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  นัอกจ�กเงินัสิำทธิิประโยช่น์ัต่�มกฎหม�ยแรงง�นัที�กล่ั�วม�แล้ัวในัข้�งต้่นั ยังมีเงินัอีก 

ประเภทหนึั�ง ที�คนัง�นัที�เคยทำ�ง�นัในัประเทศซิ�อ้ดีอ�ระเบีย ก่ี่อนำวันำท่� 13 มู่นำ�คำมู 2530 

ซ้ี�งต้รงกัี่บื้ ปี คำ.ศ. 1987 อ�จัจัะมู่สิิทธิิได้ีรับื้นัำ�นำค้ำอเงินำประกัี่นำสัิงคำมู หร้อเป็นำท่�รู้จัักี่กัี่นำโดียทั�วไป

ว่� “เงินำโกี่ซ่ี� - GOSI” ซ้ี�งย่อมู�จั�กี่ คำำ�ว่� General Organization for Social Insurance 

– GOSI แปลว่� องค์ำกี่รประกัี่นำสัิงคำมู ซึิ�งมีสำำ�นัักง�นัสำ�ข�ตั่�งอยู่ทั�วท้กจังหวัดในัประเทศ

ซิ�อ้ดีอ�ระเบีย  

  ก�รประกันัสัำงคมในัประเทศซิ�อ้ดีอ�ระเบียนัั�นั เดิมได้มีก�รใช้่บังคับทั�งประช่�ช่นั 

ช่�วซิ�อ้ดีอ�ระเบีย แลัะคนัง�นัต่่�งช่�ติ่ โดยให้นั�ยจ้�งนัำ�คนัง�นัสำมัครเป็นัสำม�ชิ่กกองท้นัประกันั

สัำงคม โดียมู่เง้�อนำไข้ว่�

  ต่้อมู�ท�งกี่�รซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย ได้ีมู่คำำ�สัิ�ง ท่� M/43 ลงวันำท่� 13 มู่นำ�คำมู 2530 

(คำ.ศ. 1987) ยกี่เลกิี่ระเบ่ื้ยบื้กี่�รหักี่เก็ี่บื้เงินำประกี่นัำสัิงคำมูประเภท “เงนิำบื้ำ�นำ�ญี่ หร้อ เงินำกี่องท่นำ

ยังช่พั” ดัีงกี่ล่�วจัำ�นำวนำ 5% จั�กี่คำนำง�นำต่้�งช�ติ้ และให้ค้ำนำเงินำจัำ�นำวนำ 5% ท่�ถูกี่หักี่เก็ี่บื้ 

ไปแล้วนัำ�นำแก่ี่คำนำง�นำต่้�งช�ติ้ (ดูก�รขอรับเงินัประกันัสัำงคมคืนั) ดังนัั�นั คนัง�นัต่่�งช่�ติ่ จึงไม่ถูึก 

หักเก็บเงินัจ�กค่�จ้�งก�รทำ�ง�นัเข้�ร่วมสำมทบกองท้นัประกันัสัำงคมในัประเภทเงินับำ�นั�ญ หรือ 

เงินักองท้นัยังชี่พึ อีกต่่อไป  

  สำำ�หรับก�รประกันัสัำงคมในัประเภท “ประกัี่นำอ่บัื้ติ้เหต่้ หร้ออันำต้ร�ยท่�อ�จัเกิี่ดีจั�กี่

ต้ำ�แหน่ำงง�นำ – อ�ช่พัท่�ทำ�ง�นำ” โดยนั�ยจ้�งหรือเจ้�ของสำถึ�นัประกอบก�รจะต้่องเป็นัผูู้้จ่�ยเงินั

ประกันัให้แก่สำำ�นัักง�นัประกันัสัำงคม (โกซีิ�) จำ�นัวนั 2 % แทนัคนัง�นั ซึิ�งเงินัประเภทดังกล่ั�ว 

จัะไมูมู่่กี่�รข้อเร่ยกี่ค้ำนำในำภ�ยหลงัเมู้�อคำนำง�นำเลิกี่จั�กี่กี่�รทำ�ง�นำแลว้ หร้อเกี่ษ่ยณอ�ย่กี่�รทำ�ง�นำ

แล้ว (อ�ย่คำรบื้ 60 ปี) แต่้คำนำง�นำจัะได้ีรับื้เมู้�อประสิบื้อ่บัื้ติ้เหต่้ในำข้ณะทำ�ง�นำนัำ�นำ ซ้ี�งเป็นำไปต้�มู

