
คู่่�มืือสิิทธิิประโยชน์์
แรงงานไทยในต่่างประเทศ
สำำานักประสำานความร่วมมือระหว่างประเทศ
สิำ�นั์กง�น์ปลััดกระทรวงแรงง�น์



กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 
สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 3

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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สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

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
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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



การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับผู้ปว่ยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ กลับประเทศไทย

กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผู้ประสานงาน)

1. ขอตรวจสอบสิทธิของผูปวย

2. ขอยกเวนคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล

ในกรุงเทพฯ และในภูมิลําเนา

ตนทางไปยังโรงพยาบาลปลายทาง

3. ขอยกเวนคาใชจายรถพยาบาลจากโรงพยาบาล

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(สป.สธ.)

ทําหนังสือถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองการต่างประเทศ (ตปท.) 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) 

02 – 590 - 1014

02 – 590 - 1174

เจาหนาที่ประสานงาน ................................

02 – 590 - 1367

โรงพยาบาลราชวิถี

เจาหนาที่ประสานงาน

02 – 590 - 1014

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
สถาบันประสาทวิทยา 
หรือโรงพยาบาลในเครืออื่นๆ

กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สํานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
โทรศัพท์  02 – 232 – 1240 และ 097 – 186 - 9036

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)

ทําหนังสือถึง เลขาธิการ สปสช.

02 – 143 – 9730 – 1

เจาหนาที่ประสานงาน ................................

02 – 590 - 1367

การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทําหนังสือถึง ผูอํานวยการทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ

02 – 132 – 5380 

02 – 132 – 5122

02 – 132 – 5105

สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

ทําหนังสือถึง ผูบังคับการตรวจคนเขาเมือง 2 

02 – 134 – 0841

02 – 134 – 0845

กรมการจัดหางาน (กกจ.)

ทําหนังสือถึง กรมการจัดหางาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(กรมการแพทย์)

โรงพยาบาลในเครือ

ฝา่ยแพทย์ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ในเวลาราชการ (08.00 – 17.00 น.)

คลินิกแพทย์สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 3

02 – 132 – 5301 - 2

medservice@airportthai.co.th

ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง

สุวรรณภูมิ  02 – 134 - 4272

ดอนเมือง   02 – 535 - 5374

กองบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศ

ผูอํานวยการ

02 – 134 – 2666

ระบบ EPS สาธารณรัฐเกาหลี 

02 – 245 – 9429

ระบบ TIC ประเทศอิสราเอล

02 – 245 – 0978

ระบบ IM ประเทศญี่ปุน

02 – 245 – 9428

ประเทศไตหวันและประเทศอื่นๆ

02 – 245 – 1034

นอกเวลาราชการ (17.00 – 08.00 น.)

คลินิกสมิติเวช อาคารผู้โดยสารชั้น 3 ประตู 3

02 – 134 – 2666

02 – 134 – 2667

1. ขอความอนุเคราะหรถโรงพยาบาลรับ-สงผูปวย

2. ขอความอนุเคราะหโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ

3. ขอความอนุเคราะหโรงพยาบาลในภูมิลําเนา 2. ขอยกเวนคาใชจายที่เกิดจากขอ 1

เพื่อสงตอใหรถพยาบาลที่มารอรับ

1. ขออํานวยความสะดวกรับผูปวยจากตัวเครื่อง
ขออํานวยความสะดวกใน

การประทับตราขาเขาของผูปวย

1. ขออํานวยความสะดวกรับผูปวยภายใน

ทาอากาศยาน

2. ขออํานวยความสะดวกญาติของผูปวยที่มารอรับ

3. รายงานการเดินทางกลับของแรงงานที่เจ็บปวย

ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
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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
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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
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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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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

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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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�
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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
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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
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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

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย



กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 
สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 181

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

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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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

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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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

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย



184
กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 

สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

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 
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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)
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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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กลุ$มงานประสานความร$วมมือระหว$างประเทศ สำนักประสานความร$วมมือระหว$างประเทศ 

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 

 

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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สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

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)
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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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กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 

สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

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


