ในัที�สำ�ธิ�รณีะช่่วงเทศก�ลัศีลัอด 

 4. ไม่นัำ�ย�รักษี�โรครวมถึึงย�แก้ปวด แลัะย�นัอนัหลัับเข้�ม�ในัยเูออีโดยไม่มีใบรับรองแพึทย์ 

 5. ไม่ควรหนีัสัำญญ�จ้�งเพึร�ะจะไม่สำ�ม�รถึเดินัท�งออกนัอกประเทศได้แลัะอ�จถูึกจับก้ม 

ที�สำนั�มบินั 

 6. ก�รไปพึบแพึทย์ (ยกเว้นักรณีีเจ็บป่วยที�เกิดจ�กก�รทำ�ง�นั) ห�กค่�บริก�รไม่ได้ระบ้

ไว้ในักรมธิรรม์ก�รรักษี�พึย�บ�ลั ลูักจ้�งอ�จต่้องเสีำยค่�ใช่้จ่�ยเองทั�งหมด ห�กเป็นัก�รเจ็บป่วย

ในัก�รทำ�ง�นัอ�จต่้องเสีำยค่�บริก�รท�งก�รแพึทย์ในัขั�นัต่้นัเป็นัร�ยครั�งไป ครั�งลัะประม�ณี  

20-50 ดีแรห์ม ขึ�นัอยู่กับอ�ก�รของโรคแลัะสำถึ�นัพึย�บ�ลัที�เข้�รับก�รรักษี�
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สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้หลังกี่�รทำ�ง�นำ

1. สิิทธิิประโยชน์ำหลังสิิ�นำส่ิดีกี่�รจ้ั�ง (End of Service)

สัิญี่ญี่�จ้ั�งแบื้บื้ระบ่ื้อ�ย่ข้องสัิญี่ญี่�จ้ั�ง (Limited Contract)

ระยะเวล�กี่�รจ้ั�งง�นำ สิิทธิิประโยชน์ำ

น้ัอยกว่� 1 ปี ไม่มีสิำทธิิได้รับเงินับำ�เหน็ัจใดๆ

1-5 ปี ได้รับเงินับำ�เหน็ัจเต็่ม ต่�มเงินัเดือนั 21 วันั สำำ�หรับก�รทำ�ง�นัในัแต่่ลัะปี

ม�กกว่� 5 ปีขึ�นัไป ได้รับเงินับำ�เหน็ัจเต็่ม ต่�มเงินัเดือนั 30 วันั สำำ�หรับก�รทำ�ง�นัในัแต่่ลัะปี

***ค่ำ�ต้อบื้แทนำเงินำบื้ำ�เหน็ำจันัำ�นำคำำ�นำวณแล้วต้้องไมู่เกิี่นำเงินำเด้ีอนำ 2 ปี***

สัิญี่ญี่�จ้ั�งแบื้บื้ไมู่ระบ่ื้อ�ย่ข้องสัิญี่ญี่�จ้ั�ง (Unlimited Contract)

กี่รณ่ท่�นำ�ยจ้ั�งยกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�

ระยะเวล�กี่�รจ้ั�งง�นำ สิิทธิิประโยชน์ำ

น้ัอยกว่� 1 ปี ไม่มีสิำทธิิได้รับเงินับำ�เหน็ัจใดๆ

1-5 ปี ได้รับเงินับำ�เหน็ัจเต็่ม ต่�มเงินัเดือนั 21 วันั สำำ�หรับก�รทำ�ง�นัในัแต่่ลัะปี

ม�กกว่� 5 ปีขึ�นัไป ได้รับเงินับำ�เหน็ัจเต็่ม ต่�มเงินัเดือนั 30 วันั สำำ�หรับก�รทำ�ง�นัในัแต่่ลัะปี

***ค่ำ�ต้อบื้แทนำเงินำบื้ำ�เหน็ำจันัำ�นำคำำ�นำวณแล้วต้้องไมู่เกิี่นำเงินำเด้ีอนำ 2 ปี***

สิหรัฐอ�หรับื้เอมิูเรต้ส์ิ
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กี่รณ่ท่�ลูกี่จ้ั�งยกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�

ระยะเวล�กี่�รจ้ั�งง�นำ สิิทธิิประโยชน์ำ

น้ัอยกว่� 1 ปี ไม่มีสิำทธิิได้รับเงินับำ�เหน็ัจใดๆ

1-3 ปี
ได้รับเงินับำ�เหน็ัจเท่�กับเงินัเดือนัพืึ�นัฐ�นั 1/3 ของ 21 วันั 
(เท่�กับ 7 วันัของเงินัเดือนั)

3-5 ปี
ได้รับเงินับำ�เหน็ัจเท่�กับเงินัเดือนัพืึ�นัฐ�นั 2/3 ของ 21 วันั 

(เท่�กับ 14 วันัของเงินัเดือนั)

5 ปีขึ�นัไป แต่่ไม่เกินั 6 ปี
ได้รับเงินับำ�เหน็ัจเท่�กับเงินัเดือนัเต็่ม 21 วันั สำำ�หรับเงินัเดือนั 5 ปีแรก 

เป็นัเงินับำ�เหน็ัจ

ตั่�งแต่่ปีที� 6 เป็นัต้่นัไป
ได้รับเงินับำ�เหน็ัจเท่�กับเงินัเดือนัเต็่ม 30 วันั สำำ�หรับแต่่ลัะปี 

โดยค่�ต่อบแทนัทั�งหมดคำ�นัวณีแล้ัวต้่องไม่เกินัเงินัเดือนั 2 ปี

สิหรัฐอ�หรับื้เอมิูเรต้ส์ิ
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ต้�ร�งแสิดีงสิิทธิิประโยชน์ำและเอกี่สิ�รประกี่อบื้ในำกี่�รย้�นำข้อรับื้สิิทธิิประโยชน์ำ

ลำ�ดัีบื้ สิิทธิิประโยชน์ำ เอกี่สิ�ร หลักี่ฐ�นำประกี่อบื้

1. ค่�จ้�งค้�งจ่�ย

ค่�ล่ัวงเวลั�

เงินับำ�เหน็ัจ

1. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�ง

2. สำำ�เนั�วีซ่ิ�ทำ�ง�นั

3. เอกสำ�รสำลิัปเงินัเดือนั/Statement

4. เอกสำ�รใบลังเวลั�ทำ�ง�นั

5. ใบคำ�นัวณีสิำทธิิประโยช่น์ั Final Settlement

2. แรงง�นัข�ดก�รติ่ดต่่อ 1. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�ง

2. สำำ�เนั�วีซ่ิ�ทำ�ง�นั

3. เบอร์ติ่ดต่่อคนัง�นั

4. ชื่�อแลัะเบอร์ติ่ดต่่อนั�ยจ้�ง

5. สัำญญ�จ้�งง�นั

6. ร�ยลัะเอียดอื�นัๆ เช่่นั เบอร์ติ่ดต่่อเพืึ�อนัร่วมง�นั เพืึ�อนั

ร่วมห้อง หรือข้อมูลัอื�นัๆ ที�เป็นัประโยช่น์ัในัก�รติ่ดต่�มตั่ว

คนัง�นั

3. กรณีีแรงง�นัถูึกจับก้ม 1. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�ง

2. สำำ�เนั�วีซ่ิ�ทำ�ง�นั

3. เบอร์ติ่ดต่่อคนัง�นั

4. ชื่�อแลัะเบอร์ติ่ดต่่อนั�ยจ้�ง

5. สัำญญ�จ้�งง�นั

6. ร�ยลัะเอียดอื�นัๆ เช่่นั เบอร์ติ่ดต่่อเพืึ�อนัร่วมง�นั เพืึ�อนั

ร่วมห้อง หรือข้อมูลัอื�นัๆ ที�เป็นัประโยช่น์ัในัก�รติ่ดต่�มตั่ว

คนัง�นั

7. ร�ยลัะเอียดเกี�ยวกับคดี เช่่นั ถูึกจับก้มที�ไหนั เมื�อไหร่ 

เมืองอะไร คดีอะไร เลัขคดี ปีที�ถูึกจับก้ม

สิหรัฐอ�หรับื้เอมิูเรต้ส์ิ
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4. กรณีีเจ็บป่วย 1. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�ง

2. สำำ�เนั�วีซ่ิ�ทำ�ง�นั

3. บัต่รประกันัส้ำขภ�พึ

4. ใบรับรองแพึทย์

5. ร�ยลัะเอียดก�รรักษี�จ�กสำถึ�นัพึย�บ�ลั

6. ใบเสำร็จค่�รักษี�พึย�บ�ลั

7. ใบจ่�ยย�

8. ใบแจ้งคว�มจ�กสำถึ�นีัต่ำ�รวจ กรณีีถูึกทำ�ร้�ยร่�งก�ย 

อ้บัติ่เหต้่ร้�ยแรง อ้บัติ่เหต้่ท�งรถึยนัต์่ รถึโดยสำ�ร

5. กรณีีเสีำยชี่วิต่

ติ่ดต่�มใบมรณีบัต่ร

1. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�ง

2. สำำ�เนั�วีซ่ิ�ทำ�ง�นั

3. บัต่รประกันัส้ำขภ�พึ

4. ใบรับรองแพึทย์

5. ร�ยลัะเอียดก�รรักษี�จ�กสำถึ�นัพึย�บ�ลัก่อนัเสีำยชี่วิต่

6. ใบมรณีบัต่ร

	 ออกี่ในำประเทศไทย ต่้องทำ�ก�รแปลัเป็นัภ�ษี� 

          อังกฤษี แลัะ/หรือภ�ษี�อ�ร�บิก พึร้อมทั�งผู้่�นั 

          ก�รรับรองจ�กกระทรวงก�รต่่�งประเทศ แลัะ  

          แลัะผู้่�นัก�รรับรองจ�กสำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่  

          สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ กร้งเทพึ

	 ใบื้มูรณบัื้ต้รออกี่ในำยูเออ่ ต่้องผู้่�นัก�รรับรอง 

     จ�กกระทรวงสำ�ธิ�รณีส้ำข แลัะกระทรวง 

           ก�รต่่�งประเทศ

	 สิำ�เนำ�ใบื้มูรณบื้ัต้รท่�ออกี่ให้โดีย สิถ�นำทูต้

          สิถ�นำกี่งสิ่ล

7. ใบชั่นัสูำต่รศพึ Forensic Medicine Report

สิหรัฐอ�หรับื้เอมิูเรต้ส์ิ
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 ปัจจ้บันัประเทศอิสำร�เอลัไม่มีก�รคืนัเงินัภ�ษีีให้กับแรงง�นัต่่�งช่�ติ่แล้ัว ทั�งนีั� เนืั�องจ�ก

แรงง�นัไทยที�มีสิำทธิิยื�นัขอคืนัภ�ษีีจ�กท�งก�รอิสำร�เอลัได้ต้่องเป็นัแรงง�นัที�ทำ�ง�นัในัประเทศ

อิสำร�เอลัเฉพึ�ะตั่�งแต่่ปี พึ.ศ. 2546 – 2548 โดยต่้องยื�นัคำ�ขอภ�ยในั 6 ปี นัับแต่่ปีที�มีสิำทธิิ 