สิภ�พัคำว�มูเป็นำจัริง เง้�อนำไข้ และข้นำ�ดีข้องกี่�รท่�ได้ีรับื้บื้�ดีเจ็ับื้ว่�อยู่ในัระดับใด ขนั�ดใด 

โดยเป็นัไปต่�มที�แพึทย์ลังคว�มเห็นั

3. สิิทธิิประโยชน์ำจั�กี่ประกัี่นำสัิงคำมู (Social Insurance)

ต้้องจ่ั�ยค่ำ�ประกัี่นำสัิงคำมู หร้อเบ่ื้�ยประกัี่นำเป็นำเงินำ 13% 

หักี่เก็ี่บื้จั�กี่เจ้ั�ข้องสิถ�นำประกี่อบื้กี่�รจัำ�นำวนำ 8% และหักี่เก็ี่บื้จั�กี่คำนำง�นำจัำ�นำวนำ 5% 

เพืึ�อใช้่เป็นักองท้นัเลีั�ยงชี่พึในัย�มที�คนัง�นันัั�นัหมดสำภ�พึจ�กก�รทำ�ง�นัแล้ัวด้วยสำ�เหต้่ใดก็ต่�ม 

ตั้วอย่�ง อ�ย้ครบ 60 ปีแล้ัว หรือออกจ�กสำถึ�นัประกอบก�รนัั�นัด้วยสำ�เหต้่ส้ำขภ�พึไม่อำ�นัวย 

 หรือเสีำยชี่วิต่ เป็นัต้่นั

ซ้ี�งเป็นำเงินำประเภทน่ำ�เร่ยกี่ว่� “เงินำบื้ำ�นำ�ญี่” หร้อ “เงินำกี่องท่นำยังช่พั” 
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โดียสิร่ปต้�มูระเบ่ื้ยบื้กี่�รประกัี่นำสัิงคำมูใหมู่กี่ำ�หนำดีเป็นำ 2 ประเภท คือ  

 1. ประเภทเงินำบื้ำ�นำ�ญี่หร้อกี่องท่นำยังช่พัซ้ี�งใช้เฉีพั�ะช�วซี�อ่ด่ีฯ เท่�นัำ�นำ  

 2. ประเภทกี่�รประกี่ันำอ่บัื้ติ้เหต่้หร้ออันำต้ร�ยจั�กี่อ�ช่พั/ต้ำ�แหนำ่งท่�ทำ� สำำ�หรับประเภทนีั� 

ใช้่บังคับทั�งช่�วซิ�อ้ดีฯ แลัะคนัง�นัต่่�งช่�ติ่โดยนั�ยจ้�ง/เจ้�ของกิจก�รต้่องเป็นัผูู้้จ่�ยเงินั 

ประกันัสัำงคมแทนัคนัง�นัจำ�นัวนั 2% จ�กอัต่ร�ค่�จ้�ง (ไม่มีก�รหักจ�กเดือนัคนัง�นัแลัะไม่อ�จ

ขอรับคืนัภ�ยหลััง)

 ท�ย�ทผู้มู่สิิทธิิได้ีรับื้ค้ำอบ่ื้คำคำลในำคำรอบื้คำรัวข้องคำนำง�นำท่�อยู่ภ�ยใต้้กี่�รอ่ปกี่�ระเล่�ยงดูี (ต่�ม

ระเบียบประกันัสัำงคม ม�ต่ร�ที� 2) ได้แก่

 1. หญิี่งหมู้�ย (ภรรย�ข้องผู้ต้�ย) หร้อพ่ัอหมู้�ยหมู�ยถ้งสิ�มู่ข้องผู้ต้�ย ซึิ�งภรรย�ของเข�

เป็นัสำม�ช่กิประกันัสัำงคม แลัะมสีำ�มนัีั�นัเป็นับ้คคลัที�ไร้คว�มสำ�ม�รถึจ�กก�รทำ�ม�ห�กินั (ท้พึพึลัภ�พึ) 

จนักว่�ก�รท้พึพึลัภ�พึ จะห�ย  

 2. บ่ื้ต้รช�ยท่�อ�ย่ต้ำ��กี่ว่� 21 ปี จันำอ�ย่จัะคำรบื้ 21 ปี บ่ื้ต้รสิ�วท่�เป็นำโสิดี จันำกี่ว่�จัะสิมูรสิ

