
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



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
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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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สำาธารณรัฐเกาหลีี

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

1. ค่ำ�จ้ั�ง

2. ชั�วโมูงกี่�รทำ�ง�นำต่้อสัิปดี�ห์

3. วันำหย่ดีพัักี่ผ่อนำประจัำ�ปี โดียมู่ค่ำ�จ้ั�ง

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

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

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

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

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

50% หรือเท่�กับชั่�วโมงลัะ 13,080 วอนั

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

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

ร�ยเดือนั ดังนีั�

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

1.

1. ค่ำ�จ้ั�งขั้�นำต้ำ��

ค่ำ�จ้ั�ง

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

÷ 12 เดือนั] = 226 ชั่�วโมง

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

÷ 12 เดือนั] = 209 ชั่�วโมง

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

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

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

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

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

ม�ต่รฐ�นัแรงง�นั 

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

ปกี่ติ้ 8 ชั�วโมูง)

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

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

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

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

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

 = มีผู้ลับังคับใช้่ตั่�งแต่่วันัที� 20 มีนั�คม 2561

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

ข้องนำ�ยจ้ั�ง

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

ระยะเวลั�ที�สัำ�งให้หย้ดง�นั

2. ค่ำ�ล่วงเวล�

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

(จำ�นัวนัชั่�วโมง × 8,720 × 200% )

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

(จำ�นัวนัชั่�วโมง × 8,720 × 200% )

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

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

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

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

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

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

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

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

2.

3.

ชั�วโมูงกี่�รทำ�ง�นำต่้อสัิปดี�ห์

วันำหย่ดีพัักี่ผ่อนำประจัำ�ปี โดียมู่ค่ำ�จ้ั�ง

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

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

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

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

แต่่ไม่เกินั 25 วันั

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

1 กรกฎ�คม 2561 300 คนัขึ�นัไป

1 กรกฎ�คม 2563 50 - 299 คนั

1 กรกฎ�คม 2564 5 – 49 คนั

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

จำ�นัวนัวันัหย้ดพัึกผู่้อนั
ประจำ�ปี

15

วันั

15

วันั

16

วันั

16

วันั

17

วันั

19

วันั

22

วันั

24

วันั

25

วันั

25

วันั

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

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

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

	 ใช่้สำิทธิิวันัหย้ดพึักผู้่อนัประจำ�ปีได้โดยไม่หักจ�กวันัหย้ดพึักผู้่อนัประจำ�ปีของปีถึัดไป  

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

	 ปีที� 1    สำูงสำ้ด 11 วันั

	 ปีที� 2    จำ�นัวนั 15 วันั

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

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

     โดียไมู่เคำยเปล่�ยนำง�นำ

	 ยกี่เว้นำ กรณีีที�เปลัี�ยนัง�นัโดยไม่อยู่ 

     ในัคว�มผิู้ดของแรงง�นั เช่่นั นั�ยจ้�ง  

     ยกเลิักกิจก�ร

	 แรงง�นัที�สิมูัคำรใจัเดิีนำท�งกี่ลับื้ 

     ประเทศในำระยะเวล�กี่�รจ้ั�งง�นำ

	 เฉพึ�ะผูู้้ที�เดินัท�งกลัับประเทศหลััง 

     วันัที� 1 มกร�คม 2553

ผูู้้มีสิำทธิิ�สำมัคร

(สำถึ�นัประกอบก�ร)

	 อ้ต่สำ�หกรรมผู้ลัิต่ เกษีต่ร ปศ้สัำต่ว์ 

     ที�มีลูักจ้�งต่ำ��กว่� 30 คนั

	 สำถึ�นัประกอบก�รที�เป็นัอต้่สำ�หกรรม      

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

	 ไม่จำ�กัด

กำ�หนัดเวลั�ในัก�รออก

นัอกประเทศ

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

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

ก�รอบรม 	 ได้รับก�รยกเว้นัก�รอบรมทั�งก่อนั 

     แลัะหลัังเข้�สำ�ธิ�รณีรัฐเก�ลีั

	 ได ้รับก�รยกเว ้นัก�รอบรมก่อนั 

     เดินัท�งเข้�สำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั

กำ�หนัดวันัเดินัท�งเข้�

สำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั

	 พั้นำ 3 เดี้อนำ

     ตั่�งแต่่วันัที�ออกนัอกสำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั

	 พั้นำ 6 เดี้อนำ

     ตั่�งแต่่วันัที�ออกนัอกสำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั

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

     ก่อนัเดินัท�งกลัับประเทศ 

	 หลัังจ�กนัั�นั สำ�ม�รถึย้�ยง�นัได้ 

     ต่�มกฎหม�ย

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

      นั�นักว่� 1 ปีขึ�นัไป แลัะแรงง�นัประสำงค์  

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

     กับนั�ยจ้�งร�ยเดิมล่ั�ส้ำดได้

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

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

(นั�ยจ้�ง)

	 นั�ยจ้�งต่้องยื�นัเรื�องก่อนัลัูกจ้�ง 

      เดินัท�งกลัับประเทศ

	 ไม่จำ�เป็นั

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

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

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

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

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

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

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

เง้�อนำไข้

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

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

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

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

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

      เป็นัต้่นั

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

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

      ในัภ�คอ้ต่สำ�หกรรมที�เกี�ยวข้อง เป็นัต้่นั

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

      ก�รบำ�เพ็ึญประโยช่น์ัต่่อสัำงคม ก�รเสีำยภ�ษีี

หมู�ยเหต่้   ห�กมีประวัติ่ก�รฝ่่�ฝื่นักฎหม�ย หรือ กฎระเบียบพืึ�นัฐ�นั จะถูึกหักคะแนันั
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กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 
สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 19

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

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

สิิทธิิประโยชน์ำระหว่�งทำ�ง�นำ

1. ก�รประกันั 

2. ก�รขอย้�ยง�นั

1. กี่�รประกัี่นำ

1. กี่�รประกัี่นำภัยทั�วไป

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

          ก�รค้้มครอง (ระยะเวลั� 3 ปี)

	 ไม่ค้้มครอง ค่�รักษี�พึย�บ�ลั 

	 ได้รับเงินัช่ดเช่ย ดังนัี� 

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

 = ได้รับเงินัช่ดเช่ยสูำงส้ำดไม่เกินั 30 ล้ั�นัวอนั 

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

 = ได้รับเงินัช่ดเช่ยไม่เกินั 15 ล้ั�นัวอนั

	 บริษีัทประกันัภัย จะประเมินัคว�มสำูญเสำียแลัะจ่�ยเงินัช่ดเช่ยอัต่ร�เบี�ยประกันัของ 

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

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

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

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

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

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

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

 ก่อนัที�ก�รประกันัภัยจะหมดอ�ย ้(3 ปี) เนืั�องจ�กสิำ�นัส้ำดก�รทำ�ง�นัหรือยกเลิักสัำญญ�จ้�ง
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2.

3.

กี่�รประกัี่นำส่ิข้ภ�พั

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Insurance Act)  กำ�หนัด ดังนัี�

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

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

 หรือเป็นัแรงง�นัต่่�งช่�ติ่ผิู้ดกฎหม�ย

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

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

ทำ�ง�นัหรือบังคับให้ออกนัอกประเทศได้

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

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

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

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

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

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

 ประเทศต้นำเอง โดียยังไมู่ได้ีข้อรับื้เงินำประกัี่นำอ่บัื้ติ้เหต่้จั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ ข้อรับื้ 

 เงินำ ประกัี่นำดัีงกี่ล่�วได้ีท่�

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

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

ที� สำำ�นัักง�นัต่รวจคนัเข้�เมือง 

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

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

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

ภ�ยในับริเวณีกระทรวงแรงง�นั ถึนันัมิต่รไมต่รี แขวงดินัแดง เขต่ดินัแดง กร้งเทพึฯ

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

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

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

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

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

(5) ค่ำ�ดูีแล (Nursing Benefits)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 หรือจิต่ใจ

	 จำ�นัวนัเงินัทดแทนัขึ�นัอยู่กับระดับคว�มพึิก�ร

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

 ครั�งคร�ว (อัต่ร�ปี 2563)

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

 ก�รทำ�ง�นั

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

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

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

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

กรณีีต้่องมีผูู้้ดูแลัเป็นัประจำ� ค่�ดูแลัไม่เกินั 41,170 วอนัต่่อวันั

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.