ขอคืนัภ�ษีีจ�กท�งก�รอิสำร�เอลั เช่่นั

อิสิร�เอล

	 ผูู้้ที�ทำ�ง�นัในัปี 2546 ต่้องยื�นัขอคืนัภ�ษีีภ�ยในัปี พึ.ศ. 2552

	 ผูู้้ที�ทำ�ง�นัในัปี 2547 ต่้องยื�นัขอคืนัภ�ษีีภ�ยในัปี พึ.ศ. 2553

	 ผูู้้ที�ทำ�ง�นัในัปี 2548 ต่้องยื�นัขอคืนัภ�ษีีภ�ยในัปี พึ.ศ. 2554

 นัั�นัหม�ยคว�มว่� ถ้ึ�แรงง�นัไทยที�เคยทำ�ง�นัในัประเทศอิสำร�เอลัในัช่่วงปี 2546 ถึึง 2548 

แลัะยังไม่เคยยื�นัเรื�องเลัย จะไม่มีสิำทธิิได้เงินัภ�ษีีคืนั เน้ำ�องจั�กี่ได้ีสิิ�นำส่ิดีระยะเวล�กี่�รย้�นำข้อแล้ว 

นำอกี่จั�กี่น่ำ� กี่ฎหมู�ยฉีบัื้บื้ใหมู่ข้องประเทศอิสิร�เอลได้ีกี่ำ�หนำดีว่�ตั้�งแต่้ 2549 เป็นำต้้นำไป นำ�ยจ้ั�ง

จัะไมู่มู่กี่�รหักี่ภ�ษ่แต่้อย่�งใดี ดัีงนัำ�นำ จ้ังไมู่มู่กี่�รค้ำนำภ�ษ่

สิิทธิิประโยชน์ำท่�พ้ังได้ีรับื้ระหว่�งกี่�รทำ�ง�นำ

1. สัิญี่ญี่�จ้ั�งง�นำ

 แรงง�นัต่่�งช่�ต่ท้ิกคนัมสิีำทธิิได้รับสัำญญ�จ้�งง�นัจ�กนั�ยจ้�งเปน็ัลั�ยลัักษีณีอั์กษีรในัภ�ษี�

ที�ต่นัเข้�ใจ ซึิ�งต้่องระบ้เงื�อนัไขก�รจ้�งง�นัโดยลัะเอียด เช่่นั ชื่�อนั�ยจ้�ง ชื่�อลูักจ้�ง ลัักษีณีะง�นัที�

ทำ� ค่�จ้�ง ระยะเวลั�ก�รจ้�ง ชั่�วโมงทำ�ง�นั วันัหยด้ วันัลั�ป่วย ก�รประกันัส้ำขภ�พึ ที�พัึกซึิ�งนั�ยจ้�ง

จัดให้ แลัะร�ยลัะเอียดก�รหักค่�จ้�ง

1. สิิทธิิประโยชน์ำข้องแรงง�นำต่้�งช�ติ้ต้�มูกี่ฎหมู�ย

อิสิร�เอล
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3. ค่ำ�ล่วงเวล�

	 ลัูกจ้�งทำ�ง�นั 6 วันัต่่อสำัปด�ห์ แลัะไม่เกินัวันัลัะ 8 ช่ั�วโมง 

	 ค่�ลั่วงเวลั�ในัช่ั�วโมงที� 9 เป็นัต่้นัไป 

ชั�วโมูงท่� 1 และชั�วโมูงท่� 2  ได้รับชั่�วโมงลัะ 125% ของค่�จ้�งปกติ่ 

ชั�วโมูงท่� 3 เป็นำต้้นำไป           ได้รับชั่�วโมงลัะ 150% ของค่�จ้�งปกติ่

2. ค่ำ�จ้ั�งพ้ั�นำฐ�นำ

	 ลักูจ้�งทก้คนัมีสำทิธิิได้รับค่�จ้�งไม่ต่ำ��กว่�อตั่ร�ค่�จ้�งขั�นัต่ำ�� โดยปัจจ้บนััค่�จ้�งขั�นัต่ำ��

กำ�หนัดไว้ดังนัี�

กี่�รทำ�ง�นำเต็้มูเวล� 186 ชั�วโมูงต่้อเด้ีอนำ   5,300 เช่คเกลั 

ค่ำ�จ้ั�งร�ยวันำ     วันัลัะ 212 เช่คเกลั 

     ร�ยชั่�วโมง 28.49 เช่คเกลั

	 ลัูกจ้�งจะได้รับค่�จ้�งช่ั�วโมงลัะ 175% ของค่�จ้�งปกต่ิ

4.

5.

กี่�รทำ�ง�นำในำวันำเสิ�ร์และวันำหย่ดีร�ชกี่�ร

ร�ยกี่�รกี่�รหักี่เงินำจั�กี่ค่ำ�จ้ั�งแรงง�นำต่้�งช�ติ้ต้�มูกี่ฎหมู�ย

 นั�ยจ้�งมีสิำทธิิหักเงินัค่�จ้�งได้ต่�มกฎหม�ย เช่่นั ภ�ษีีร�ยได้ ก�รประกันัสัำงคมแห่งช่�ติ่ 

ค่�ที�พัึกอ�ศัย เงินั เงินัค่�จ้�งที�นั�ยจ้�งจ่�ยล่ังหน้ั�ไปก่อนัจะต้่องได้รับคำ�ยินัยอมจ�กลูักจ้�ง 

เป็นัลั�ยลัักษีณ์ีอักษีร (เงินัที�หักในัแต่่ลัะเดือนัรวมกันัแล้ัวต้่องไม่เกินั 25% ของค่�จ้�ง) นั�ยจ้�ง

สำ�ม�รถึหักเงินัจ�กค่�จ้�งแรงง�นัต่่�งช่�ติ่ได้ในัร�ยก�รดังต่่อไปนีั�

	 ภ�ษ่ร�ยไดี้ 

ร�ยได้ีต่้อเด้ีอนำ ไมู่เกิี่นำ 5,280 เชคำเกี่ล   ต้่องจ่�ยประม�ณีร้อยลัะ 10 

ร�ยได้ีมู�กี่กี่ว่� 5,281 ถ้ง 9,000 เชคำเกี่ล   ต้่องจ่�ยร้อยลัะ 14

อิสิร�เอล
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	 เงินำสิมูทบื้กี่�รประกี่ันำสิังคำมูแห่งช�ต้ิ 

	 นำ�ยจ้ั�งต้้องทำ�ประกัี่นำสิข่้ภ�พักัี่บื้บื้รษัิทเอกี่ชนำให้ลูกี่จ้ั�ง ซิึ�งเงนิัประกนัันีั�นั�ยจ้�ง

มีสำิทธิิหักจ�กลัูกจ้�งสำ่วนัหนัึ�งได้ดังนัี�

	 คำ่�ท่�พัักี่และคำ่�สิ�ธิ�รณูปโภคำ นั�ยจ้�งจะต่้องจัดที�พึักอ�ศัยที�เหม�ะสำมให้ลัูกจ้�ง 

ซึิ�งสำ�ม�รถึหักเงินัค่�ที�พัึกแลัะค่�สำ�ธิ�รณูีปโภคได้เดือนัลัะ 528 เช่คเกลั แต่่ห�กที�พัึกเป็นัของ

นั�ยจ้�งเอง หักได้เพีึยงครึ�งหนึั�งของอัต่ร�ที�กฎหม�ยอน้ัญ�ต่ให้หักได้  

  ***นำ�ยจ้ั�งต้้องระบ่ื้ร�ยละเอ่ยดีกี่�รหักี่เงินำจั�กี่ค่ำ�จ้ั�งในำใบื้รับื้เงินำเด้ีอนำข้องลูกี่จ้ั�งด้ีวย***

ค่ำ�จ้ั�งไมู่เกิี่นำ 5,171 เชคำเกี่ล    หักร้อยลัะ 0.04 

ค่ำ�จ้ั�งท่�เกิี่นำจั�กี่ 5,171 เชคำเกี่ล   หักร้อยลัะ 0.87

ง�นำดูีแลคำนำชร�หร้อพิักี่�ร  หักได้ไม่เกินัครึ�งหนึั�งของจำ�นัวนัที�จ่�ยไป หรือ 124.73 เช่คเกลั 

   ต่่อเดือนั แล้ัวแต่่จำ�นัวนัใดต่ำ��กว่�กันั

ง�นำอ้�นำๆ    เช่่นั ง�นัเกษีต่ร หักได้ไม่เกินั 1/3 ของเงินัที�นั�ยจ้�งจ่�ยหรือสูำงส้ำด  

   ไม่เกินั 124.73 เช่คเกลัต่่อเดือนั แล้ัวแต่่จำ�นัวนัใดต่ำ��กว่�กันั
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 เนืั�องจ�กอิสำร�เอลัเป็นัประเทศที�มีสำถึ�นัก�รณ์ีสู้ำรบ กรณีีแรงง�นัไทยในัอิสำร�เอลั 

ได้รับบ�ดเจ็บหรือเสีำยชี่วิต่จ�กก�รสู้ำรบระหว่�งอิสำร�เอลักับผูู้้ก่อก�รร้�ยในัเลับ�นัอนั หรือกับ 

ฝ่่�ยป�เลัสำไต่น์ั จะถืึอว่�เป็นั War Victim จะไดรั้บค่�ต่อบแทนัจ�ก National Insurance Institute 

ดังนีั�

 National Insurance Institute จะจ่�ยค่�ทดแทนั ดังนีั�

 ภรรย�แลัะบ้ต่รของผูู้้เสีำยชี่วิต่ท้กคนัจะได้รับเงินัช่่วยเหลืัอท้กเดือนัจนักว่�ภรรย� 

จะแต่่งง�นัใหม่ หรือลูักมีอ�ยค้รบ 18 ปี โดย

2. สิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่บื้�ดีเจ็ับื้หร้อเส่ิยช่วิต้จั�กี่กี่�รสิงคำร�มู

1.

2.