และสิำ�หรับื้บ่ื้ต้รช�ยห�กี่อยู่ระหว่�งกี่�รศ้กี่ษ�ในำสิถ�นำศ้กี่ษ� จัะถูกี่ข้ย�ยเวล�อ�ย่ออกี่ไปให้อ่กี่

จันำกี่ว่�อ�ย่จัะคำรบื้ 26 ปีบื้ริบูื้รณ์ และไมู่มู่เง้�อนำไข้ใดีๆ กำ�หนัดอ�ย้ไว้ต่ร�บใดที�เข�อยู่ในัสำภ�พึ 

ที�ท้พึพึลัภ�พึไร้คว�มสำ�ม�รถึจ�กก�รประกอบอ�ชี่พึเลีั�ยงต่นัเอง ด้วยสำ�เหต้่เป็นัโรคใดโรคหนึั�ง 

ที�เรื�อรังหรือมีคว�มบกพึร่องท�งร่�งก�ย ก�รไร้คว�มสำ�ม�รถึ (Handicap, Disability)  

 3. หล�นำช�ยและหล�นำสิ�วข้องสิมู�ชิกี่ ท่�เกิี่ดีจั�กี่บ่ื้ต้รช�ย ซึิ�งบ้ต่รช่�ยของสำม�ช่ิกผูู้้ต่�ย 

ได้เสีำยชี่วิต่ไปก่อนัแล้ัวในัช่่วงที�สำม�ชิ่กนัั�นัยงัมีชี่วิต่อยู ่แลัะบ้คคลัเหล่ั�นีั�อยูภ่�ยใต้่ก�รอ้ปก�ระเลีั�ยง

ดูจนัถึึงวันัที�เสีำยชี่วิต่ โดยเงื�อนัไขเดียวกับกรณีีบ้ต่รช่�ยแลัะบ้ต่รสำ�วของสำม�ชิ่กผูู้้ต่�ยด้วย  

 4. พ่ัอและแมู่ข้องสิมู�ชิกี่ท่�เส่ิยช่วิต้ ซึิ�งทั�งสำองคนัอยูภ่�ยใต้่ก�รอ้ปก�ระเลีั�ยงดูของเข�จนัถึึง

วันัที�เสีำยชี่วิต่ แต่่มีเงื�อนัไขว่� ผูู้้เป็นัพ่ึอจะต้่องเป็นัผูู้้ไร้คว�มสำ�ม�รถึจ�กก�รทำ�ง�นั หรืออ�ย้เกินั 

60 ปีแล้ัว แลัะไม่ได้ทำ�ง�นัแต่่อย่�งใด  

 5. ปู� และ ย่�ต้�มูเง้�อนำไข้เด่ียวกัี่บื้กี่รณ่ พ่ัอและแมู่  

 6. พ่ั�ช�ย น้ำองช�ย และพั่�สิ�วข้องสิมู�ชกิี่ท่�เส่ิยช่วิต้ ต่�มเงื�อนัไขเดยีวกันักับกรณีีของบ้ต่รช่�ย

แลัะบ้ต่รสำ�ว โดยมีเงื�อนัไขว่� บ้คคลัเหล่ั�นีั�ต้่องอยู่ภ�ยใต้่ก�รอ้ปก�ระเลีั�ยงดูของเข�จนัถึึงวันัที� 

เสีำยชี่วิต่
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  ก�รขอรับเงินัประกันัสัำงคม (โกซีิ�) คืนัได้ดำ�เนิันัก�รม�ตั่�งแต่่ พึ.ศ. 2531 จนัถึึงปัจจ้บันั

อย่�งไรก็ต่�มยังมีคนัง�นัไทยที�เคยเดินัท�งไปทำ�ง�นัที�ประเทศซิ�อ้ดีอ�ระเบียจำ�นัวนัม�ก 

ที�ยังไม่เคยยื�นัขอรับเงินัประกันัสัำงคม (โกซีิ�) คืนัจึงขอทบทวนัแนำวท�งกี่�รข้อรับื้เงินำประกัี่นำสัิงคำมู 

(โกี่ซ่ี�) ค้ำนำ ดังนีั�  

 1. คนัง�นัที�จะขอรับเงินัประกันัสัำงคม จัะต้้องมู่ค่ำณสิมูบัื้ติ้ ดังนีั�    

  1.1 ต้่องเป็นัผูู้้ที�เข้�ไปทำ�ง�นัในัประเทศซิ�อ้ดีฯ ก่ี่อนำวันำท่� 13 มู่นำ�คำมู 2530  