5.

กี่�รประกัี่นำกี่�รจ้ั�งง�นำ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กี่�รย้�นำข้อรับื้เงินำประกัี่นำสิิ�นำส่ิดีสัิญี่ญี่�จ้ั�ง

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

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

	 เลัือกรับเงินัได้ 2 ช่่องท�ง ดังนัี�

	 ยื�นัขอรับเงินัได้โดยต่รงที�บริษีัทประกันัซัิมซิ้งฯ 2 ช่่องท�ง ดังนีั�

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

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

    14 วันั หลัังจ�กเดินัท�งกลัับประเทศของต่นัเองแล้ัว

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

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

2) ศูนำย์ EPS ข้อง HRD Korea     

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

 ภ�ยในับริเวณีกระทรวงแรงง�นั ถึนันัมิต่รไมต่รี เขต่ดินัแดง

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

	 สำ�ม�รถึยื�นัขอรับเงินัช่ดเช่ย ดังนัี� 

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

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

 จ�กกรณีีใดกรณีีหนึั�งต่่อไปนีั� 

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

แทจิัก้ี่มู  ไมู่เกิี่นำ 3 ปี

ค่ำ�แรงในำวันำหย่ดี ไมู่เกิี่นำ 3 เด้ีอนำ

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

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

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

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

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

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

ที�สำำ�นัักง�นัแรงง�นัท้องถิึ�นั

รับเอกสำ�รร�ยง�นัก�รล้ัมลัะลั�ย
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ยื�นัคำ�รับรองนั�ยจ้�งล้ัมลัะลั�ยที� กระทรวงแรงง�นัฯ สำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั

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

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

สำำ�นัักง�นัแรงง�นัท้องถิึ�นัต่รวจสำอบ

สำำ�นัักง�นัสัำงคมสำงเคร�ะห์แลัะค่�ทดแทนัแรงง�นั

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

ยื�นัขอรับเงินัเช่ดังกึม ที�กระทรวงแรงง�นัฯ

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

(สำำ�นัักง�นัคึนัโรบกจีคงดันั)

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

ส่ำงต่่อ

ขั้�นำต้อนำกี่�รติ้ดีต้�มูเงินำเชดัีงก้ี่มู

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

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

 ล้ัมลัะลั�ยจริง  

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

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

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

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

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

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

ขั้�นำต้อนำกี่�รติ้ดีต้�มูเงินำโซีแอ๊กี่เชดัีงก้ี่มู

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

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

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

(ร�ค� 3,000 วอนั)

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

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

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

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

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

 3) หนัังสืำอมอบอำ�นั�จฟ้องคดี

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

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

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

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

นัับตั่�งแต่่วันัที�ลังทะเบียนัคำ�ร้องแลัะดำ�เนิันัคดีต่่อไป

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

สำำ�นัักง�นัเงินัทดแทนัแลัะสำวัสำดิก�ร (COMWEL)

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

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

เหลืัอท�งกฎหม�ยฯ + แบบคำ�ขอเงินัโซิแอ็กเช่ดังกึม

 “ค้นัห�คดี” ของเว็บไซิต์่บรรษัีทช่่วยเหลืัอท�งกฎหม�ยฯ

ศ�ลัพิึจ�รณี�คดี

เร็วส้ำด ใช้่เวลั� 3 เดือนั

ช้่�ส้ำด ใช้่เวลั� 10 เดือนั ขึ�นัไป

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

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

	 เป็นัก�รประกันัภ�คบังคับแก่แรงง�นัต่่�งช่�ต่ิ

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

 กลัับประเทศ โดยขอรับเงินัประกันัก�รเดินัท�งกลัับได้ในักรณีี ดังนีั�

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

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

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

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

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

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

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

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

 จะเป็นัผูู้้มีสิำทธิิ�รับเงินัประกันัค่�ใช้่จ่�ยในัก�รเดินัท�งกลัับแทนั

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

    หรือเป็นัผูู้้ที�หลับหนีันั�ยจ้�ง แล้ัวประสำงค์เดินัท�งกลัับประเทศ

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

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

   กรณีีใดๆ

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

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

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

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

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

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

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

  คว�มท้พึพึลัภ�พึ ระดับ 4   ได้รับเป็นัเงินัก้อนั

2) เงินำบื้ำ�นำ�ญี่กี่รณ่เส่ิยช่วิต้

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

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

  ย้อนัหลัังได้ไม่เกินั 5 ปี

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

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

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

 - ขอคืนัเงินั เมื�ออ�ย้ครบ 60 ปีบริบูรณ์ี

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

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

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

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

วิธ่ิกี่�รข้อรับื้เงินำบื้ำ�นำ�ญี่

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

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

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

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

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

 โดยสำม�ชิ่กกองท้นัจะได้รับสิำทธิิประโยช่น์ั ดังนีั�

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

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

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

	 ต่้องเป็นับัญช่ีของผูู้้มีสำิทธิิ�รับเงินัเท่�นัั�นั

เอกี่สิ�รประกี่อบื้ ดัีงน่ำ�

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

     2) หนัังสืำอเดินัท�ง

     3) บัต่รประจำ�ตั่วต่่�งด้�ว

     4) สำำ�เนั�สำม้ดบัญชี่ธินั�ค�ร

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สำำ�นัักง�นับำ�นั�ญแห่งช่�ติ่เก�หลีั

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

(ก่อนัเวลั� 17.30 นั.)

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

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

(ก่อนัเวลั� 21.00 นั.)

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

         หลัังเดินัท�งกลัับประเทศแล้ัว

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

เอกี่สิ�รประกี่อบื้ ดัีงน่ำ�

     1) แบบคำ�ร้องแลัะแบบคำ�ร้องโอนัเงินัระหว่�งประเทศ 

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

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

2) สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�ง

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

ย้�นำคำำ�ร้องภ�ยหลังเดิีนำท�งกี่ลับื้ประเทศไทย ได้ีท่�

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

    สำำ�นัักง�นัปลััดกระทรวงแรงง�นั ถึนันัมิต่รไมต่รี

    แขวงดินัแดง เขต่ดินัแดง กร้งเทพึฯ 10400

2) สำำ�นัักง�นัแรงง�นัท้กจังหวัด

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

   (ภ�ษ�ไทย)

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

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

ดี�วน์ำโหลดีแบื้บื้คำำ�ร้อง

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

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

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

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

2. กี่�รข้อย้�ยง�นำ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้้อคำวรทร�บื้

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

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

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

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

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

	 กรณีนีั�ยจ้�งทำ�ผู้ดิกฎหม�ยแรงง�นั

	 นั�ยจ้�งทำ�ผู้ดิสำญัญ�ก�รจ้�งง�นั

	 ก�รล่ัวงลัะเมดิท�งเพึศต่่อลักูจ้�ง

	 ก�รทำ�ร้�ยร่�งก�ยลักูจ้�ง

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

 ประเภทอื�นั (ต้่องมีคำ�วินิัจฉัยของแพึทย์รับรอง) 

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

ข้้อยกี่เว้นำ

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

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

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

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้หลังกี่ลับื้ประเทศไทย

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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เงินสะสมเลี้ยงชีพ
(กุกมินยอนกึม)

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

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

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

หมายเหตุ
1. การลงลายมือช่ือในแบบคํารองฯ และแบบฟอรมการโอนเงินฯ ตองลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง
2. เอกสารประกอบการยื่นตองรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง

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

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง 

 1. เป็นแรงงานที่ เคยพำนักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีและมีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี 

 2. เข้าร่วมโครงการเงินบำนาญแห่งชาติและจ่ายเงินสมทบกองทุน 

 3. ส้ินสุดสัญญาจ้างและเดินทางกลับประเทศแล้ว โดย ไม่กลับเข้าไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอีก 

 4. เดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลี ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี หรือเม่ืออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 

      * หากไม่ยื่นภายใน 5 ปี หลังเดินทางออกจากเกาหลี จะมีสิทธ์ิยื่นได้อีกครั้งเม่ือมีอายุครบ 60 ป ีบริบูรณ์ 
 