กี่รณ่บื้�ดีเจ็ับื้หร้อพิักี่�ร 

กี่รณ่เส่ิยช่วิต้ 

0-10%     ไม่ได้รับค่�ทดแทนั นัอกจ�กค่�จ้�งในัช่่วงที�ทำ�ง�นัไม่ได้เพึร�ะบ�ดเจ็บ

10-19%     ได้รับเงินัก้อนัครั�งเดียว ไม่เกินั 150,000 เช่คเกลั โดยห�กอ�ย้นั้อยจะได้ 

  ม�กกว่�ผูู้้ที�อ�ย้ม�ก 

เกิี่นำ 20% ข้้�นำไป  จะได้รับค่�ทดแทนัเป็นัร�ยเดือนัท้กเดือนัจนักว่�จะเสีำยชี่วิต่ โดยคำ�นัวณี

  ต่�มเปอร์เซ็ินัต์่สูำญเสีำย ห�ก 100% จะได้รับเดือนัลัะประม�ณี 6,000 เช่คเกลั 

ภรรย�    ได้รับประม�ณี 60% ของ 6,000 เช่คเกลัท้กเดือนั

บ่ื้ต้ร    ได้รับประม�ณี 10-20% ของ 6,000 เช่คเกลัท้กเดือนั
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เอกี่สิ�รประกี่อบื้กี่�รข้อรับื้เงินำสิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่เส่ิยช่วิต้จั�กี่กี่�รสิงคำร�มู

เอกี่สิ�รประกี่อบื้กี่�รข้อรับื้เงินำสิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่เส่ิยช่วิต้จั�กี่กี่�รสิงคำร�มู

1 หนัังสืำอมอบอำ�นั�จให้ฝ่่�ยแรงง�นัฯ ณี กร้งเทลัอ�วีฟ

2 หนัังสืำอให้คว�มยินัยอม

**กรณีีมีท�ย�ทโดยธิรรมหลั�ยคนั ได้แก่ คู่สำมรสำต่�มกฎหม�ย บ้ต่ร บิด� ม�รด� ให้จัดทำ�

หนัังสืำอให้คว�มยินัยอม โดยมีเจ้�พึนัักง�นัปกครอง (ปลััดอำ�เภอ) รับรอง

3 เอกสำ�รแสำดงสิำทธิิ

1. ท�ย�ทโดยธิรรมกรอกข้อมูลัในัเอกสำ�รแสำดงสิำทธิิ 

2. ทนั�ยคว�มประทับต่ร�แลัะลังนั�มรับรองเอกสำ�รพึร้อมแนับ 

   เอกสำ�รประกอบของทนั�ยคว�ม ดังนีั�

  2.1 หนัังสืำอรับรองใบอน้ัญ�ต่ในัก�รเป็นัทนั�ยคว�ม ในัฐ�นัะผูู้้ทำ�คำ�รับรองลั�ยมือชื่�อในั 

เอกสำ�รแสำดงสิำทธิิ

  2.2 เอกสำ�รจ�กสำภ�ทนั�ยคว�ม

4 สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วประช่�ช่นัของท�ย�ทโดยธิรรมพึร้อมรับรองสำำ�เนั�ถูึกต้่อง

5 สำำ�เนั�หน้ั�บัญชี่ของท�ย�ทโดยธิรรมพึร้อมรับรองสำำ�เนั�ถูึกต้่อง

6 สำำ�เนั�หน้ั�หนัังสืำอเดินัท�งของท�ย�ทโดยธิรรม แลัะของผูู้้เสีำยชี่วิต่พึร้อมรับรองสำำ�เนั�ถูึกต้่อง

7 เอกสำ�รเกี�ยวข้องอื�นัๆ ที�ท�งหน่ัวยง�นัร้องขอ
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	 เงินำชดีเชยกี่รณ่ถูกี่เลิกี่จั้�ง (Severance Pay : เงินำปิซีูอิมู) หม�ยถึึง เงินัที�นั�ยจ้�ง 

ต้่องจ่�ยให้แก่ลูักจ้�งที�มีสิำทธิิรับค่�ช่ดเช่ยกรณีีถูึกเลิักจ้�ง

	 ลูกี่จั้�งท่�มู่สิิทธิิรับื้คำ่�ชดีเชยกี่รณ่ถูกี่เลิกี่จั้�ง หม�ยถึึง ลัูกจ้�งที�ทำ�ง�นัต่ิดต่่อกันั 

กับนั�ยจ้�งร�ยเดียว 1 ปีขึ�นัไป

	 กี่รณ่ต้่�งๆ ท่�ถ้อว่�เป็นำกี่�รเลิกี่จั้�งท่�ลูกี่จั้�งมู่สิิทธิิไดี้รับื้คำ่�ชดีเชย มีดังนัี�

สิิทธิิประโยชน์ำท่�พ้ังได้ีรับื้หลังกี่�รทำ�ง�นำ

1. เงินำชดีเชยกี่รณ่ถูกี่เลิกี่จ้ั�ง (Severance Pay : เงินำปิซูีอิมู)

1) นั�ยจ้�งเสีำยชี่วิต่

2) นั�ยจ้�งล้ัมลัะลั�ย ปิดกิจก�ร หรือบริษัีทประสำบปัญห�ก�รเงินั ลูักจ้�งจึงต้่องออกจ�กง�นั

3) นั�ยจ้�งบอกเลิักก�รจ้�งง�นั โดยลูักจ้�งไม่มีคว�มผิู้ดใดๆ 

4) ก�รจ้�งง�นัมีกำ�หนัดระยะเวลั�แน่ันัอนัในัสัำญญ� ส่ำงผู้ลัให้นั�ยจ้�งไม่สำ�ม�รถึต่่อสัำญญ�ใหม่ได้                       

    ถืึอเป็นัก�รเลิักจ้�ง เช่่นั ลูักจ้�งทำ�ง�นัครบกำ�หนัดสัำญญ�จ้�งง�นั ( 5 ปี 3 เดือนั ) 

5) นั�ยจ้�งไม่ต่่อวีซ่ิ�จ้�งง�นัต่�มของก�รจ้�งง�นั 

6) ลูักจ้�งถูึกย้�ยไปทำ�ง�นัอีกแห่ง แต่่วีซิ่�จ้�งง�นัยังเป็นัของนั�ยจ้�งเดิมแลัะถูึกเลิักจ้�ง                                     

    หรือออกจ�กง�นัด้วยกรณีีต่่�งๆ ดังกล่ั�ว ลูักจ้�งจะมีสิำทธิิได้รับค่�ช่ดเช่ยจ�กนั�ยจ้�งเดิม 

7) ลูักจ้�งเสีำยชี่วิต่ (โดยค่�ช่ดเช่ยจะให้แก่ผูู้้ที�ต้่องดูแลั คู่สำมรสำ/สำ�มี-ภรรย�ต่�มกฎหม�ยหรือ 

    เป็นัที�รับรู้)

โดียนำ�ยจ้ั�งจัะต้้องจ่ั�ยค่ำ�ชดีเชยกี่รณ่ถูกี่เลิกี่จ้ั�งเท่�กัี่บื้ ค่ำ�จ้ั�งอัต้ร�ปกี่ติ้ 1 เด้ีอนำต่้อปี

** กฎหม�ยแรงง�นัอิสำร�เอลั (Severance Pay Law, 5723 – 1963 

ค่�ช่ดเช่ย severance pay หรือ Piturim ภ�ษี�ฮี่บรู เรียกว่� ปิซูิอิม) **

 รัฐบื้�ลอิสิร�เอลอน่ำญี่�ต้ให้แรงง�นำต้่�งช�ต้ิซ้ี�งรวมูแรงง�นำภ�คำเกี่ษต้ร พ่ัอคำรัว 

ร้�นำอ�ห�รสิ�มู�รถทำ�ง�นำในำประเทศอิสิร�เอลมู่ระยะเวล� 5 ปี และอ�จัข้ย�ยระยะเวล�ให้ 

อยู่ต่้อได้ีอ่กี่ไมู่เกิี่นำ 3 เด้ีอนำโดียให้ว่ซ่ี�ต่้อปี และนำับื้ติ้ดีต่้อกัี่นำตั้�งแต่้เดิีนำท�งไปทำ�ง�นำไมู่ว่� 

จัะทำ�ง�นำกัี่บื้นำ�ยจ้ั�งคำนำเด่ียวหร้อหล�ยคำนำ ดังนัั�นั ห�กลูักจ้�งทำ�ง�นักับนั�ยจ้�งครบสัำญญ�จ้�ง 

5 ปี จะได้รับค่�ช่ดเช่ยเท่�กับอัต่ร�ค่�จ้�งปกติ่ปีลัะ 1 เดือนัรวม 5 เดือนั หรือเท่�กับ 25,000 เช่คเกลั

(ปัจจ้บันัค่�จ้�งขั�นัต่ำ��เดือนัลัะ 5,300 เช่คเกลั) กรณีีเปลีั�ยนันั�ยจ้�ง ลูักจ้�งมีสิำทธิิ�ได้รับค่�ช่ดเช่ย 

เมื�อทำ�ง�นักับนั�ยจ้�งแต่่ลัะร�ยครบ 1 ปี
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  นั�ยจ้�งเป็นัผูู้้มีหน้ั�ที�จ่�ยค่�ช่ดเช่ยให้แก่ลูักจ้�งที�มีสิำทธิิรับเงินัช่ดเช่ยต่�มกฎหม�ย 

แต่่นั�ยจ้�งมักหลีักเลีั�ยงแลัะไม่ปฏิิบัติ่ต่�มกฎหม�ย เมื�อลูักจ้�งทำ�ง�นัครบสัำญญ�จ้�ง ลูักจ้�ง 

ทำ�คว�มต่กลังหรือร้องเรียนัเพืึ�อให้ได้รับค่�ช่ดเช่ยก่อนัเดินัท�งกลัับประเทศไทย โดยดำ�เนิันัก�รดังนีั�

 1.1 นำ�ยจ้ั�งกัี่บื้ลูกี่จ้ั�งเจัรจั�ต่้อรองกี่รณ่กี่�รจ่ั�ยค่ำ�ชดีเชยกัี่นำเองได้ี ห�กทั�งสำองฝ่่�ยต่กลัง 

กันัได้ แลัะพึอใจที�รับแลัะจ่�ยค่�ช่ดเช่ยต่�มจำ�นัวนัที�ต่กลัง นั�ยจ้�งจะให้ทนั�ยคว�มบันัทึกว่�ลูักจ้�ง

ต่กลังยินัยอมแลัะไม่ประสำงค์ร้องเรียกขอรับค่�ช่ดเช่ยอีกต่่อไปแลัะย้ติ่ก�รร้องเรียนั  

 1.2 ปัจัจ่ับัื้นำยังไมู่พับื้ว่�มู่หนำ่วยง�นำรัฐอิสิร�เอลท่�มู่หนำ้�ท่�รับื้คำำ�ร้องเพ้ั�อดีำ�เนิำนำกี่�ร

ต้�มูกี่ฎหมู�ยค่ำ�ชดีเชยกัี่บื้นำ�ยจ้ั�ง ห�กลูักจ้�งร้องเรียนัม�ยังฝ่่�ยแรงง�นัฯ ในัเบื�องต้่นั 

ฝ่่�ยแรงง�นัฯ จะแจ้งข้อกฎหม�ยให้นั�ยจ้�งทร�บพึร้อมให้ก�รสำนัับสำน้ันัช่่วยเหลืัอห�กลูักจ้�ง

ประสำงค์เจรจ�ต่่อรองกับนั�ยจ้�ง ห�กทั�งสำองฝ่่�ยไม่สำ�ม�รถึต่กลังกันัได้หรือนั�ยจ้�งปฏิิเสำธิไม่จ่�ย

ค่�ช่ดเช่ย ฝ่่�ยแรงง�นัฯ จะให้คว�มช่่วยเหลืัอแนัะนัำ�ให้ลูักจ้�งห�รือกับทนั�ยคว�มซึิ�งจะมีหนัังสืำอ

ถึึงนั�ยจ้�ง แลัะนั�ยจ้�งอ�จยินัยอมเจรจ�อีกครั�งโดยอ�จต่กลังกันัได้  

 1.3 แต่้ส่ิดีท้�ยห�กี่ต้กี่ลงไมู่ได้ี ลูักจ้�งต้่องแต่่งตั่�งทนั�ยคว�มแลัะมอบอำ�นั�จให้ทนั�ย 