  1.2 ต้่องเป็นัสำม�ชิ่กแลัะถูึกหักค่�จ้�งสำมทบประกันัสัำงคมเป็นัเวลั� 12 เด้ีอนำข้้�นำไป นัับถึึง 

วันัที� 13 มีนั�คม 2530 (ค.ศ. 1987)   

 2. คนัง�นัทีได้รับเงินัสำมทบร้อยลัะ 5 คืนัแล้ัว จะไม่ได้รับเงินัประกันัสัำงคมใดๆ อีกแลัะไมู่มู่ 

กี่�รจ่ั�ยเงินำประกัี่นำสัิงคำมูรอบื้ท่�สิองหร้อรอบื้ท่�สิ�มูแต่้อย่�งใดี  

 3. สำำ�หรับเงินัหักสำมทบจ�กฝ่่�ยนั�ยจ้�งร้อยลัะ 8 (8%) กฎหม�ยกำ�หนัดให้สำำ�นัักง�นัประกันั

สัำงคมซิ�อ้ดีฯ เป็นัผูู้้จัดเก็บไม่คืนัให้คนัง�นัแต่่อย่�งใด  

 4. เงินัประกันัสัำงคม (โกซีิ�) ประเภทบำ�นั�ญ จะจ่�ยให้เฉพึ�ะคนัง�นัช่�วซิ�อ้ดีฯ เท่�นัั�นั  

 5. คำนำง�นำต้้องย้�นำข้อรบัื้เงนิำประกี่นัำสัิงคำมูต้อ่สิำ�นัำกี่ง�นำประกี่นัำสัิงคำมูซี�อ่ด่ีฯโดียต้รง ไมูจ่ัำ�เปน็ำ

ต้้องผ่�นำนำ�ยหน้ำ�หร้อหน่ำวยง�นำอ้�นำใดี และไมู่มู่ผู้ใดีดีำ�เนิำนำเร้�องข้อรับื้เงินำแทนำคำนำง�นำ 

ผู้ประกัี่นำต้นำได้ี เมื�อใดที�สำำ�นัักง�นัประกันัสัำงคมส่ำงเงินัไปให้คนัง�นั สำำ�นัักง�นัประกันัสัำงคม (โกซีิ�) 

จะสำ่งไปให้ในันั�มคนัง�นัผูู้้ประกันัต่นัเท่�นัั�นับ้คคลัในัครอบครัวไม่สำ�ม�รถึไปขอรับเงินัดังกล่ั�ว 

จ�กธินั�ค�รแทนัเจ้�ของได้ ถึึงแม้ว่�คนัง�นัผูู้้ประกันัต่นัจะเสำียชี่วิต่ลังแลั้ว แลัะมีท�ย�ทต่�ม

กฎหม�ยไปแสำดงต่นัเพืึ�อขอรับก็ไม่สำ�ม�รถึขอรับได้เนืั�องจ�กจะต้่องดำ�เนิันัเรื�องขอรับใหม่ในั 

อีกลัักษีณีะหนึั�งนัั�นัคือกรณีีเสีำยชี่วิต่

แนำวท�งกี่�รข้อย้�นำรับื้เงินำประกัี่นำสัิงคำมู (โกี่ซ่ี�) ประเภทเงินำบื้ำ�นำ�ญี่หร้อเงินำกี่องท่นำยังช่พั  

 1. กี่รณ่คำนำง�นำผู้ประกัี่นำต้นำยังมู่ช่วิต้อยู่ จำ�แนักเป็นั 2 กรณีี    

  1. กี่รณ่คำนำง�นำมู่เฉีพั�ะหนัำงส้ิอเดิีนำท�ง      

       1.1 ให้กรอกข้อมูลัในัแบบฟอร์มแบบไม่มีบัต่รประกันัสัำงคม (โกซีิ�) โดยเขียนัชื่�อที�อยู่

ตั่วเองเป็นัภ�ษี�อังกฤษีให้ถูึกต้่อง     

       1.2 ถ่ึ�ยสำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�งหน้ั�ที�มีรูปถ่ึ�ย ลั�ยมือชื่�อของคนัง�นั แลัะหน้ั�ที�มี