โทรตรวจสอบสิทธิประโยชน์จากสำนักงานเงินบำนาญแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี 

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

 - แจ้งเลขบัตรประจำตัวคนต่างด้าวหรอืเลขกาม่า หากไม่ทราบสอบถามท่ีเบอร์ 0 2245 9433 

 - แจ้งช่ือ สกุลและบริษัทที่ทำงาน 
 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน  

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ 

 2. แบบคำร้องขอรับเงินสะสมเล้ียงชีพ 2 แผ่น (ลงลายมือช่ือ 2 แห่ง) 

 3. แบบฟอร์มการโอนเงินระหว่างประเทศ 2 แผ่น (ลงลายมือช่ือ 1 แห่ง) 

 4. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานที่สาธาณรัฐเกาหลี หน้าท่ีมีรูปถ่าย  

 5. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานทีส่าธาณรัฐเกาหลี หน้าที่มีตราประทับขาออกจากสาธารณรัฐเกาหลี หากไม่มีให้ 

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

departed from Republic of Korea on วัน เดือน ปี ที่เดินทางออกจากเกาหลี 
    

 6. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ เลขประจำตัวคนต่างด้าว (กาม่า) 

 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ 

 8. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง 

 9. หลักฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ และแบบฟอร์มการโอนเงินฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

 

 

  

รายการตรวจสอบ(Checklist) 

Download

ก่ี่กี่มิูนำยอนำก้ี่มู กี่รณ่มู่ช่วิต้

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

ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

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

ผู<มีสิทธิยื่นคำร<อง 

 1. เข<ารCวมโครงการเงินบำนาญแหCงชาติและจCายเงินสมทบกองทุน 

 2. ต&องยื่นภายในระยะเวลา ๕ ป7 นับจากวันที่เกิดเหตุที่ทำให&ทุพพลภาพ 
       

โทรตรวจสอบสิทธิประโยชนNจากสำนักงานเงินบำนาญแหCงชาติ สาธารณรัฐเกาหลี 

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

 - แจ&งเลขบัตรประจำตัวคนตUางด&าวหรือเลขกามUา หากไมCทราบสอบถามท่ีเบอรN 0 2245 9433 

 - แจ&งช่ือ สกุลและบริษัทที่ทำงาน 
 
 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน (กรณทุีพพลภาพ)  

 1. แบบคำร&องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร&องทุกขD 

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

 3. แบบฟอรDมการโอนเงินระหวUางประเทศ (ลงลายมือช่ือ 1 แหCง) 

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

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

 6. หนังสือรับรองความสัมพันธDทางครอบครัว 

 7. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ หนังสือรับรองฉันทDสามีภรรยา หรือ ใบสำคัญการหยUา  

     หรือ หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส (กรณีมีภรรยา/สามี ที่จดทะเบียนสมรสและไมUจดทะเบียนสมรส)  

 8. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 

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

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

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

 12. สำเนาสูติบัตรของบุตร (ถ&ามี) 

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

 14. เอกสารทางการแพทยDที่ออกโดยโรงพยาบาลในประเทศเกาหลี (กรณีเคยรักษาในสาธารณรัฐเกาหลี) (สำคัญ) 

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

 16. สำเนาสมุดบญัชีธนาคารของผู&ยื่นรับสิทธิประโยชนD 

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

 18. สำเนาบัตรประจำตัวคนตUางด&าวของผู&ยื่นรับสิทธิประโยชนD 

 19. สำเนาหนังสือเดินทางของผู&ยื่นรับสิทธิประโยชนD 

 20. เอกสารอ่ืนๆ ที่ทางสำนักงานเงินบำนาญแหUงชาติขอเพิ่มเติม 

หมายเหตุ   1. เอกสารทุกฉบับต<องแปลเป[นภาษาอังกฤษและรับรอง 2 แหCง คือ  

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

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

                  ใบมรณบัตร ใบเปล่ียนช่ือ สูติบัตร เป[นต<น 

รายการตรวจสอบ(Checklist) 

Download

ก่ี่กี่มิูนำยอนำก้ี่มู กี่รณ่ท่พัพัลภ�พั

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

ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่



เงินสะสมเลี้ยงชีพ
(กุกมินยอนกึม) กรณีเสียชีวิตกรณีเสียชีวิต

1 คุณสมบัติ
1. ผูเสียชีวิตไดเขารวมโครงการเงินบํานาญแหงชาติและจายเงินสมทบกองทุน

2. ทายาทตามลําดับตองยื่นขอรับเงินสะสมเล้ียงชีพเปนรายเดือน หรือตามท่ีสํานักงานเงินบํานาญแหงชาติ

    สาธารณรัฐเกาหลี แจง โดยจะตองยื่นภายในระยะเวลา 5 ป นับจากวันท่ีเสียชีวิต

3 วิธีการตรวจสอบสิทธิ จํานวนเงิน และประเภทการรับเงิน
โทรตรวจสอบสิทธิประโยชนจากสํานักงานเงินบํานาญแหงชาติ สาธารณรัฐเกาหลี 

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

     - แจงเลขบัตรคนประจําตัวตางดาวหรือเลขกามา

     - แจงช่ือ สกุลและบริษัทท่ีทํางาน

5
สถานท่ีย่ืน
1. สํานักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.) ทุกจังหวัด

2. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ ช้ัน 12

   ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

3. ยื่นไดดวยตนเอง โดยโทรศัพทสอบถามสถานท่ียื่นเอกสารไดท่ี

   เบอรโทรศัพท +82 – 23 – 416 – 6158 ติดตอคุณรัตน

การรับเงิน
สํานักงานเงินบํานาญแหงชาติ สาธารณรัฐเกาหลีจะเปนผูพิจารณาประเภทการรับเงิน

โดยข้ึนอยูกับจํานวนเงินท่ีสงเขาสมทบและระเบียบของสํานักงานเงินบํานาญแหงชาติ

สาธารณรัฐเกาหลี

1. การรับเงินกอน 

2. การรับเงินรายเดือน

ลําดับทายาท
ลําดับท่ี 1 ภรรยา/สามี ท่ีจดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมาย

ลําดับท่ี 2 บุตรท่ีเกิดจากผูเสียชีวิต

ลําดับท่ี 3 บิดา/มารดา ของผูเสียชีวิต 

ลําดับท่ี 4 พ่ี/นอง ของผูเสียชีวิต ท่ีเกิดจากบิดาและมารดาเดียวกัน

2

4
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เงินสะสมเลี้ยงชีพ
(กุกมินยอนกึม) กรณีเสียชีวิตกรณีเสียชีวิต

1 คุณสมบัติ
1. ผูเสียชีวิตไดเขารวมโครงการเงินบํานาญแหงชาติและจายเงินสมทบกองทุน

2. ทายาทตามลําดับตองยื่นขอรับเงินสะสมเล้ียงชีพเปนรายเดือน หรือตามท่ีสํานักงานเงินบํานาญแหงชาติ

    สาธารณรัฐเกาหลี แจง โดยจะตองยื่นภายในระยะเวลา 5 ป นับจากวันท่ีเสียชีวิต

3 วิธีการตรวจสอบสิทธิ จํานวนเงิน และประเภทการรับเงิน
โทรตรวจสอบสิทธิประโยชนจากสํานักงานเงินบํานาญแหงชาติ สาธารณรัฐเกาหลี 

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

     - แจงเลขบัตรคนประจําตัวตางดาวหรือเลขกามา

     - แจงช่ือ สกุลและบริษัทท่ีทํางาน

5
สถานท่ีย่ืน
1. สํานักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.) ทุกจังหวัด

2. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ ช้ัน 12

   ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

3. ยื่นไดดวยตนเอง โดยโทรศัพทสอบถามสถานท่ียื่นเอกสารไดท่ี

   เบอรโทรศัพท +82 – 23 – 416 – 6158 ติดตอคุณรัตน

การรับเงิน
สํานักงานเงินบํานาญแหงชาติ สาธารณรัฐเกาหลีจะเปนผูพิจารณาประเภทการรับเงิน

โดยข้ึนอยูกับจํานวนเงินท่ีสงเขาสมทบและระเบียบของสํานักงานเงินบํานาญแหงชาติ

สาธารณรัฐเกาหลี

1. การรับเงินกอน 

2. การรับเงินรายเดือน

ลําดับทายาท
ลําดับท่ี 1 ภรรยา/สามี ท่ีจดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมาย

ลําดับท่ี 2 บุตรท่ีเกิดจากผูเสียชีวิต

ลําดับท่ี 3 บิดา/มารดา ของผูเสียชีวิต 

ลําดับท่ี 4 พ่ี/นอง ของผูเสียชีวิต ท่ีเกิดจากบิดาและมารดาเดียวกัน

2

4

 

เงินสะสมเล้ียงชีพ (กุกมินยอนกึม) ประเภทเงินก9อน กรณีเสียชีวิต 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน (กรณีเสียชีวิต ประเภทเงินก9อน)  

 1. แบบคำร)องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร)องทุกข: 

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

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

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

 5. หนังสือรับรองความสัมพันธ:ทางครอบครัว  

 6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ หนังสือรับรองฉันท:สามีภรรยา หรือ ใบสำคัญการหยJา 

          หรือ หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส (กรณีมีภรรยา/สามี ที่จดทะเบียนสมรสและไมJจดทะเบียนสมรส) 

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

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

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

 10. สำเนาสูติบัตรของบุตรของผู)เสียชีวิต (ถ)ามี) 

 11. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู)รับสิทธิประโยชน: (ทายาทรับสิทธิประโยชน:ลงลายมือช่ือ) 

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

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

 14. สำเนาหนังสือเดินทางของผู)เสียชีวิต (ทายาทรับสิทธิประโยชน:ลงลายมือช่ือ) 

 15. หนังสือรับรองประสงค:รับเงินก)อน 

 16. เอกสารอ่ืนๆ ที่ทางสำนักงานเงินบำนาญแหJงชาติขอเพิ่มเติม 

หมายเหตุ    1. เอกสารทุกฉบับต9องแปลเปJนภาษาอังกฤษและรับรองโดยผู9แปล 

รายการตรวจสอบ(Checklist) 

การตรวจสอบประเภทเงินท่ีจะได9รับ (เปJนเงินก9อน/รายเดือน) และเอกสารประกอบการย่ืนขอรับ  

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

โทรตรวจสอบได9ท่ีสำนักงานเงินบำนาญแหFงชาติ สาธารณรัฐเกาหลี    

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

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

        - แจ)งช่ือ สกุลและบริษัทที่ทำงาน 

ลำดับทายาท 

- ลำดับที่ 1 ภรรยา/สามี ที่จดทะเบียนสมรสถูกต)องตามกฎหมาย 

- ลำดับที่ 2 บุตรที่เกิดจากผู)เสียชีวิต 

- ลำดับที่ 3 บิดา/มารดา ของผู)เสียชีวิต  

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

 

Download

ก่ี่กี่มิูนำยอนำก้ี่มู ประเภทเงินำก้ี่อนำ กี่รณ่เส่ิยช่วิต้

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

ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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Download

ก่ี่กี่มิูนำยอนำก้ี่มู ประเภทร�ยเด้ีอนำ กี่รณ่เส่ิยช่วิต้

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

 

เงินสะสมเล้ียงชีพ (กุกมินยอนกึม) ประเภทรายเดือน กรณีเสียชีวิต 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน  (กรณีเสียชีวิต ประเภทรายเดือน)  

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ 

 2. แบบฟอร์มขอรับเงินสะสมเล้ียงชีพ กรณีรายเดือน (ลงลายมือช่ือ 2 แห่ง) 

 3. แบบฟอร์มการโอนเงินระหว่างประเทศ (ลงลายมือช่ือ 1 แห่ง) 

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

 5. หนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัว  

 6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ หนังสือรับรองฉันทส์ามีภรรยา หรือ ใบสำคัญการหย่า 

          หรือ หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส (กรณีมีภรรยา/สามี ที่จดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียนสมรส) 

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

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

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

 10. สำเนาสูติบตัรของบุตรของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี) 

 11. สำเนาสมุดบญัชีธนาคารของผู้รับสิทธิประโยชน์ (ทายาทรับสิทธิประโยชน์ลงลายมือช่ือ) 

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

 13. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าวของผู้เสียชีวิต (ทายาทรับสิทธิประโยชน์ลงลายมือช่ือ) 

 14. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิต (ทายาทรับสิทธิประโยชน์ลงลายมือช่ือ) 

 15. เอกสารอ่ืนๆ ที่ทางสำนักงานเงินบำนาญแห่งชาติขอเพิ่มเติม 

หมายเหตุ  1. เอกสารทุกฉบับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรอง 2 แห่ง คือ  

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

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

                  ใบมรณบัตร ใบเปล่ียนช่ือ สูติบัตร เป็นต้น 

รายการตรวจสอบ(Checklist) 

การตรวจสอบประเภทเงินท่ีจะไดBรับ (เปEนเงินกBอน/รายเดือน) และเอกสารประกอบการย่ืนขอรับ  

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

โทรตรวจสอบไดBท่ีสำนักงานเงินบำนาญแหOงชาติ สาธารณรัฐเกาหลี    

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

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

        - แจ?งช่ือ สกุลและบริษัทที่ทำงาน 

ลำดับทายาท 

- ลำดับที่ 1 ภรรยา/สามี ที่จดทะเบียนสมรสถูกต?องตามกฎหมาย 

- ลำดับที่ 2 บุตรที่เกิดจากผู?เสียชีวิต 

- ลำดับที่ 3 บิดา/มารดา ของผู?เสียชีวิต  

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

 

ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

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

สัญญาจ้าง (แทจิกึม) 

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

เงินประกันจากบริษัทซัมซุงประกันภัย จํากัด กรณีมีชีวิต ได้แก่ 

เงินประกันจาก
บริษัทซัมซุงประกันภัย จำกัด

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

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

ข้ันตอนการจัดเตรียมเอกสารย่ืนขอรับเงิน
ประกันจากบริษัทซัมซุงประกันภัย จํากัด

เอกสารประกอบการย่ืนขอรับเงินประกันจากบริษัทซัมซุงประกันภัย จํากัด กรณีมีชีวิต

ตรวจสอบ
รายช่ือ0101

ผู้มีเงินประกันจากตาราง
รายชื่อของสถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เกาหลี
ประจําประเทศไทย
(HRD Korea Thailand)

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม0202 ย่ืนเอกสาร

ขอรับเงิน0303
การยื่นขอรับเงินประกัน
จากบริษัทซัมซุงประกันภัย
จํากัด 

ประกันจากบริษัทซัมซุง
ประกันภัย จํากัด ได้ที่ 
3 หน่วยงาน ดังนี้
3.1 สํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

3.2 สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ

     สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 12 

     ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กทม. 10400

3.3 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยเกาหลี

     ประจําประเทศไทย กระทรวงแรงงาน 

     ตึกประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 12 

     ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กทม. 10400

มีรายชื่อ

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

ไม่มีรายชื่อ



44
กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 
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เงินประกันการเดินทางกลับ (คา่ตั๋วเคร่ืองบิน) และเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง (แทจิกมึ) 

จากบริษัท ซัมซุง ประกันภัย จำกดั กรณมีีชีวติ (มีรายชื่อใน HRD) 

 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    3. ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม 

        ศูนย์อีพีเอสประจำประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-245-9433 เว็บไซต:์         

                   https://hrdkoreathailand.com/ 

 

 

 

 
 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์  

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

 3. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ เลขประจำตัวคนต่างด้าว (เลขกาม่า)  

 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  

 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง  

 6. หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล  

 7. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานทีส่าธารณรัฐเกาหลี หน้าท่ีมีรูปถ่าย  

 8. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานทีส่าธารณรัฐเกาหลี หน้าท่ีมีวีซ่าทำงาน 

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

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

จากบริษัท ซัมซุง ประกันภัย จำกดั กรณมีีชีวติ (ไม่มีรายชื่อใน HRD) 

 
เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์  

 2. แบบคำร้องขอเงินประกันเฉพาะสำหรับคนต่างชาติ 3 แผ่น (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ ลงลายมือช่ือ 2 แห่ง) 

 3. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ เลขประจำตัวคนต่างด้าว (เลขกาม่า)  

 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  

 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง  

 6. หนังสือขออนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่ 3 (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ ลงลายมือช่ือ 1 แห่ง)  