เป็นัตั่วแทนัฟ้องศ�ลั พึร้อมยื�นัหลัักฐ�นัต่่�งๆ เช่่นั สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�ง สัำญญ�จ้�งง�นั ใบลังเวลั�

ใบรบัเงินัเดอืนั วีซ่ิ�ก�รทำ�ง�นักบันั�ยจ้�งซึิ�งจะระบ้ในัหนัังสำอืเดินัท�ง เป็นัต้่นั ทนั�ยคว�ม จะฟ้องร้อง

เรียกค่�ช่ดเช่ยแลัะสิำทธิิประโยช่น์ัต่่�งๆ เช่่นั ค่�จ้�ง ค่�ล่ัวงหน้ั� เงินัสำวัสำดิก�รต่่�งๆ ย้อนัหลัังขึ�นัอยูกั่บ

หลัักฐ�นัที�ลูักจ้�งมีอยูแ่ลัะอ�ยค้ว�มของแต่่ลัะเรื�อง โดยลูักจ้�งต้่องจ่�ยค่�ส่ำงหม�ยแลัะค่�ธิรรมเนีัยม

ให้แก่ศ�ลัประม�ณี  400  เช่คเกลั หรือประม�ณี 3,600 บ�ท  

  ทั�งนีั� ก่อนัเดินัท�งกลัับประเทศไทย ลูักจ้�งต้่องไปแสำดงต่นัต่่อศ�ลัในัฐ�นัะโจทย์ผูู้้ฟ้อง

อย่�งน้ัอย 1 ครั�ง พึร้อมแจ้งร�ยลัะเอียดบัญชี่ธินั�ค�รในัประเทศไทย สำำ�หรับให้ทนั�ยคว�มโอนัเงินัให้

เมื�อคดีสิำ�นัส้ำด ซึิ�งก�รฟอ้งศ�ลัอ�จต่อ้งใช้่ระยะเวลั�ตั่�งแต่่ 6 เดอืนั ถึึง 3 ปี ขึ�นัอยูกั่บแต่่ลัะคด ีประเดน็ั

ที�ฟ้องแลัะหลัักฐ�นัที�อ�จต้่องเรียกเพิึ�มเติ่ม แลัะเมื�อคดีสิำ�นัส้ำดโดยศ�ลัมีคำ�พิึพึ�กษี�แล้ัว ทนั�ยคว�ม

จะหักค่�ธิรรมเนีัยมวิช่�ชี่พึแลัะค่�บริก�รในัอัต่ร�ร้อยลัะ 20 ถึึง 40 ของยอดเงินัที�ได้รับ สำำ�หรับ

แนำวท�งกี่�รเร่ยกี่ร้องสิิทธิิประโยชน์ำเงินำค่ำ�ชดีเชย

กี่�รดีำ�เนิำนำกี่�รข้อรับื้เงินำชดีเชยกี่รณ่ถูกี่เลิกี่จ้ั�ง Severance pay  
(เงินำปิซูีอิมู)

1. ก่ี่อนำเดิีนำท�งกี่ลับื้ประเทศไทย

อิสิร�เอล
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ค่�ใช้่จ่�ยระหว่�งดำ�เนิันัก�รฟ้องซึิ�งอ�จใช้่ระยะเวลั�ประม�ณี 1 เดือนั ลูักจ้�งต้่องรับผิู้ดช่อบด้วย

ต่นัเอง อ�ทิ ค่�ที�พัึก ค่�อ�ห�ร ค่�รถึ เป็นัต้่นั  

 1.4 ในำขั้�นำต้อนำกี่�รฟ้ื้องร้องในำชั�นำศ�ล ทั�งสำองฝ่่�ยอ�จต่กลังจำ�นัวนัค่�ช่ดเช่ยได้เช่่นักันั  

 1.5 อ�ย่คำว�มูกี่�รฟ้ื้องร้องเร่ยกี่ค่ำ�ชดีเชย มีจำ�นัวนั 7 ปี นัับตั่�งแต่่วันัที�เลิักจ้�ง หรือวันัที� 

ครบกำ�หนัดต่�มสัำญญ�จ้�ง

อิสิร�เอล
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ฝายแรงงานฯ จะใหชวยเหลือแนะนำ
ใหลูกจางหารือกับทนายความ

ลูกจางที่มีสิทธิ
ไดรับคาชดเชย

เจรจาตอรองได

ลูกจางเจรจาตอรองกับนายจางใหจายคาชดเชยปซูอิม

1. นายจางจายคาชดเชยตามที่ตกลงกัน
2. ลูกจางลงนามในหนังสือประนีประนามวายินยอมรับคาชดเชยจำนวนดังกลาว
   และไมประสงคเรียกขอรับคาชดเชยอีกตอไปและยุติการรองเรียน

ลูกจางสามารถรองเรียนมายังฝายแรงงาน ณ กรุงเทออาลีฟ)
เพื่อใหชวยติดตามเงินชดเชย ฯ โดยในเบื้องตน ฝายแรงงานฯ จะแจง
ขอกฎหมายใหนายจางทราบ พรอมใหการสนับสนุนชวยเหลือหาก

ลูกจางประสงคเจรจาตอรองกับนายจาง

เจรจาตอรองได

นายจาง
ยอมเจรจาทนายความจะมีหนังสือถึงนายจาง

1. นายจางจายคาชดเชยฯ
2. ลูกจางรับคาชดเชยและยุติการรองเรียน
3. ฝายแรงงานฯ ยุติเรื่องรองเรียน

1. ลูกจางแตงตั้งทนายความ
2. มอบอำนาจใหทนายเปนตัวแทนฟองศาล
3. ลูกจางยื่นหลักฐานตางๆ

ทนายความ จะฟองรองเรียกคาชดเชยและสิทธิประโยชนตางๆ
เชน คาจาง คาลวงหนา เงินสวัสดีการตางๆ ยอนหลัง

(จำนวนเงินจะขึ้นอยูกับหลักฐานที่ีลูกจางมีอยูและอายุความของแตละเรื่อง)

กระบวนการฟองรองในศาล
ตองใชระยะเวลาตั้งแต 6 เดือน ถึง 3 ป ขึ้นอยูกับแตละคดี

โดยระหวางนี้ อาจมีประเด็นฟองและหลักฐานที่อาจตองเรียกเพิ่มเติม

คดีสิ้นสุด โดยศาลมีคำพิพากษาแลว
ทนายความจะหักคาธรรมเนียมวิชาชีพและคาบริการในอัตรารอยละ 20 ถึง 40

ของยอดเงินที่ไดรับคาใชจายระหวางดำเนินการฟองซึ่งอาจใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
ลูกจางตองรับผิดชอบดวยตนเอง อาทิ คาที่พัก คาอาหาร คารถ เปนตน

ลูกจางพอใจที่รับคาชดเชยตาม
จำนวนที่ตกลงกับนายจาง

Yes

Yes

Yes

No

No

No

ตกลงคาชดเชยกัน
ไมสำเร็จ

นายจางปฎิเสธไมจายคาชดเชย ตกลงกันได

ตกลงกันได

นายจางปฎิเสธไมจายคาชดเชย

กอนเดินทางกลับประเทศไทย
1. แสดงตนตอศาลในฐานะโจทย
 ผูฟองอยางนอย 1 ครั้ง
2. แจงรายละเอียดบัญชีธนาคาร
 ในประเทศไทย

โดยลูกจางตองจาย
1. คาสงทนาย
2. คาธรรมเนียมใหแกศาล
    ประมาณ 400 - 3600 เชคเกล

หลักฐานตางๆ เชน
- สำเนาหนังสือเดินทาง
- สัญญาจางงาน
- ใบลงเวลา
- ใบรับเงินเดือน
- วิชาการทำงานกับนายจางซึ่ง
  จะระบุในหนังสือเดินทาง
- เอกสารที่เกี่ยวของอื่น ๆ 

ข้ันตอนการดําเนินการ
ขอรับเงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง

Severance pay (เงินปิซูอิม)
“ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย”
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  กรณีีแรงง�นัไทยกลัับประเทศไทยแล้ัว แลัะยังไม่ได้รับเรียกร้องหรือยื�นัฟ้องเรียกค่�ช่ดเช่ยไว้ 

สำ�ม�รถึดำ�เนิันัก�รได้ดังนีั�  

 2.1 แรงง�นำไทยสิ�มู�รถร้องเร่ยนำมู�ยังสิำ�นัำกี่ง�นำแรงง�นำจัังหวัดี หร้อสิำ�นัำกี่ประสิ�นำ 

คำว�มูร่วมูมู้อระหว่�งประเทศ ให้ช่่วยประสำ�นักับฝ่่�ยแรงง�นั ณี กร้งเทลัอ�วีฟ เพืึ�อดำ�เนิันัก�รขอ

ติ่ดต่�มเงินัช่ดเช่ยฯ โดยต้่องให้ข้อมูลัพึร้อมหลัักฐ�นัต่่�งๆ ดังนีั�

 2.2 ฝี��ยแรงง�นำฯ จัะดีำ�เนิำนำกี่�รติ้ดีต่้อนำ�ยจ้ั�งเพืึ�อแจ้งก�รร้องเรียนัของแรงง�นัไทยแลัะแจ้ง

ข้อกฎหม�ยให้นั�ยจ้�งปฏิิบัติ่ แต่่ฝ่่�ยแรงง�นัฯ ไม่มีอำ�นั�จบังคับให้นั�ยจ้�งปฏิิบัติ่ต่�มกฎหม�ยได้

  2.3 กี่รณ่นำ�ยจั้�งปฏิิเสิธิกี่�รจั่�ยคำ่�ชดีเชย แรงง�นัไทยจะต่้องแต่่งตั่�งแลัะมอบอำ�นั�จ

ทนั�ยคว�มอิสำร�เอลัที�ประเทศไทยเป็นัผูู้้กระทำ�ก�รแทนัแรงง�นัไทย โดยทนั�ยคว�มก็จะต่่อรอง

จำ�นัวนัค่�ช่ดเช่ยกับนั�ยจ้�งก่อนั ห�กต่กลังได้ทนั�ยคว�มจะรับค่�ช่ดเช่ยแทนัแรงง�นัไทยแลัะ 

หักค่�บริก�รของทนั�ยแลัะให้ส่ำวนัที�เหลืัอแก่แรงง�นัไทยต่่อไป   

 2.4 กี่รณ่ท่�ต้กี่ลงกัี่นำไมู่ได้ีและต้้องฟ้ื้องร้องต่้อศ�ล แรงง�นัไทยต้่องเดินัท�งม�อิสำร�เอลัเพืึ�อลังนั�ม 

ในัคำ�เบิกคว�มต่่อหน้ั�ทนั�ยคว�มแลัะผูู้้พิึพึ�กษี� ซึิ�งกระบวนัก�รฟ้องร้องในัศ�ลัจะเป็นัไปเช่่นัเดียว