ต่ร�ประทับวีซ่ิ�เดินัท�งเข้�ไปทำ�ง�นัในัประเทศซิ�อ้ดีอ�ระเบีย

5.
กี่�รข้อรับื้เงินำประกัี่นำสัิงคำมู (GOSI-โกี่ซ่ี�) ประเภทเงินำบื้ำ�นำ�ญี่
หร้อเงินำกี่องท่นำยังช่พั

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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       1.3 ส่ำงเอกสำ�รต่�มข้อ 1.1 – 1.2 ไปที�สำำ�นัักง�นัประกันัสัำงคมซิ�อ้ดีอ�ระเบียโดยต่รง

(ส่ำงท�งไปรษีณีีย์ลังทะเบียนั) ดังนีั�

GENERAL ORGANIZATION FOR SOCIAL INSURANCE (RIYADH OFFICE)

OVERSEAS PENSION DEPARTMENT

P.O. BOX 2952, RIYADH 11461

KINGDOM OF SAUDI ARABIA (K.S.A)

หร้อผ่�นำเว็บื้ไซีต์้  http://www.gosi.com.sa 

หร้อท�งไปรษณ่ย์อิเล็กี่ทรอนิำกี่ส์ิ  ryd@gosi.com.sa 

หร้อ ส่ิงผ่�นำสิำ�นัำกี่ง�นำแรงง�นำจัังหวัดี เพ้ั�อส่ิงต่้อให้สิำ�นัำกี่ประสิ�นำคำว�มูร่วมูมู้อระหว่�งประเทศ 

แจ้งสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศซิ�อ้ดีอ�ระเบีย (กร้งริย�ด) ดำ�เนิันัก�รต่่อไป

 2. กี่รณ่คำนำง�นำมู่หนัำงส้ิอเดิีนำท�งและบัื้ต้รประกัี่นำสัิงคำมู (โกี่ซ่ี�)             

  2.1 ให้กรอกข้อมูลัในัแบบฟอร์มแบบมีบัต่รประกันัสัำงคม (โกซีิ�) โดยเขียนัชื่�อ ที�อยู่ของ 

ตั่วเองเป็นัภ�ษี�อังกฤษีให้ถูึกต้่องชั่ดเจนั     

  2.2 ให้กรอกเลัขสำม�ช่ิกในับัต่รประกันัสัำงคมลังในัแบบฟอร์มแบบมีบัต่รฯโดยแปลัเลัขที�

เป็นัภ�ษี�อ�หรับให้เป็นัเลัขสำ�กลั (ดูก�รเปรียบเทียบตั่วเลัขอ�หรับเป็นัเลัขสำ�กลั)  

  2.3 ถ่ึ�ยสำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�งหน้ั�ที�มีรูปถ่ึ�ย ลั�ยมือชื่�อของคนัง�นั แลัะหน้ั�ที�มี 

ต่ร�ประทับวีซ่ิ�เดินัท�งเข้�ไปทำ�ง�นัในัประเทศซิ�อ้ดีอ�ระเบีย    

  2.4 ถ่ึ�ยสำำ�เนั�บัต่รสำม�ชิ่กประกันัสัำงคม (โกซีิ�)     

  2.5 ส่ำงเอกสำ�รต่�มข้อ 2.1 – 2.4 ไปที�สำำ�นัักง�นัประกันัสัำงคมซิ�อ้ดีอ�ระเบีย โดยต่รง 

(ส่ำงท�งไปรษีณีีย์ลังทะเบียนั) ต่�มที�อยูใ่นัข้อ 1.4 

  กี่�รข้อรับื้เงินำประกัี่นำสัิงคำมู (โกี่ซ่ี�) คำนำง�นำต้้องดีำ�เนิำนำกี่�รเองโดียไมู่จัำ�เป็นำต้้อง 

ผ่�นำนำ�ยหน้ำ� และไมู่เส่ิยค่ำ�บื้ริกี่�รใดีๆ ทั�งสิิ�นำ  

  ห�กมีข้อสำงสัำย กร้ณี�ติ่ดต่่อสำอบถึ�มสำำ�นัักง�นัแรงง�นัจังหวัด หรือสำำ�นัักง�นัจัดห�ง�นั

จังหวัดท้กจังหวัด

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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หมู�ยเหต่้    

  1. ส่ำวนัภูมิภ�คขอรับแบบฟอร์มขอรับเงินัประกันัสัำงคมได้ที� สำำ�นัักง�นัแรงง�นัจังหวัด 