 7. หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล  

 8. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานทีส่าธารณรัฐเกาหลี หน้าท่ีมีรูปถ่าย  

 9. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานทีส่าธารณรัฐเกาหลี หน้าท่ีมีวีซ่าทำงาน (ต้องมี) 

 10. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานทีส่าธารณรัฐเกาหลี หน้าท่ีมีตราประทับขาออกจากสาธารณรัฐเกาหลี หรือ  

      ตราประทับขาเข้าประเทศไทย*** (ต้องมี) 

***กรณีไม่มีเอกสารตามข้อ 10 ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 

1. คัดประวัติการเข้า - ออกประเทศไทย จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย  

สามารถขอคัดได้ท่ี สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.สวนพลู) กรุงเทพมหานคร เท่าน้ัน  

2. คัดประวัติการเข้า - ออก สาธารณรัฐเกาหลี จากสำนักงานตรวจคนเขา้เมืองสาธารณรัฐเกาหลี  

 ค่าธรรมเนียม 2,000 วอน (จะถูกหักก่อนการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง) 

 เอกสารต้องจัดเตรียมเพื่อย่ืนขอคัดประวัติการเข้า-ออก ดังน้ี 

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

  หนังสือมอบอำนาจ ให้ฝ่ายแรงงานฯ ติดตามเงินประกันเฉพาะฯ  

 

 

 

 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

 

 

รายการตรวจสอบ(Checklist) 

หรือ 

ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

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

       จากบริษัท ซัมซุง ประกันภัย จำกดั กรณีเสียชีวิตในประเทศไทย (มรีายชื่อใน HRD) 
 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน  

 1. หนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต *พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล  

 2. สำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต *พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล 

 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ หนังสือรับรองฉันทส์ามีภรรยา หรือ ใบสำคัญการหย่า   

 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1. ผู้เสียชีวิต 2. ผู้รับผลประโยชน์  

 5. สำเนาบัตรประชาชนของ 1. ผู้เสียชีวิต 2. ผู้รับผลประโยชน์ 

 6. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานทีส่าธารณรัฐเกาหลี หน้าท่ีมีรูปถ่าย ของผู้เสียชีวิต 

 7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ 

 8. เอกสารอ่ืนๆ ที่ ศูนย์อีพีเอสประจำประเทศไทย ขอเพิ่มเติม 

 

หมายเหตุ  1. สำเนาเอกสารประกอบการยื่นต้องลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยผู้รับผลประโยชน์ 

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

                  ใบมรณบัตร ใบเปล่ียนช่ือ สูติบัตร เป็นต้น 

  3. ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม 

       ศูนย์อีพีเอสประจำประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-245-9433 เว็บไซต:์         

                  https://hrdkoreathailand.com/ 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

            จากบริษัท ซัมซุง ประกันภัย จำกดั กรณีเสียชีวติ ในสาธารณรัฐเกาหล ี 
 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน  

 1. หนังสือสอบสวนความสัมพันธ์และรับรองการเป็นทายาทของผู้เสียชีวิต 

 2. หนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต  

 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ หนังสือรับรองฉันทส์ามีภรรยา หรือ ใบสำคัญการหย่า  

          (*กรณีผู้เสียชีวิตเป็นโสด ให้ทำหนังสือรับรองสถานภาพการสมรส*) 

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

 5. หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ (**ใช้หนังสือยินยอมแทนได้) 

 6. หนังสือขออนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่ 3 (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ ลงลายมือช่ือ 1 แห่ง) 

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

 8. สำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต 

 9. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ 

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

 11. สำเนาสูติบัตรของบุตรของผู้เสียชีวิต 

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

 13. สำเนาบัตรประจำตัวต่างด้าวแห่งเกาหลี (บัตรกาม่า)  

 14. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี หน้าท่ีมีรูปถ่าย ของผู้เสียชีวิต 

 15. เอกสารอ่ืนๆ ที่ฝ่ายแรงงานฯ ณ กรุงโซล ขอเพิ่มเติม 

 

หมายเหตุ   1. เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์ 

    2. รายละเอียดในหนังสือมอบอำนาจตามข้อ 4 ต้องระบุเน้ือหาตามท่ีฝ่ายแรงงานฯ ณ กรุงโซลระบุ 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

  

รายการตรวจสอบ(Checklist) 

Download

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

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

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

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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เงินค่าจ้างค้างจ่ายจากนายจ้าง กรณีมีชีวิต 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ 

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

 3. สำเนาสัญญาจ้าง (ต้องมี) 

 4. ช่ือและที่อยู่ของนายจ้าง/บริษัท (ต้องมี)  

 5. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ เลขประจำตัวคนต่างด้าว (เลขกาม่า)  

 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  

 7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 4 เดือนสุดท้าย (ต้องมี)   

    หรือ หลักฐานการลงเวลาทำงาน (ควรมี) เช่น ใบตอกบัตรหรือปฏิทินงานของเดือนที่นายจ้างจ่ายไม่จ่าย/ไม่ครบ  

    พร้อมหลักฐานการได้รับเงินจากนายจ้างไม่ครบ  

 8. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง   

 9. หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล  

 10. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานทีส่าธารณรัฐเกาหลี หน้าท่ีมีรูปถ่าย  

 11. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานทีส่าธารณรัฐเกาหลี หน้าท่ีมีวีซ่าทำงาน 

 
 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายการตรวจสอบ(Checklist) 

Download

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

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

ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

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

เอกสารประกอบการย่ืนขอรับเงินส่วนต่างการทํางานครบสัญญาจ้างจากนายจ้าง 
(เงินส่วนต่างแทจิกึม)

ในสาธารณรัฐเกาหลี 
(ก่อนกลับประเทศไทย) A

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

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

สํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด 

ในประเทศไทย 
(หลังกลับมาประเทศไทย)B

บริษัทซัมซุงประกันภัย จํากัด เรียกว่า เงินประกันการทํางาน
ครบสัญญาจ้างจากบริษัทซัมซุงประกันภัยจํากัด 
(เงินแทจิกึม)1

เงินแทจิกึม
ถูกเก็บไว้ 2 แห่ง คือ

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

4.

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

หมายเหตุ   
1. ลงลายมือช่ือในแบบคําร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง
2. เอกสารประกอบการย่ืนต้องรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
   โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง

ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 เปน็ต้นไป 
สถานประกอบการท่ีมีลูกจ้าง 1 คนข้ึนไป 
ต้องจ่ายเงินประกันส้ินสุดสัญญาจ้าง

แรงงานต่างชาติทํางานกับนายจ้าง
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

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

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

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

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

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

สํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด 
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เงินส่วนต่างการทำงานครบสัญญาจ้างจากนายจ้าง กรณีมีชีวิต 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ 

 2. หนังสือมอบอำนาจ ให้ติดตามเงินส่วนต่างการทำงานครบสัญญาจ้างจากนายจา้ง (ต้องมี)   

 3. สำเนาสัญญาจ้าง (ต้องมี)  

 4. ช่ือ และ ที่อยู่ของนายจ้าง/บริษัท (ต้องมี)   

 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 4 เดือนสุดท้าย (ต้องมี)  

 6. เอกสารคำนวณเงินแทจิกึมจากสำนักงานจัดหางาน (โคยง) /ศูนย์ช่วยเหลือในสาธารณรัฐเกาหลี (ควรมี)  

 7. เอกสารที่จะได้รับเงินแทจิกึมจากบริษัทซัมซุงประกันภัย จำกัด (ควรมี)  

 8. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ เลขประจำตัวคนต่างด้าว (เลขกาม่า)  

 9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  

 10. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง (ในประเทศไทย)  

 11. หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล  

 12. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานทีส่าธารณรัฐเกาหลี หน้าท่ีเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลี  

 13. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานทีส่าธารณรัฐเกาหลี หน้าท่ีมีวีซ่าทำงาน 

 
 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการตรวจสอบ(Checklist) 

Download

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

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

ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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วันท่ี 29 ตุลาคม 2563 

 

 