กับข้อ 3 แลัะ 4 ของก�รดำ�เนิันัก�รขอรับเงินัช่ดเช่ยกรณีีถูึกเลิักจ้�ง Severance pay (เงินัปีซูิอิม) 

“ก่อนัเดินัท�งกลัับประเทศไทย”   

 2.5 อ�ย่คำว�มูกี่�รฟ้ื้องร้องเร่ยกี่ค่ำ�เส่ิยห�ย มู่จัำ�นำวนำ 7 ปี นัำบื้ตั้�งแต่้วันำท่�เลิกี่จ้ั�ง หร้อวันำท่�

คำรบื้กี่ำ�หนำดีต้�มูสัิญี่ญี่�จ้ั�ง

2. หลังกี่ลับื้ประเทศไทย

1) สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�ง (หน้ั�ที�มีรูปถ่ึ�ยแลัะต่ร�ประทับท้กหน้ั�)

2) สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วประช่�ช่นั

3) สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นั

4) สำำ�เนั�สำม้ดบัญชี่ธินั�ค�รของผูู้้มีสิำทธิิ

5) สำำ�เนั�สัำญญ�จ้�งง�นั (ระบ้ชื่�อ-สำก้ลั ที�อยู่แลัะหม�ยเลัขโทรศัพึท์ของนั�ยจ้�ง)

6) ใบอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นั (วีซ่ิ�ก�รอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นั)

7) ใบลังเวลั�ทำ�ง�นัหรือใบรับเงินัเดือนั (ถ้ึ�มี)

ลิงค์ำ คู่ำมู้อแรงง�นำไทย

	 เล่มูท่� 1   https://drive.google.com/file/d/15IxtDxCcIMRiw4n_vIXYsa32zR5A7xOP/view

	 เล่มูท่� 2   https://drive.google.com/file/d/1rziT427gAU9Vs1IaTTBNstxNKI40zdXS/view

	 เล่มูท่� 3   https://drive.google.com/file/d/12g4nb-j8Qcf0jIcT5OlqNVFC4wi3UaTh/view

อิสิร�เอล
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# อากรแสตมป์ # 

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

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

  โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า....................................................................................................... . 
อายุ............ปี เชื้อชาติ.............................สัญชาติ...........................บุตร นาย/นาง...............................................
ถือบัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.................................อยู่บ้านเลขท่ี.....................................หมู่..........................
แขวง/ต าบล.............................................เขต/อ าเภอ................................................จังหวดั................................ 
เบอร์โทรศัพท.์............................เป็น......................ของ.......(ชื่อแรงงาน)...........................แรงงานที่เดินทางไป
ท างานในประเทศอิสราเอล หนังสือเดินทางเลขที่................................................................ 

 ขอมอบอ านาจให้ฝ่ายแรงงานประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศ
อิสราเอล เป็นตัวแทนข้าพเจ้ามีอ านาจด าเนินการติดต่อกับหน่วยงานรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเทศ
อิสราเอล เพ่ือติดตามเงินและสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ทั้งหมดของ...... (ชื่อแรงงาน)......และขอมอบอ านาจ
ให้ฝ่ ายแรงงานประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง เทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล เป็นผู้ รับเงิน                       
และสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ทั้งหมดและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร...............................สาขา.........................
เลขที่บัญชี...............................ชื่อบัญชี...................................................แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 

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

                                                      ลงชื่อ....................................................................    
                                                                      ตราประทับหน่วยงาน 
 

อิสิร�เอล
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# 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................................................................ 
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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............................................................... 
 
 
 

อิสิร�เอล
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เงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ1าง (ป5ซูอิม) ค;าจ1างค1างจ;าย  

และสิทธิประโยชนBอื่นๆ กรณีมีชีวิต 
 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน  

 1. สำเนาหนังสือเดินทางเล2มที่ใช8เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลทุกเล2มที่มีตราประทับเข8า-ออก รวมถึงหน8า VISA     

 2. สำเนาสญัญาจ8างงาน และเอกสารที่เกี่ยวข8องกบัการทำงานในประเทศอสิราเอล 

 3. สำเนาการสนทนากับผู8เกี่ยวข8องในอิสราเอล อาทิ หน8า Facebook / LINE / E-mail 

 4. ช่ือ ที่อยู2 หมายเลขโทรศัพทd ของนายจ8าง บริษัทจัดหางาน ทนายความชาวอิสราเอล และบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข8อง  

 

หมายเหตุ  การบันทกึคำให8การขอให8มีข8อมูลว2า แรงงานเดินทางกลับประเทศไทยด8วยสาเหตุอะไร  

              ทำงานกับนายจ8างก่ีรายมีการเปล่ียนแปลงหรือไม2 ขอข8อมูลนายจ8างให8ครบถ8วนทุกราย 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายการตรวจสอบ(Checklist) ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

อิสิร�เอล
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เงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ1าง (ป5ซูอิม) ค;าจ1างค1างจ;าย  

และสิทธิประโยชนBอื่นๆ กรณีเสียชีวิต 
 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน (เอกสารผู1เสยีชีวิต)  

 1. สำเนาหนังสือเดินทางเล2มที่ใช8เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลทุกเล2มที่มีตราประทับเข8า-ออก รวมถึงหน8า VISA  

 2. สำเนาสญัญาจ8างงาน และเอกสารที่เกี่ยวข8องกบัการทำงานในประเทศอสิราเอล 

 3. สำเนาการสนทนากับผู8เกี่ยวข8องในอิสราเอล อาทิ หน8า Facebook / LINE / E-mail (หากมี) 

 4. ช่ือ ที่อยู2 หมายเลขโทรศัพทf ของนายจ8าง บริษัทจัดหางาน ทนายความชาวอิสราเอล และบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข8อง  

 5. สำเนาใบมรณบัตร  

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน (เอกสารผู1มีชีวิต ทายาท)  

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  

 2. สำเนาทะเบียนสมรส 

 3. สำเนาทะเบียนบ8าน 

 4. สำเนาสูติบัตร  

 5. หนังสือมอบอำนาจให8ฝlายแรงงานฯ อิสราเอล เปnนผู8ดำเนินการฯ  

 6. หนังสือรับรองความสัมพันธfทางครอบครัว  

 7. หนังสือให8ความยินยอม  

 8. แบบฟอรfมการรับสิทธิประโยชนfกรณีเสียชีวิต (กรอกเปLนภาษาอังกฤษเท;านั้น)  

 

หมายเหตุ  

• เอกสารประกอบการขอรับเงินตามข1อ 5-7 ต8องออกโดยที่ว2าการอำเภอ หรือ สำนักงานเขตเท2าน้ัน 

 

 
 

 

 

 

 

รายการตรวจสอบ(Checklist) ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

อิสิร�เอล
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สำหพัันธ์สำาธารณรัฐเยอรมนี

สิหพัันำธ์ิสิ�ธิ�รณรัฐเยอรมูน่ำ
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กองทุุนเพ่ื่�อช่่วยเหล่ือ
คู่น์ห�ง�น์

ไปทำางานในต่่างประเทศ

กี่รมูกี่�รจััดีห�ง�นำ
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สิิทธิิประโยชน์ำจั�กี่กี่องท่นำเพ้ั�อช่วยเหล้อคำนำห�ง�นำไป
ทำ�ง�นำในำต่้�งประเทศ

กองท้นัเพืึ�อช่่วยเหลัือคนัห�ง�นัไปทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ จัดตั่�งขึ�นัต่�มพึระร�ช่บญัญัติ่

จัดห�ง�นัแลัะค้้มครองคนัห�ง�นั พึ.ศ.2528 ภ�ยใต้่ก�รกำ�กับดูแลัของกองบริห�รแรงง�นัไทย 

ไปต่่�งประเทศ กรมก�รจัดห�ง�นั มีวัต่ถ้ึประสำงค์ดังนีั�  

 1. จัดก�รให้คนัห�ง�นัซึิ�งถูึกทอดทิ�งอยู่ในัต่่�งประเทศได้เดินัท�งกลัับประเทศไทย 

 2. ให้ก�รสำงเคร�ะห์แก่คนัง�นัซึิ�งไป หรือจะไปทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ หรือท�ย�ทโดย

ธิรรมของบ้คคลัดังกล่ั�ว  

 3. ก�รคัดเลืัอก ทดสำอบฝ่ีมือ แลัะก�รฝ่ึกอบรมคนัห�ง�นัก่อนัก�รเดินัท�งไปทำ�ง�นัต่่�ง

ประเทศ

อัต้ร�กี่�รส่ิงเงินำเข้้�กี่องท่นำเป็นำไปต้�มูท่�กี่ำ�หนำดีในำกี่ฎกี่ระทรวงฉีบัื้บื้ท่� 11 (พั.ศ.2538)                        

ค้ำอ 300-500 บื้�ท แต่กต่่�งกันัต่�มแต่่ลัะประเทศที�เดินัท�งไปทำ�ง�นั ดังนีั�

อัต้ร� ประเทศ/ทว่ป

500 บื้�ท ประเทศในัทวีปย้โรป ทวีปอเมริก�เหนืัอ ทวีปออสำเต่รเลีัย ประเทศญี�ป่้นั ไต้่หวันั

สำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั

400 บื้�ท บรูไนั ก�ต่�ร์ คูเวต่ บ�ร์เรนั โอม�นั อิสำร�เอลั ซิ�อ้ดีอ�ระเบีย โมร็อคโก จอร์แดนั

สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ จิบูตี่ ตู่นีัเซีิย ซูิด�นั โซิม�ลีั แอลัจีเรีย เลับ�นัอนั ลิัเบีย สิำงคโปร์ 

ซีิเรีย เยเมนั อียิปต์่ อิรัก มอริเต่เนีัย อิหร่�นั ฮ่่องกง

300 บื้�ท ประเทศอื�นัๆ นัอกจ�กประเทศในักล่้ัมที� 1 แลัะ กล่้ัมที� 2

ระยะเวล�กี่�รค้่ำมูคำรอง

	 กองท้นัฯ จะให้คว�มค้้มครองต่�มระยะเวลั�ที�กำ�หนัดในัสำัญญ�จ้�ง แลัะเมื�อทำ�ง�นั

ครบกำ�หนัดต่�มสำัญญ�จ้�งหรือวันัที�สำัญญ�จ้�งสำิ�นัสำ้ดลัง ห�กคนัง�นัยังอยู่หรือยังทำ�ง�นัอยู่ในัต่่�ง

ประเทศ จะได้รับก�รค้้มครองจ�กกองท้นัฯ ต่่อไปอีก 5 ปี นัับแต่่วันัครบกำ�หนัดต่�มสำัญญ�จ้�ง
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ระยะเวล�กี่�รค้่ำมูคำรอง

สิิทธิิประโยชน์ำท่�สิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ จัะได้ีรับื้กี่�รสิงเคำร�ะห์

	 ภ�ยในำ 2 ปี นำบัื้แต่้วนัำท่�มู่สิิทธิิ กล่ั�วคอื วนััที�ประสำบอนััต่ร�ย ประสำบอ้บัต่เิหต่เ้สีำยช่วิีต่ 