หรือสำำ�นัักง�นัจัดห�ง�นัจังหวัดท้กจังหวัด / กร้งเทพึมห�นัครรับแบบฟอร์มได้ที�สำำ�นัักประสำ�นั 

คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ กระทรวงแรงง�นั    

  2. ให้กรอกแบบฟอร์มเป็นัภ�ษ�อังกี่ฤษเท่�นัำ�นำ ด้ีวย ตั้วพิัมูพ์ัใหญ่ี่   

  3. ลงล�ยมู้อช้�อในำแบื้บื้ฟื้อร์มูให้เหมู้อนำกัี่นำล�ยมู้อช้�อในำหนัำงส้ิอเดิีนำท�ง  

  4. ที�อยูที่�แจ้งให้สำำ�นัักง�นัประกันัสัำงคมซิ�อ้ดีอ�ระเบีย ส่ำงเงินัให้ ต้่องเป็นัที�อยูข่องคนัง�นั

เท่�นัั�นั    

  5. ถ้ึ�เอกสำ�รถูึกต้่อง จะได้รับเงินัประกันัสัำงคมคืนัประม�ณีภ�ยในั 6 เดือนั  

  6. ถ้ึ�พ้ึนั 6 เดือนั ยงัไม่ได้รับเงินัขอให้นัำ�สำำ�เนั�เอกสำ�รที�ส่ำงไปครั�งแรกไปติ่ดต่่อสำำ�นัักง�นั

แรงง�นัจังหวัดหรือสำำ�นัักง�นัจัดห�ง�นัจังหวัดที�มีภูมิลัำ�เนั�อยู่ หรือสำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือ

ระหว่�งประเทศ กระทรวงแรงง�นั เพืึ�อร้องขอให้ต่รวจสำอบกรณีีดังกล่ั�ว 

 3. กี่รณ่คำนำง�นำผู้ประกัี่นำต้นำเส่ิยช่วิต้ มีแนัวท�งก�รขอรับเงินัประกันัสัำงคม (โกซีิ�) ดังนีั�  

  ท�ย�ทผู้มู่สิิทธิิ ท�ย�ทของผูู้้เอ�ประกันัที�ถึึงแก่คว�มต่�ยแลัะมีสิำทธิิได้รับเงินัสำมทบ 

จ่�ยคืนั ได้แก่บ้คคลัใดบ้คคลัหนึั�งต่�มลัำ�ดับ ดังต่่อไปนีั�  

       1. ภรรย� หรือ   

       2. ถ้ึ�ไม่มีภรรย� ได้แก่ บ้ต่ร   

       3. ถ้ึ�ไม่มีภรรย� บ้ต่ร ได้แก่ หลั�นั (ที�เกิดจ�กลูักช่�ยที�เสีำยชี่วิต่แล้ัว)  

       4. ถ้ึ�ไม่มีภรรย� บ้ต่ร หลั�นั ได้แก่ บิด� ม�รด� หรือ   

       5. ถ้ึ�ไม่มีภรรย� บ้ต่ร หลั�นั บิด� ม�รด� ได้แก่ ปู่ แลัะย่� หรือ   

       6. ถึ้�ไม่มีบ้คคลัที�กลั่�วม�ได้แก่ พีึ�ช่�ย นั้องช่�ย แลัะพีึ�สำ�ว นั้องสำ�ว ของผูู้้ต่�ย

โดยมีเงื�อนัไขว่� บ้คคลัเหลั่�นีั�ต้่องอยู่ภ�ยใต้่ก�รอ้ปก�ระ เลีั�ยงดูของคนัง�นัที�เสีำยชี่วิต่ ในัวันัที� 

เข�เสีำยชี่วิต่

(1) เอกี่สิ�รข้องผู้เส่ิยช่วิต้ ได้แก่  

 1. สำำ�เนั�บัต่รประกันัสัำงคม (โกซีิ�)  

 2. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�ง ที�มีร�ยลัะเอียดของคนัง�นัแลัะที�มีต่ร�ประทับวีซ่ิ�  

 3. สำำ�เนั�ใบมรณีบัต่ร

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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(2) ภรรย�ข้องผู้เส่ิยช่วิต้ ค้ณีสำมบัติ่ คือ  