การตรวจสอบและปิดบัญชีธนาคาร KEB/KEB HANA กรณีมีชีวิต 
 
เอกสารประกอบการขอรับเงิน 
 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์  
 2. หนังสือมอบอำนาจ ให้ตรวจสอบและปิดบัญชธีนาคาร KEB/KEB HANA (ต้องมี) (ออกโดยท่ีว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต)  
 3. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ เลขประจำตัวคนต่างด้าว (เลขกาม่า)  
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอาย ุ  
 5. สำเนาสมุดบญัชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง (ในประเทศไทย)  
 6. หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล  
 7. สมุดบัญชีธนาคารที่จะให้ปดิบญัชี (เล่มจริง) และบัตร ATM พรอ้มรหัส 4 หลัก (ควรมี)  
 8. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานท่ีสาธาณรัฐเกาหลี หน้าท่ีมีรูปถ่าย  
 9. หนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผูร้ับชำระภาษีแทน (ต้องม)ี (ออกโดยที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต)   
 “ผู้รับชำระภาษีแทนต้องเป็นผู้ที่ทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีแบบถูกกฎหมายเท่านั้น”  
 10. เอกสารประกอบอ่ืนๆ ท่ีเจ้าหน้าท่ีธนาคาร KEB/KEB HANA รอ้งขอ  

 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 
    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 
    3. เอกสารประกอบการจัดทำหนังสือมอบอำนาจรับชำระภาษีแทนท่ีว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต คือ  

       1) สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ  2) สำเนาบัตรประชาชนพยานทั้ง 2 คน 
 
 

การยื่นเอกสาร  
สามารถยื่นเอกสารได้ที ่

1. สำนักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.) ทุกจังหวัด 
2. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ ช้ัน 12 ถนนมิตรไมตรี  

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 

 

รายการตรวจสอบ(Checklist) 

**หนังสือมอบอำนาจให้ตรวจสอบและปิดบัญชีธนาคาร** 
1. ออกโดยที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต และแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
2. นำไปรับรอง 2 แห่ง ตามลำดับ ดังนี้  
   1) กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ และ 2) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลปีระจำประเทศไทย  



 

 

 

 
 

 

 

หนังสือมอบอำนาจ 
 

เขียนที ่ที่ว่าการอำเภอ................................................ ........... 
วันที่................เดือน.............................พ.ศ.................. 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า...............................................................อายุ............ปี สัญชาติไทย 
เลขประจำตัวประชาชนเลขที่.................................. .......ออกให้ ณ.......................................... ..ตำบล
................................................อำเภอ...............................................จงัหวดั........................................... 

 ขอมอบอำนาจให้ นางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)   (MISS. 
PINYUDA CHAMCHANSRI/MINISTER-COUNSELLOR (LABOUR)) เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการธุรกรรมของ
ธนาคารทั้งหมดดังนี้ 

 1. ออกสมุดบัญชีธนาคารเล่มใหม่ 

 2. เปลี่ยนลายมือชื่อและรหัส 4 หลักของบัญชีธนาคาร 

 3. ปิดบัญชีธนาคาร ………………… และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในต่างประเทศ 

 4. กำหนดให้ธนาคาร …………………. ทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (Foreign exchange 
transaction bank) และขอโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ............................................................ ...............บัญชีธนาคาร
.......................................เลขที่บัญชี.........................................สาขา..........................................ของข้าพเจ้า 
แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 

 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจนี้เสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองท้ังสิ้น 

 เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว 

                (ลงชื่อ)........................................................ผู้มอบอำนาจ 
                                                                        (             ) 

                (ลงชื่อ)...................................................ผู้รับมอบอำนาจ 
                                                                        (             ) 
 

                                                                 (ลงชื่อ).......................................................พยาน 
                                                                        (                                         )                                  

 ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจ 

  ลงชื่อ.......................................................... 
   (                                        )  
 ตำแหน่ง......................................... 
 (ตราประทับหน่วยงาน) 

หนังสือมอบอำนาจปิดบญัชีธนาคาร 
KEB/KEB HANA 

กรณไีม่มสีมุด/สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 



 

 

ตวัอย่าง 

 

 
 

 

 

หนังสือมอบอำนาจ 
 

เขียนที ่ที่ว่าการอำเภอ................................................ ........... 
วันที่................เดือน.............................พ.ศ.................. 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า...............................................................อายุ............ปี สัญชาติไทย 
เลขประจำตัวประชาชนเลขที่.................................. .......ออกให้ ณ.......................................... ..ตำบล
................................................อำเภอ...............................................จงัหวดั........................................... 

 ขอมอบอำนาจให้ นางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)   (MISS. 
PINYUDA CHAMCHANSRI/MINISTER-COUNSELLOR (LABOUR)) เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการธุรกรรมของ
ธนาคารทั้งหมดดังนี้ 

 1. เปลี่ยนลายมือชื่อและรหัส 4 หลักของบัญชีธนาคาร 

 2. ปิดบัญชีธนาคาร ………………… และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในต่างประเทศ 

 3. กำหนดให้ธนาคาร …………………. ทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (Foreign exchange 
transaction bank) และขอโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ...........................................................................บัญชีธนาคาร
.......................................เลขที่บัญชี.........................................สาขา..........................................ของข้ าพเจ้า 
แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 

 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจนี้เสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองท้ังสิ้น 

 เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว 

                (ลงชื่อ)........................................................ผู้มอบอำนาจ 
                                                                        (             ) 

                (ลงชื่อ)...................................................ผู้รับมอบอำนาจ 
                                                                        (             ) 
 

                                                                 (ลงชื่อ).......................................................พยาน  
                                                                        (                                         )                                  

 ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจ 

  ลงชื่อ.......................................................... 
   (                                        )  
 ตำแหน่ง......................................... 
 (ตราประทับหน่วยงาน) 

หนังสือมอบอำนาจปิดบญัชีธนาคาร 
KEB/KEB HANA 

กรณีมีสมุด/สำเนาสมุดบญัชีธนาคาร 



กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

วันท่ี 29 ตุลาคม 2563 

 

 

การตรวจสอบและปิดบัญชีธนาคารอื่นๆ กรณมีีชีวิต 
 
เอกสารประกอบการขอรับเงิน 
 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์  
 2. **หนังสือมอบอำนาจ ให้ตรวจสอบและปิดบัญชีธนาคาร** (ต้องมี) (ออกโดยท่ีว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต)  
 3. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ เลขประจำตัวคนต่างด้าว (เลขกาม่า)  
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอาย ุ  
 5. สำเนาสมุดบญัชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง (ในประเทศไทย)  
 6. หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล  
 7. สมุดบัญชีธนาคารที่จะให้ปดิบญัชี (เล่มจริง) และบัตร ATM พรอ้มรหัส 4 หลัก  
 8. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานท่ีสาธาณรัฐเกาหลี หน้าท่ีมีรูปถ่าย  
 9. เอกสารประกอบอ่ืนๆ ท่ีเจ้าหนา้ที่ธนาคารร้องขอ  

 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 
    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 
 
 

การยื่นเอกสาร  
สามารถยื่นเอกสารได้ที ่

1. สำนักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.) ทุกจังหวัด 
2. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ ช้ัน 12 ถนนมิตรไมตรี  

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 

 

รายการตรวจสอบ(Checklist) 

**หนังสือมอบอำนาจให้ตรวจสอบและปิดบัญชีธนาคาร** 
1. ออกโดยที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต และแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
2. นำไปรับรอง 2 แห่ง ตามลำดับ ดังนี้  
   1) กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ และ 2) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลปีระจำประเทศไทย  



 

 

 

 

 
 

 

 

หนังสือมอบอำนาจ 
 

เขียนที ่ที่ว่าการอำเภอ................................................ ........... 
วันที่................เดือน.............................พ.ศ.................. 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า...............................................................อายุ............ปี สัญชาติไทย 
เลขประจำตัวประชาชนเลขที่.................................. .......ออกให้ ณ.......................................... ..ตำบล
................................................อำเภอ...............................................จงัหวดั........................................... 