หรือวันัที�เข้�รับก�รต่รวจสำ้ขภ�พึแลัะแพึทย์ระบ้ว่�เป็นัโรคต่้องห้�ม ต่�มข้อบังคับของประเทศนัั�นั

สำม�ช่กิกองท้นัหรอืท�ย�ท สำ�ม�รถึยื�นัขอรบัก�รสำงเคร�ะหต์่�มระเบยีบกระทรวงแรงง�นั

ว่�ด้วยกิจก�รที�จะใช้่จ่�ยเงินัจ�กกองท้นัเพืึ�อช่่วยเหลัอืคนัห�ง�นัไปทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ พึ.ศ. 2549 

แลัะระเบียบกระทรวงแรงง�นัว่�ด้วยก�รบริห�รกองท้นัเพืึ�อช่่วยเหลืัอคนัห�ง�นัไปทำ�ง�นัในั 

ต่่�งประเทศ พึ.ศ. 2549 ดังนีั�

1. ค่ำ�ใช้จ่ั�ยในำกี่�รจััดีกี่�รให้สิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ ท่�ถูกี่ทอดีทิ�งในำต่้�งประเทศได้ีเดิีนำท�งกี่ลับื้ 

ประเทศไทยจันำถ้งภูมิูลำ�เนำ� ได้ีแก่ี่ ค่ำ�พั�หนำะ ค่ำ�อ�ห�ร ค่ำ�ท่�พัักี่ ค่ำ�รักี่ษ�พัย�บื้�ล และค่ำ�

ใช้จ่ั�ยอ้�นำท่�จัำ�เป็นำ

เงินำสิงเคำร�ะห์ เอกี่สิ�รท่�ใช้ประกี่อบื้คำำ�ร้อง

ต้�มูท่�จ่ั�ยจัริงไมู่เกิี่นำคำนำละ 30,000 บื้�ท

กรณีีจ่�ยเกินัวงเ งินัที�กำ�หนัด ให้อธิิบดี 

มีอำ�นั�จสัำ�งจ่�ยเงินัเพิึ�มเติ่มได้ต่�มคว�ม

จำ�เป็นัโดยคำ�แนัะนัำ�ของคณีะกรรมก�ร

กองท้นัเพืึ�อช่่วยเหลืัอคนัห�ง�นัไปทำ�ง�นัในั

ต่่�งประเทศ 

1. สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วสำม�ชิ่กกองท้นัฯ ทั�งด้�นัหนั้�

    แลัะด้�นัหลััง

2. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�งแลัะวีซ่ิ�

3. สำำ�เนั�เอกสำ�รเกี�ยวกับก�รจ้�งแรงง�นั เช่่นั สัำญญ�

    ว่�จ้�ง หนัังสืำอบอกเลิักจ้�ง หรือ เอกสำ�รอื�นัๆ ที�

    เกี�ยวข้อง

4. หนัังสืำอจ�กสำำ�นัักง�นัแรงง�นัไทยในัต่่�งประเทศหรอื   

   สำถึ�นัทูต่ไทย/สำถึ�นักงส้ำลัไทยที�ดูแลัประเทศนัั�นั ที�  

   ต่รวจสำอบว่�สำม�ช่ิกของกองท้นัฯ ถูึกทอดทิ�งในั

    ต่่�งประเทศ โดยไม่มีผูู้้รับผิู้ดช่อบ

5. ใบเสำร็จรับเงินัหรือหลัักฐ�นัค่�ใช่้จ่�ยที�จะขอรับ         

    คว�มช่่วยเหลืัอจ�กกองท้นัฯ
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2.   ให้กี่�รสิงเคำร�ะห์แก่ี่สิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ หร้อท�ย�ทโดียธิรรมูข้องสิมู�ชิกี่กี่องท่นำ ต้�มูท่�บัื้ญี่ญัี่ติ้

ไว้ในำประมูวลกี่ฎหมู�ยแพ่ังและพั�ณิชย์ ซ้ี�งมู่ค่ำ�ใช้จ่ั�ยและเงินำสิงเคำร�ะห์ ดัีงน่ำ�

 2.1 สิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ ประสิบื้อันำต้ร�ยก่ี่อนำไปทำ�ง�นำในำต่้�งประเทศ หร้อในำต่้�งประเทศ

 2.2 สิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ เดีินำท�งกี่ลับื้ประเทศไทยเพัร�ะถูกี่เลิกี่จ้ั�งโดียมู่สิ�เหต่้มู�จั�กี่กี่�ร

ประสิบื้อันำต้ร�ย และเข้้�รับื้กี่�รรักี่ษ�ตั้วในำโรงพัย�บื้�ลในำต่้�งประเทศ

เงินำสิงเคำร�ะห์ เอกี่สิ�รท่�ใช้ประกี่อบื้คำำ�ร้อง

จ่�ยเงินัสำงเคร�ะห์เป็นัค่�รักษี�พึย�บ�ลัเท่�ท่� 

จ่ั�ยจัริง ไมู่เกิี่นำคำนำละ 30,000 บื้�ท

1. สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วสำม�ชิ่กกองท้นัฯ ทั�งด้�นัหนั้�

    แลัะด้�นัหลััง

2. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�งแลัะวีซ่ิ�

3. สำำ�เนั�เอกสำ�รเกี�ยวกับก�รจ้�งแรงง�นั เช่่นั สัำญญ�

    ว่�จ้�ง หนัังสืำอบอกเลิักจ้�ง หรือ เอกสำ�รอื�นัๆ ที�

    เกี�ยวข้อง

4. ใบแจ้งคว�มหรือบันัทึกประจำ�วันัจ�กสำถึ�นีัต่ำ�รวจ

5. ใบเสำร็จรับเงินัหรือหลัักฐ�นัค่�ใช้่จ่�ยที�จะขอรับ

    คว�มช่่วยเหลืัอจ�กกองท้นัฯ

6. ใบรับรองแพึทย์จ�กสำถึ�นัพึย�บ�ลั

เงินำสิงเคำร�ะห์ เอกี่สิ�รท่�ใช้ประกี่อบื้คำำ�ร้อง

ให้จ่ั�ยเป็นำเงินำสิงเคำร�ะห์คำนำละ 15,000 บื้�ท 1. สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วสำม�ชิ่กกองท้นัฯ ทั�งด้�นัหนั้�

    แลัะด้�นัหลััง

2. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�งแลัะวีซ่ิ�

3. สำำ�เนั�เอกสำ�รเกี�ยวกับก�รจ้�งแรงง�นั เช่่นั สัำญญ�

    ว่�จ้�ง หนัังสืำอบอกเลิักจ้�ง หรือ เอกสำ�รอื�นัๆ ที�

    เกี�ยวข้อง

4. ใบแจ้งคว�มหรือบันัทึกประจำ�วันัจ�กสำถึ�นีัต่ำ�รวจ
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	 ท่พัพัลภ�พั = หย่อนักำ�ลัังคว�มสำ�ม�รถึที�จะประกอบอ�ช่ีพึก�รง�นัต่�มปกต่ิ

	 พัิกี่�ร = เสำียอวัยวะจ�กสำภ�พึเดิม เช่่นั แขนั ข� ต่�พึิก�ร เป็นัต่้นั

5. ใบเสำร็จรับเงินัหรือหลัักฐ�นัค่�ใช่้จ่�ยที�จะขอรับ         

    คว�มช่่วยเหลืัอจ�กกองท้นัฯ

6. ใบรับรองแพึทย์จ�กสำถึ�นัพึย�บ�ลั

เงินำสิงเคำร�ะห์

(1) กี่รณ่ท่พัพัลภ�พั จ่ั�ย 30,000 บื้�ท         (2) กี่รณ่พิักี่�ร  จ่ั�ย 15,000 บื้�ท

เอกี่สิ�รท่�ใช้ประกี่อบื้คำำ�ร้อง ทั�ง 2 กี่รณ่

กี่รณ่ในำประเทศ กี่รณ่ต่้�งประเทศ

1. สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วสำม�ช่ิกกองท้นัฯ ทั�งด้�นัหนั้� 

    แลัะด้�นัหลััง

1. สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วสำม�ชิ่กกองท้นัฯ ทั�งด้�นั 

    หน้ั�แลัะด้�นัหลััง

2. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�งแลัะวีซ่ิ� 2. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�งแลัะวีซ่ิ�

3. สำำ�เนั�เอกสำ�รเกี�ยวกับก�รจ้�งแรงง�นั เช่่นั สัำญญ�   

   ว่�จ้�งหนัังสืำอบอกเลิักจ้�งหรือเอกสำ�รอื�นัๆ ที� 

   เกี�ยวข้อง

3. สำำ�เนั�เอกสำ�รเกี�ยวกับก�รจ้�งแรงง�นั เช่่นั สัำญญ�   

  ว่�จ้�งหนัังสืำอบอกเลิักจ้�งหรือเอกสำ�รอื�นัๆ ที�

    เกี�ยวข้อง

4. ใบแจ้งคว�มหรือบันัทึกประจำ�วันัจ�กสำถึ�นั 

    พึย�บ�ลั

4. หนัังสืำอจ�กสำำ�นัักง�นัแรงง�นัไทยในัต่่�งประเทศ 

   หรือสำถึ�นัทูต่ไทย/สำถึ�นักงส้ำลัไทยที�ดูแลัประเทศ 

    นัั�นั ที�ต่รวจสำอบว่�สำม�ชิ่กกองท้นัฯ ประสำบอันัต่ร�ย  

    ในัต่่�งประเทศ

5. ผู้ลัก�รต่รวจส้ำขภ�พึในัประเทศไทย (ต่รวจซิำ��           

    หลัังกลัับถึึงประเทศไทย)

5. ใบรับรองแพึทย์จ�กสำถึ�นัพึย�บ�ลัในัต่่�งประเทศ

6. ใบแสำดงผู้ลัก�รต่รวจโรคของสำถึ�นัพึย�บ�ลัในั

    ต่่�งประเทศ

 2.3 กี่รณ่ประสิบื้อันำต้ร�ยจันำพิักี่�รหร้อท่พัพัลภ�พัในำระหว่�งท่�เป็นำสิมู�ชิกี่กี่องท่นำ ไมู่ว่�

เหต่้กี่�รณ์ท่�ก่ี่อให้เกิี่ดีอันำต้ร�ยจันำพิักี่�รหร้อท่พัพัลภ�พัจัะเกิี่ดีข้้�นำในำประเทศหร้อต่้�งประเทศ ให้

จ่ั�ยเมู้�อสิมู�ชิกี่กี่องท่นำกี่ลับื้เข้้�มู�ในำร�ชอ�ณ�จัักี่รแล้ว ทั�งน่ำ�ต้้องได้ีรับื้คำำ�รับื้รองจั�กี่แพัทย์ในำ

ประเทศไทย หลังจั�กี่กี่�รรักี่ษ�สิิ�นำส่ิดี

กี่รมูกี่�รจััดีห�ง�นำ
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 2.4 สิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ ประสิบื้ปัญี่ห�ในำต่้�งประเทศ ได้ีแก่ี่ รอกี่�รเข้้�ทำ�ง�นำใหมู่ รอกี่�รส่ิง

