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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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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



กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 
สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 7

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



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
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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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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
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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
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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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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)
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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
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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