 ขอมอบอำนาจให้ นางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี  อัครราชทูตที ่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)  
(MISS. PINYUDA CHAMCHANSRI/MINISTER-COUNSELLOR (LABOUR) )  เป ็นผ ู ้ม ีอำนาจดำเน ินการ
ธุรกรรมของธนาคารทั้งหมดดังนี้ 

 1. เปลี่ยนลายมือชื่อและรหัส 4 หลักของบัญชีธนาคาร 

 2. ปิดบัญชีธนาคาร ………………… และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในต่างประเทศ 

 3. กำหนดให้ธนาคาร …………………. ทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (Foreign exchange 
transaction bank) และขอโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ...........................................................................บัญชีธนาคาร
.......................................เลขที่บัญชี.........................................สาขา..........................................ของข้ าพเจ้า 
แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 

 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจนี้เสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองท้ังสิ้น 

 เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว 

                (ลงชื่อ)........................................................ผู้มอบอำนาจ 
                                                                        (             ) 

                (ลงชื่อ)...................................................ผู้รับมอบอำนาจ 
                                                                        (             ) 
 

                                                                 (ลงชื่อ).......................................................พยาน 
                                                                        (                                         )                                  

 ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจ 

  ลงชื่อ.......................................................... 
   (                                        )  
 ตำแหน่ง......................................... 

ยกตัวอย่างการทำหนังสือมอบอำนาจปิดบัญช ี
กรณีมีการปิดบัญชีของธนาคาร IBK จำนวน 2 บัญชี 
และ ปิดบัญชีธนาคาร WOORI จำนวน 1 บัญช ี
ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ 2 ฉบับ ดังนี้ 

1. ธนาคาร IBK 1 ฉบับ  
2. ธนาคาร WOORI 1 ฉบับ 

หนังสือมอบอำนาจปิดบัญชีธนาคารอ่ืนๆ  
ยกเว้น SHINHAN และ KEB/KEB HANA  

กรณีมีสมุดบัญชีธนาคาร 



 

 

 

 

 
 

 

 

หนังสือมอบอำนาจ 

เขียนที ่ที่ว่าการอำเภอ................................................ ........... 
วันที่................เดือน.............................พ.ศ.................. 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า...............................................................อายุ............ปี สัญชาติไทย 
เลขประจำตัวประชาชนเลขที่.................................. .......ออกให้ ณ.......................................... ..ตำบล
................................................อำเภอ...............................................จงัหวดั........................................... 

 ขอมอบอำนาจให้ นางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี  อัครราชทูตที ่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) 
(MISS. PINYUDA CHAMCHANSRI/MINISTER-COUNSELLOR (LABOUR) )  เป ็นผ ู ้ม ีอำนาจดำเน ินการ
ธุรกรรมของธนาคารทั้งหมดดังนี้ 

 1. ออกสมุดบัญชีธนาคารเล่มใหม่ 

 2. เปลี่ยนลายมือชื่อและรหัส 4 หลักของบัญชีธนาคาร 

 3. ปิดบัญชีธนาคาร ………………… และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในต่างประเทศ 

 4. กำหนดให้ธนาคาร …………………. ทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (Foreign exchange 
transaction bank) และขอโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ...........................................................................บั ญชีธนาคาร
.......................................เลขที่บัญชี.........................................สาขา..........................................ของข้าพเจ้า 
แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 

 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจนี้เสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองท้ังสิ้น 

 เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว 

                (ลงชื่อ)........................................................ผู้มอบอำนาจ 
                                                                        (             ) 

                (ลงชื่อ)...................................................ผู้รับมอบอำนาจ 
                                                                        (             ) 
 

                                                                 (ลงชื่อ).......................................................พยาน 
                                                                        (                                         )                                  

 ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจ 
  ลงชื่อ.......................................................... 
   (                                        )  
 ตำแหน่ง......................................... 
 (ตราประทับหน่วยงาน) 

ยกตัวอย่างการทำหนังสือมอบอำนาจปิดบัญช ี
กรณีมีการปิดบัญชีของธนาคาร IBK จำนวน 2 บัญชี 
และ ปิดบัญชีธนาคาร WOORI จำนวน 1 บัญช ี
ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ 2 ฉบับ ดังนี้ 

1. ธนาคาร IBK 1 ฉบับ  
2. ธนาคาร WOORI 1 ฉบับ 

หนังสือมอบอำนาจปิดบัญชีธนาคารอ่ืนๆ  
ยกเว้น SHINHAN และ KEB/KEB HANA  

กรณีไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร 



กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

วันท่ี 29 ตุลาคม 2563 

 

 

การตรวจสอบและปิดบัญชีธนาคารชินฮัน (SHINHAN) กรณีมีชวีิต 
 
เอกสารประกอบการขอรับเงิน 
 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์  
 2. หนังสือมอบอำนาจภาษาอังกฤษให้ตรวจสอบและปิดบัญชธีนาคารชินฮัน (SHINHAN) (ต้องม)ี (พิมพ์รายละเอียดส่วนตัว)  
 3. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ เลขประจำตัวคนต่างด้าว (เลขกาม่า)  
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอาย ุ  
 5. สำเนาสมุดบญัชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง (ในประเทศไทย)  
 6. หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล  
 7. สมุดบัญชีธนาคารที่จะให้ปดิบญัชี (เล่มจริง) และบัตร ATM พรอ้มรหัส 4 หลัก (ควรมี)  
 8. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานท่ีสาธาณรัฐเกาหลี หน้าท่ีมีรูปถ่าย  
 9. เอกสารประกอบอ่ืนๆ ท่ีเจ้าหนา้ที่ธนาคารชินฮัน (SHINHAN) ร้องขอ  

 
 
 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 
    2. สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องรบัรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 
 
 

การยื่นเอกสาร  
สามารถยื่นเอกสารได้ที ่

1. สำนักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.) ทุกจังหวัด 
2. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ ช้ัน 12 ถนนมิตรไมตรี  

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 

 

รายการตรวจสอบ (Checklist) 

**หนังสือมอบอำนาจให้ตรวจสอบและปิดบัญชีธนาคาร** 
ต้องผ่านการรับรอง 2 แห่ง ตามลำดับ ดังนี้  
   1) กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ (ลงลายมือชื่อเหมือนหนังสือเดินทางในหนังสือมอบอำนาจภาษาอังกฤษฯ  
      ต่อหนา้เจา้หนา้ที่กองสัญชาติและนิติกรณ ์กรมการกงสลุ) และ  
   2) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย 



Power of Attorney  
 

 

18th  December 2020 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

I. Designation of Attorney-in-Fact 

I, (ระบุช่ือสกุล-ช่ือภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทางเล่มล่าสุดท่ีใชเ้ดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี), the “Principal”, do hereby appoint Chamchansri Pinyuda 

to act on my behalf as my “Attorney-in-Fact” to perform the deed(s) listed under II. Powers of Attorney-in-Fact of this 

document within the conditions III. Validity of Document The identities of the aforementioned Principal and Attorney-in-

Fact is to be verified with the following information:             
 

 Principal (ผู้มอบอำนาจ) Attorney-in-Fact (ผู้รับมอบอำนาจ) 
• Full Name (ระบุช่ือสกุล-ช่ือภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง) Chamchansri Pinyuda 

• Nationality Thai Thai 

• Date of Birth (ระบุวนั/เดือน/ปี) 24th March 1966 

• Passport Number (ระบุหนงัสือเดินทางทุกเล่มท่ีใชเ้ดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี) CD1005628 

• Other Identification 

Number (When 

Applicable) 

(ระบุเลขกาม่า)                                       
 (Korean Alien Registration Number) 

D010-180334  

(Diplomatic  Identification Number) 

• Address (ระบุท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน) Royal Thai Embassy of South Korea 

(Labour Section) 

• Contact Information (ระบุหมายเลขโทรศพัท)์ (+82)02-794-5222 

• E-mail (ระบุอีเมลล)์  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Powers of Attorney-in-Fact 

The Principal hereby accepts all liabilities and responsibilities that may incur from the deed(s) performed by the Attorney-

in-Fact and therefore grant authorization to perform the following deed(s) in any financial institution(s) in South Korea 

with asset identified with the Principal: 
 

1. Change of the Principal’s account signature to a seal that is provided by the Attorney-in-Fact. 

2. Change of Principal’s account PIN number 

3. Perform an overseas wire transfer in accordance with the following details: 

 