กี่ลับื้ประเทศไทย รอกี่�รดีำ�เนิำนำคำด่ี เป็นำเหต่้ให้สูิญี่เส่ิยร�ยได้ีจั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ หร้อไมู่ได้ีรับื้คำว�มู

เป็นำธิรรมูจั�กี่นำ�ยจ้ั�ง โดียไมู่ใช่คำว�มูผิดีข้องสิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ หร้อกี่รณ่อ้�นำในำลักี่ษณะเด่ียวกัี่นำ

ให้จ่ั�ยเป็นำค่ำ�พั�หนำะ ค่ำ�ท่�พัักี่ ค่ำ�อ�ห�ร ค่ำ�รักี่ษ�พัย�บื้�ล และคำ่�ใช้จ่ั�ยอ้�นำท่�จัำ�เป็นำให้แก่ี่

สิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ ระหว่�งท่�อยู่ในำต่้�งประเทศ

เงินำสิงเคำร�ะห์ เอกี่สิ�รท่�ใช้ประกี่อบื้คำำ�ร้อง

ต้�มูท่�จ่ั�ยจัริงไมู่เกิี่นำคำนำละ 30,000 บื้�ท 

ห�กค่�ใช้่จ่�ยเกินัวงเงินัที�กำ�หนัดให้อธิิบดีมีอำ�นั�จ 

สัำ�งจ่�ยเพิึ�มเติ่มได้ต่�มคว�มจำ�เป็นั โดยคำ�แนัะนัำ�

ของคณีะกรรมก�รกองท้นัฯ

1. สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วสำม�ชิ่กกองท้นัฯ ทั�งด้�นั

    หน้ั�แลัะด้�นัหลััง

2. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�งแลัะวีซ่ิ�

3. สำำ�เนั�เอกสำ�รเกี�ยวกับก�รจ้�งแรงง�นั เช่่นั

   สัำญญ�ว่�จ้�ง หนัังสืำอบอกเลิักจ้�ง หรือ เอกสำ�ร

    อื�นัๆ ที�เกี�ยวข้อง

4. หนัังสืำอจ�กสำำ�นัักง�นัแรงง�นัไทยในัต่่�งประเทศ  

    หรือสำถึ�นัทูต่ไทย/สำถึ�นักงส้ำลัไทยที�ดูแลัประเทศ      

    นัั�นั ที�ต่รวจสำอบว่�สำม�ชิ่กของกองท้นัฯ ถูึก      

   ทอดทิ�งในัต่่�งประเทศ โดยไม่มีผูู้้รับผิู้ดช่อบ

5. ใบเสำร็จรับเงินัหรือหลัักฐ�นัค่�ใช้่จ่�ยที�จะขอรับ

    คว�มช่่วยเหลืัอจ�กกองท้นัฯ

 2.5 สิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ ต้้องเดิีนำท�งกี่ลับื้ประเทศไทยก่ี่อนำสิิ�นำส่ิดีกี่�รเป็นำสิมู�ชิกี่กี่องท่นำ 

เน้ำ�องจั�กี่ผลกี่�รต้รวจัส่ิข้ภ�พัจั�กี่สิถ�นำพัย�บื้�ลประเทศนัำ�นำ พับื้ว่� เป็นำโรคำต้้องห้�มูทำ�ง�นำต้�มู

ข้้อบัื้งคัำบื้ข้องประเทศนัำ�นำ

เงินำสิงเคำร�ะห์ เอกี่สิ�รท่�ใช้ประกี่อบื้คำำ�ร้อง

ให้จ่�ยเป็นัเงินัสำงเคร�ะห์ต่�มกรณีี ดังนีั� 

	 คำนำละ 25,000 บื้�ท กี่รณ่ถูกี่สิ่งกี่ลับื้มู� 

    ภ�ยในำ 6 เด้ีอนำแรกี่ข้องกี่�รเป็นำสิมู�ชิกี่ 

      กี่องท่นำฯ

	 คำนำละ 15,000 บื้�ท กี่รณ่ถูกี่สิ่งกี่ลับื้จั�กี่ 

      ทำ�ง�นำเกิี่นำกี่ว่� 6 เด้ีอนำ

1. สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วสำม�ชิ่กกองท้นัฯ ทั�งด้�นั

    หน้ั�แลัะด้�นัหลััง

2. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�งแลัะวีซ่ิ�

กี่รมูกี่�รจััดีห�ง�นำ
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 2.6 สิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ ประสิบื้ปัญี่ห�ต้้องเดิีนำท�งกี่ลับื้ประเทศไทยก่ี่อนำสิิ�นำส่ิดีกี่�รเป็นำสิมู�ชิกี่

กี่องท่นำ เน้ำ�องจั�กี่ภัยสิงคำร�มูหร้อปัญี่ห�คำว�มูไมู่สิงบื้หร้อจั�กี่ภัยธิรรมูช�ติ้ หร้อเกิี่ดีโรคำระบื้�ดี 

ซ้ี�งท�งกี่�รข้องประเทศนัำ�นำๆ ประกี่�ศแล้ว

 2.7  สิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ ถูกี่ดีำ�เนิำนำคำด่ีอ�ญี่�ในำคำว�มูผิดีซ้ี�งมิูใช่เกิี่ดีจั�กี่กี่�รกี่ระทำ�โดียเจัต้นำ�

ในำต่้�งประเทศ หร้อสิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ ดีำ�เนิำนำคำด่ีแพ่ังแก่ี่นำ�ยจ้ั�ง เน้ำ�องจั�กี่ไมู่ได้ีรบัื้คำว�มูเป็นำธิรรมู

จั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ ซ้ี�งเกิี่ดีข้้�นำในำระหว่�งท่�เป็นำสิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ

 2.8 สิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ เส่ิยช่วิต้ให้จ่ั�ยเงินำสิงเคำร�ะห์ในำกี่�รจััดีกี่�รศพั และเงินำช่วยเหล้อเพ้ั�อ

บื้รรเท�คำว�มูเด้ีอดีร้อนำแก่ี่ท�ย�ทโดียธิรรมูข้องสิมู�ชิกี่กี่องท่นำ ต้�มูท่�บัื้ญี่ญัี่ติ้ไว้ในำประมูวล

กี่ฎหมู�ยแพ่ังและพั�ณิชย์

	 ให้จ่�ยเป็นัเงินัช่่วยเหลัือบรรเท�คว�มเดือดร้อนั คำนำละ 15,000 บื้�ท

	 ให้จ่�ยเป็นัค่�จ้�งทนั�ยคว�มเท่�ท่�จั่�ยจัริงแต้่ไมู่เกี่ินำ 100,000 บื้�ท

3. สำำ�เนั�เอกสำ�รเกี�ยวกับก�รจ้�งแรงง�นั เช่่นั

   สัำญญ�ว่�จ้�ง หนัังสืำอบอกเลิักจ้�ง หรือ เอกสำ�ร

    อื�นัๆ ที�เกี�ยวข้อง

4. หนัังสืำอจ�กสำำ�นัักแรงง�นัไทยในัต่่�งประเทศ      

   หรือ สำถึ�นัทูต่ไทย สำถึ�นักงส้ำลัไทยที�ดูแลั 

   ประเทศ นัั�นั ที�ต่รวจสำอบว่�สำม�ชิ่กกองท้นัฯ  

    ถูึกส่ำงกลัับประเทศเนืั�องจ�กเป็นัโรคต้่องห้�ม

กี่รณ่ เงินำสิงเคำร�ะห์

ประสำบอันัต่ร�ยก่อนัไปทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ

จนัถึึงแก่ชี่วิต่

สำงเคร�ะห์เหมู�จ่ั�ยจัำ�นำวนำ 30,000 บื้�ท

เสีำยชี่วิต่ขณีะกลัับม�ประเทศไทย สำงเคร�ะห์เหมู�จ่ั�ยจัำ�นำวนำ 30,000 บื้�ท

เสีำยชี่วิต่ในัต่่�งประเทศ สำงเคร�ะห์เหมู�จ่ั�ยจัำ�นำวนำ 40,000 บื้�ท 

ต้ลอดีจันำค่ำ�ใช้จ่ั�ยในำกี่�รจััดีกี่�รศพัในำต่้�งประเทศ 

ให้จ่ั�ยเท่�ท่�จ่ั�ยจัริงไมู่เกิี่นำ 40,000 บื้�ท

กี่รมูกี่�รจััดีห�ง�นำ



กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 
สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 247

หมู�ยเหต่้

สิถ�นำท่�ย้�นำคำำ�ร้อง

	 เอกสำ�รท้กฉบับห�กไม่ใช่่ต่้นัฉบับ ต่้องรับรองสำำ�เนั�

	 เอกสำ�รที�เป็นัภ�ษี�ต่่�งประเทศ ต่้องแนับฉบับที�แปลัเป็นัภ�ษี�ไทยด้วย

	 กรณีีผูู้้รับอนั้ญ�ต่จัดห�ง�นัขอรับเงินัช่ดเช่ยจ�กกองท้นัฯ ให้แนับสำำ�เนั�ใบอนั้ญ�ต่ 

     จัดห�ง�นั แลัะสำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วประช่�ช่นัของผูู้้จัดก�ร ให้คนัง�นัที�ไปทำ�ง�นั  

 ในัต่่�งประเทศด้วย

	 ณี กองบริห�รแรงง�นัไทยไปต่่�งประเทศ กรมก�รจัดห�ง�นั กระทรวงแรงง�นั   

 อ�ค�รสำำ�นัักง�นัประกันัสำังคมพึื�นัที� 3  

 ชั่�นั 10 โทร (02) 245-6710-1 หร้อ 

 สำำ�นัักง�นัจัดห�ง�นัจังหวัดท้กจังหวัด

	 ณี สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัต่่�งประเทศนัั�นั ห�กไม่มีสำำ�นัักง�นัแรงง�นั 

 ดูแลัรับผิู้ดช่อบ ให้ยื�นัคำ�ร้อง ณี สำถึ�นัทูต่ไทย หร้อ สำถึ�นักงส้ำลัไทย 

 ซึิ�งดูแลัรับผิู้ดช่อบประเทศนัั�นั

 1. กี่รณ่ย้�นำคำำ�ร้องในำประเทศไทย

 2. กี่รณ่ย้�นำคำำ�ร้องในำต่้�งประเทศ

กี่รมูกี่�รจััดีห�ง�นำ
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กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางาน
ไปทํางานในต่างประเทศ

01 ถูกทอดท้ิง
ในต่างประเทศ

02 03

04 05 06

07 08

10

09

สิทธิประโยชน์
ที่รับการกองทุนฯ

ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินคนละ  
30,000 บาท 

ประสบอันตราย
ก่อนไปทํางาน/
ในต่างประเทศ
จ่ายค่ารักษาเท่าท่ีจ่ายจริง
ไม่เกิน 30,000 บาท/คน

ประสบอันตราย
เสียชีวิตก่อนไป
ทํางานหรือขณะ
กลับมาประเทศไทย
สงเคราะห์ 30,000 บาท/คน