• Name of Beneficiary :  (ระบุช่ือสกุล-ช่ือภาษาองักฤษ-เจา้ของบญัชีธนาคารในไทย) 

• Name of Beneficiary’s Bank : (ระบุช่ือบญัชีธนาคารในไทย) 

• SWIFT Code of Beneficiary’s Bank : (ระบุ SWIFT Code ของธนาคารในไทย) 

• Beneficiary’s Account Number : (ระบุ เลขบญัชีธนาคารในไทย) 

• Transaction Amount : All Amount (Including Transaction Fee) 

• Beneficiary’s Address : (ระบุท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน) 

• Beneficiary’s Telephone Number : (ระบุอีเมลล)์ 
 

(ระบุวันที่ (วันเดียวกับที่ไปกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ) 

I. การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจ 
   ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล ผู้มอบอำนาจ) ผู้มอบอำนาจ แต่งตั้งให้ นางพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี (เอกอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี) เป็นผู้รับมอบอำนาจ โดยให้ดำเนินการตาม วรรค II. อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ ภายไต้เง่ือนไขในวรรค III. ความถูกต้องของ
เอกสาร ข้อมูลประจำตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจจะถูกตรวจสอบตามรายละเอียดที่ปรากฏต่อไปนี้: 

II. อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ  
    1. มอบอำนาจใหเ้ปลี่ยนลายมอืชื่อบัญชีธนาคารของผู้มอบอำนาจเป็นตราประทับซึ่งจดัทำโดยผูร้ับมอบอำนาจ 
    2. มอบอำนาจใหเ้ปลี่ยนรหัส PIN ของบัญชีธนาคารของผู้มอบอำนาจ 
    3. มอบอำนาจใหด้ำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่มีรายละเอียดดังนี้:  

หนังสือมอบอำนาจ คำอธิบายและรายละเอียดแบบฟอร์มหนังสือมอบ
อำนาจขอปิดบัญชีธนาคาร SHINHAN 

กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด หน้า 1/2 



 

 

 

 

 

 

 

 

With regards to the Transaction Amount, the Principal acknowledges the marginal differences that may occur due to 

fluctuating currency exchange rates. The Principal allows deducting the cost of making the seal for 3,000 won and 

gives the cost of making the seal in cash to the Attorney-in-fact. 
 

 

 

 

 

 

 

4. Termination of Principal’s account and remainder to be given in cash to the Attorney-in-Fact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Validity of Document 

This Letter of Attorney shall be effective upon the signing by required parties (the Principal and the Attorney-in-Fact) and 

notarization of relevant authorities to provide the legal effect. The effectiveness of this Letter of Attorney shall conclude 

upon the completion of paragraph II. Powers of Attorney-in-Fact, section 4. 
 

 

 

 

 

 

     ผู้มอบอ ำนำจ                                               ผู้ รับมอบอ ำนำจ 
Signed                                                                Principal                Signed ___________________ Attroney-in-fact 

           (ระบุช่ือสกุล-ช่ือภาษาองักฤษแรงงาน)                              (Chamchansri Pinyuda ) 

 

 

 

**เว้นว่างไว้ เพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจ (ทา่นทูตที่ปรึกษาฯ) ลงลายมือชื่อ** (ลงลายมือชื่อตามหนังสือเดินทางเล่มล่าสุดที่ใช้เดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี) 

ในส่วนจำนวนเงินในการทำธุรกรรมนั้น ผู้มอบอำนาจรับทราบถึงจำนวนเงินที่เปลี่ยนไปเล็กน้อย ซึ่งเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
ที่ผันผวน และผู้มอบอำนาจอนุญาตให้หักค่าใช้จ่ายในการทำตราประทับเป็นจำนวนเงิน 3,000 วอน และให้จ่ายค่าตราประทับเป็น
เงินสดให้แก่ผู้รับมอบอำนาจ 

4. มอบอำนาจใหป้ิดบัญชีของผู้มอบอำนาจ และมอบเงินส่วนที่เหลอืเป็นเงินสดให้กับผู้รับมอบอำนาจ 

III. ความถูกต้องของเอกสาร  
หนังสือมอบอำนาจนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงนามโดยบุคคลทั้งสองฝ่าย (ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ) และมีการรับรองจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีผลทางกฎหมาย ผลการบังคับใช้หนังสือมอบอำนาจนี้จะสิ้นสุดเมื่อดำเนินการตามวรรค II. อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ 
สมบูรณ์, หมวด 4 

กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 
คำอธิบายและรายละเอียดแบบฟอร์มหนังสือมอบ

อำนาจขอปิดบัญชีธนาคาร SHINHAN 

หน้า 2/2 
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การปิดบัญชีธนาคาร กรณีเสยีชีวิต 
 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน  

 1. หนังสือสอบสวนความสัมพันธ์และรับรองการเป็นทายาทของผู้เสียชีวิต 

 2. หนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต 

 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ หนังสือรับรองฉันทส์ามีภรรยา หรือ ใบสำคัญการหย่า  

         (*กรณีผู้เสียชีวิตเป็นโสด ให้ทำหนังสือรับรองสถานภาพการสมรส*) 

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

 5. หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ (**ใช้หนังสือยินยอมแทนได้) 

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

 7. สำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต 

 8. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ 

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

 10. สำเนาสูติบัตรของบุตรของผู้เสียชีวิต 

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

 12. สำเนาบัตรต่างด้าวแห่งเกาหลี (กาม่า) 

 13. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต 

 14. กรณีปิดบัญชีธนาคาร KEB HANA ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจแต่งต้ังผู้รับชำระภาษีแทน (ออกโดยท่ีว่าการอำเภอ) 

                         “ผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นผู้ที่ทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีแบบถูกกฎหมายเท่าน้ัน” 

 15. เอกสารอ่ืนๆ ที่ฝ่ายแรงงานฯ ณ กรุงโซล ขอเพิ่มเติม 

      

 

หมายเหตุ  1. เอกสารทุกฉบับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและผ่านการรับรองเอกสาร 2 แห่ง ดังน้ี  

                 1) กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 2) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย 

    2. รายละเอียดในหนังสือมอบอำนาจตามข้อ 4 ต้องระบุเน้ือหาตามท่ีฝ่ายแรงงานฯ ณ กรุงโซลระบุ 

    3. เอกสารบางตัวสามารถขอคัดเป็นภาษาอังกฤษได้ท่ีอำเภอ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบ ทร.14/1 

                  ใบมรณบัตร ใบเปล่ียนช่ือ สูติบัตร เป็นต้น 

 
 

 

รายการตรวจสอบ(Checklist) 

Download

หนัำงส้ิอมูอบื้อำ�นำ�จั ปิดีบัื้ญี่ช่ธินำ�คำ�ร กี่รณ่เส่ิยช่วิต้

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

ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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Download

ตั้วอย่�งหนัำงส้ิอต่้�งๆ ท่�ใช้ติ้ดีต้�มูสิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่เส่ิยช่วิต้

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

Download

ตั้วอย่�งหนัำงส้ิอเดิีนำท�งและใบื้กี่�มู่�

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

SWIFT CODE ข้องธินำ�คำ�รต่้�งๆ ในำประเทศไทย

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

1 ธินั�ค�รกร้งเทพึ BANGKOK BANK BKKBTHBK

2 ธินั�ค�รกร้งศรีอย้ธิย� BANK OF AYUDHYA AYUDTHBK

3 ธินั�ค�รกสิำกรไทย KASIKORNBANK KASITHBK

4 ธินั�ค�รกร้งไทย KRUNG THAI BANK KRTHTHBK

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

6 ธินั�ค�รทห�รไทย TMB BANK TMBKTHBK

7 ธินั�ค�รออมสิำนั GOVERNMENT SAVINGS BANK GSBATHBK

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

9 ธินั�ค�รยูโอบี UNION OVERSEAS BANK BKASTHBK

10 ธินั�ค�รธินัช่�ติ่ THANACHART BANK THBKTHBK

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

12 ธินั�ค�ร Citibank Thailand CITIBANK CITITHBX

13 ธินั�ค�รเกียรติ่นั�คินั KIATNAKIN BANK KIFITHB1

สิ�ธิ�รณรัฐเกี่�หล่
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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)

ภ�คำผนำวกี่



254
กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 

สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

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
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