เกิดภัยสงคราม
ความไม่สงบ
ภัยธรรมชาติ
โรคระบาด
สงเคราะห์
15,000 บาท/คน 

ถูกเลิกจ้างเพราะ
ประสบอันตราย
ในต่างประเทศ
สงเคราะห์ 15,000 บาท/คน 

เสียชีวิตใน
ต่างประเทศ
สงเคราะห์ 40,000 บาท/คน
ค่าจัดการศพในต่างประเทศ
เท่าท่ีจ่ายจริง
40,000 บาท/คน

ประสบอันตราย
ในประเทศ/
ต่างประเทศ
สงเคราะห์
พิการ 15,000 บาท/คน
ทุพพลภาพ 30,000 บาท/คน

ประสบปญัหาใน
ต่างประเทศ
ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินคนละ
30,000 บาท 

ถูกส่งกลับเพราะ
เปน็โรคต้องห้าม
ตามข้อบังคับ
ทํางานไม่เกิน 6 เดือน 
สงเคราะห์ 25,000 บาท/คน
ทํางานเกินกว่า 6 เดือน 
สงเคราะห์ 15,000 บาท/คน

ถูกดําเนินคดีอาญาในความผิด
ท่ีไม่เจตนาในต่างประเทศหรือ
ดําเนินคดีแพ่งนายจ้าง
เน่ืองจากไม่รับความเปน็ธรรม
จากการทํางาน
ค่าจ้างทนายเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาท 
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ภาคผนวก

ภ�คำผนำวกี่
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Download

แบื้บื้คำำ�ร้องข้อรับื้บื้ริกี่�ร

https://bzfile.com/icb/annex_form.pdf

แบบค ำร้องขอรับบรกิำร 
เขียนที่ ส ำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

วันที่ .............. เดือน ............................. พ.ศ. …………… 
 

1. ผู้ยื่นค ำขอ  
       ยื่นเอง        ยื่นแทน     เกี่ยวข้องเป็น 
ช่ือ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว) 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี 
ที่อยู่ ที่อยู่ 

 โทรศัพท ์  โทรศัพท ์
บุคคลที่สามารถติดต่อได ้ บุคคลที่สามารถติดต่อได ้
โทรศัพท ์ โทรศัพท ์
เกี่ยวข้องเป็น เกี่ยวข้องเป็น 
2. ข้อมูลแรงงำน (กรอกเฉพำะยื่นแทน) 
ช่ือ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว) บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี 
หนังสือเดินทางเลขท่ี 
ที่อยู่ 
 โทรศัพท ์
3. ข้อมลูกำรท ำงำน 
ช่ือนายจ้าง/สถานประกอบการ 
ที่อยู่ 
 ประเทศ 
เดินทางไปท างานวันที่ เดินทางกลับมาวันท่ี 
ท างานต าแหน่ง ได้รับเงินเดือนๆ ละ                                          
สัญญาจ้างจ านวน                  ปี       ตั้งแต่วันท่ี                                           ถึงวันท่ี 
4. มีควำมประสงค์ขอติดตำม 
     ตรวจสอบเงินคงเหลือและปิดบัญชี   ค่าจ้างค้างจ่าย         เงินหักฝาก               ค่าล่วงเวลา                       เงินภาษ ี
     เงินประกันการเดินทางกลับ               เงินประกันสังคม       เงินสะสมเลี้ยงชีพ       เงินทดแทนกรณีเสียชีวิต         เงินบ าเหน็จ/บ านาญชราภาพ 
     เงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหต ุ      เงินประกันการท างานครบสญัญาจา้ง          อื่นๆ โปรดระบุ ............................................................. 
รำยละเอียดเพ่ิมเติม (๑) 
............................................................................................................................. .................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... ..................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... ....................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ ........................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................................... .......................... 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

5. เอกสำรและหลกัฐำนประกอบ 
 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน           ส าเนาหนังสือเดินทาง      ส าเนาทะเบียนบ้าน           ส าเนาสัญญาจ้าง 
 ส าเนาบตัรประจ าตัวคนต่างด้าว (กาม่า)  ส าเนาบญัชีธนาคาร         เอกสารทีผ่่านการแปลและรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 อื่นๆ ระบ ุ………………………………………………………… 

              ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจรงิทุกประการ 
 
   ลงช่ือ ................................................................................ผู้ขอรับบริการ 
           (                                                     ) 

 
   ลงช่ือ.............................................................................เจ้าหนา้ที่ผูร้ับเรื่อง 
          (                                                     ) 

 
   ลงช่ือ ........................................................................พยาน 
           (                                                    ) 

 
   ลงช่ือ ........................................................................พยาน 
           (                                                    ) 

ภ�คำผนำวกี่
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เงินค่าจ้างค้างจ่ายจากนายจ้าง กรณีมีชีวิต 

**ทุกประเทศ** 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ (โปรดระบุจำนวนเงินและเดือนที่ยังไม่ได้รับค่าจ้างค้างจ่าย) 

 2. สำเนาสัญญาจ้าง (ต้องมี) 

 3. ช่ือและที่อยู่ของนายจ้าง/บริษัท (ต้องมี)  

 4. เอกสารหลักฐานการทำงานกับนายจ้าง/บริษัท (ต้องมี)  

 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 4 เดือนสุดท้าย (ต้องมี)  

    หรือ หลักฐานการลงเวลาทำงาน (ควรมี) เช่น ใบตอกบัตรหรือปฏิทินงานของเดือนที่นายจ้างจ่ายไม่จ่าย/ไม่ครบ  

    พร้อมหลักฐานการได้รับเงินจากนายจ้างไม่ครบ   

 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  

 7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง   

 8. หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล  

 9. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในประเทศดังกล่าว หน้าท่ีมีรูปถ่าย  

 10. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในประเทศดังกล่าว หน้าท่ีมีวีซา่ทำงาน 

 11. เอกสารอ่ืนๆ ที่เจ้าหน้าที่ผู้ติดตามเงินดังกล่าวขอเพิ่มเติม 

 
 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการตรวจสอบ(Checklist) ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)
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ขอความช่วยเหลือ กรณีถูกจับกมุ 

 

 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ทุกประเทศ** 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ ระบุสถานท่ีท่ีถูกจับกุม เช่น สถานีตำรวจ  

 2. ช่ือ/ที่อยู่/ช่องทางติดต่อแรงงาน (เฟสบุ๊ค ไลน์ หมายเลขโทรศัพท์) (ต้องมี) 

     ช่ือ/ที่อยู่/ช่องทางติดต่อเพื่อน/คนรู้จักแรงงานในต่างประเทศ (เฟสบุ๊ค ไลน์ หมายเลขโทรศัพท์) (ต้องมี) 

     ช่ือ/ที่อยู่/ช่องทางติดต่อนายจ้าง/บริษัท (เฟสบุ๊ค ไลน์ หมายเลขโทรศัพท์) (ต้องมี) 

 3. สำเนาสัญญาจ้าง (ควรมี) 

 4. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ถ้ามี)  

 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  

 6. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในต่างประเทศ หน้าท่ีมีรูปถ่าย  

 7. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในต่างประเทศ หน้าท่ีมีวีซ่าทำงาน  

 

รายการตรวจสอบ(Checklist) ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

ภ�คำผนำวกี่
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ขอความช่วยเหลือ กรณีขาดการติดต่อ/หายตัว 
**ทุกประเทศ** 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ ระบุสถานท่ีท่ีถูกจับกุม เช่น สถานีตำรวจ  

 2. ช่ือ/ที่อยู่/ช่องทางติดต่อแรงงาน (เฟสบุ๊ค ไลน์ หมายเลขโทรศัพท์) (ต้องมี) 

     ช่ือ/ที่อยู่/ช่องทางติดต่อคนรู้จักของแรงงานในต่างประเทศ (เฟสบุ๊ค ไลน์ หมายเลขโทรศัพท์) (ต้องมี) 

     ช่ือ/ที่อยู่/ช่องทางติดต่อนายจ้าง/บริษัท (เฟสบุ๊ค ไลน์ หมายเลขโทรศัพท์) (ต้องมี) 

 3. สำเนาสัญญาจ้าง 

 4. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ถ้ามี)  

 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  

 6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง  

 7. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในต่างประเทศ หน้าท่ีมีรูปถ่าย  

 8. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในต่างประเทศ หน้าท่ีมีวีซ่าทำงาน  

 9. หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล  

 
 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายการตรวจสอบ(Checklist) ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)
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สิแกี่นำ QR Code เพ้ั�ออ่�นำข้้อมููลเพิั�มูเติ้มูข้องประเทศอ้�นำๆ 

เข้ต้บื้ริห�รพิัเศษมู�เก๊ี่�

https://onixma.com/qrcode/icb/Macao.pdf

ประเทศโอมู�นำ

https://onixma.com/qrcode/icb/Oman.pdf

ประเทศกี่�ต้�ร์

https://onixma.com/qrcode/icb/Qatar.pdf

เว็บไซิต์่สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ

https://icb.mol.go.th

ประเทศบื้�ห์เรนำ

https://onixma.com/qrcode/icb/Bahrain.pdf

ประเทศคูำเวต้

https://onixma.com/qrcode/icb/Kuwait.pdf

ภ�คำผนำวกี่
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คำณะผู้จััดีทำ�

1. นั�งสำ�วช้่ลีัรัต่น์ั   ทองทิพึย์ ผูู้้อำ�นัวยก�รสำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ 

2. นั�งสำ�วปภิญญ� ทองสำมจิต่ร ผูู้้อำ�นัวยก�รกล่้ัมง�นัประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ 

3. นั�งสำ�ววลััยพึร ศรีประดิษีฐ หัวหน้ั�ฝ่่�ยค้้มครองสิำทธิิประโยช่น์ั 

4. นั�งสำ�วทย�พึร รอดสำ�ย  นัักวิช่�ก�รแรงง�นัปฏิิบัติ่ก�ร

1. ฝ่่�ยแรงง�นั ประจำ�สำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่ ณี กร้งโซิลั สำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั 

2. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศญี�ป่้นั 

3. สำำ�นัักง�นัแรงง�นั ณี เมืองฮ่่องกง 

4. สำำ�นัักง�นัแรงง�นั ณี กร้งมะนิัลั� (ส่ำวนัที� 2) ไทเป 

5. สำำ�นัักง�นัแรงง�นั ณี กร้งมะนิัลั� (ส่ำวนัที� 2) เก�สำง 

6. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศม�เลัเซีิย 

7. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศสิำงคโปร์ 

8. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศบรูไนั 

9. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศซิ�อ้ดีอ�ระเบีย (กร้งริย�ด) 

10. ฝ่่�ยแรงง�นั ประจำ�สำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่ ณี กร้งอ�บูด�บี สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ 

11. ฝ่่�ยแรงง�นั ประจำ�สำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่ ณี กร้งเทลัอ�วีฟ ประเทศอิสำร�เอลั 

12. กองบริห�รแรงง�นัไทยไปต่่�งประเทศ กรมก�รจัดห�ง�นั

ผู้สินัำบื้สิน่ำนำข้้อมููล

คำณะผู้จััดีทำ�





กระทรวงแรงงาน
Ministry of Labour

www.mol.go.th