 1. ต้่องเป็นัภรรย�ที�ถูึกต้่องต่�มกฎหม�ยแลัะยังมีชี่วิต่อยูเ่ท่�นัั�นั  

 2. ห�กทำ�ก�รสำมรสำใหม่ ไม่มีสิำทธิิได้รับเงินัโกซีิ�  

 3. เอกสำ�รได้แก่  

  

(3) บ่ื้ต้รข้องผู้เส่ิยช่วิต้ ค้ณีสำมบัติ่ คือ  

 1. บ้ต่รช่�ยต้่องมีอ�ย้ต่ำ��กว่� 21 ปี ในัขณีะที�บิด�ถึึงแก่คว�มต่�ย แลัะห�กอ�ยค้รบ 21 ปีแล้ัว

บ้ต่รช่�ยต้่องอยู่ระหว่�งก�รศึกษี� แลัะมีใบรับรองก�รศึกษี�จ�กสำถึ�นัศึกษี� แลัะอ�ย้ต่้องไม่เกินั  

26  ปี (ครบ 26 ปีบริบูรณ์ีไม่มีสิำทธิิ�)   

 2. กรณีีบ้ต่รสำ�วต้่องเป็นัโสำด ห�กสำมรสำแล้ัว ไม่มีสิำทธิิ� เอกสำ�รได้แก่  

(5) บิื้ดี� – มู�รดี� ข้องผู้ต้�ย  

 1. ถืึอเป็นัท�ย�ทที�มีสิำทธิิได้รับเงินัโกซีิ� แต่่ต่้องเป็นับ้คคลัที�ไร้คว�มสำ�ม�รถึในัก�รทำ�ง�นั                 

หรืออ�ยเ้กินั 60 ปีแล้ัว แลัะไม่ได้ทำ�ง�นั   

 2. เอกสำ�ร ได้แก่  

(4) หล�นำช�ย หร้อหล�นำสิ�วข้องผู้ต้�ยท่�เกิี่ดีจั�กี่บ่ื้ต้รช�ย (กี่รณ่บ่ื้ต้รช�ยเส่ิยช่วิต้ไปก่ี่อนำแล้ว) 

 เอกสำ�รเหมือนักับกรณีีบ้ต่รช่�ย แลัะบ้ต่รสำ�วของผูู้้ต่�ย  

	 สำำ�เนั�ใบทะเบียนัสำมรสำ

	 สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ต่ัวประช่�ช่นั

	 สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นัที�มีช่ื�อภรรย�ปร�กฏิ

	 สำำ�เนั�ใบสำูต่ิบัต่ร

	 สำำ�เนั�บัต่รประช่�ช่นั (ถึ้�มี)

	 สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นัที�มีบ้ต่รปร�กฏิ

	 กรณีีอยู่ระหว่�งก�รศึกษี� ต่้องมีใบรับรองก�รศึกษี�

	 กรณีีบ้ต่รช่�ย แลัะ บ้ต่รสำ�วที�ทำ�ง�นัแลั้ว ต่้องมีใบรับรองก�รทำ�ง�นัให้ระบ้วันัที� 

เข้�ทำ�ง�นัแลัะจำ�นัวนัเงินัเดือนัด้วย โดยให้ผูู้้ที�มีอำ�นั�จของบริษัีทลังนั�มรับรอง พึร้อมประทับต่ร�

	 กรณีีบ้ต่รสำ�วได้ทำ�ก�รสำมรสำแลั้ว ต่้องมีสำำ�เนั�ใบทะเบียนัสำมรสำ

	 สำำ�เนั�ทะเบียนัสำมรสำของ บิด� – ม�รด�

	 กรณีีเสำียช่ีวิต่ต่้องมีสำำ�เนั�ใบมรณีบัต่ร

	 สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ต่ัวประช่�ช่นัของ บิด� – ม�รด�

	 สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นัที�มีช่ื�อของ บิด� – ม�รด� ปร�กฏิ
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(6) ปู� – ย่� ข้องผู้ต้�ย  

 ใช้่หลัักก�รแลัะค้ณีสำมบัติ่เดียวกับ พ่ึอ แม่ ของผูู้้ต่�ย ห�กยังมีชี่วิต่อยู่  

(7) พ่ั�ช�ย น้ำองช�ย และพ่ั�สิ�ว น้ำองสิ�ว ข้องผู้ต้�ย  

 1. ต้่องมีค้ณีสำมบัติ่เช่่นัเดียวกับบ้ต่รช่�ย แลัะบ้ต่รสำ�ว ของผูู้้ต่�ยต่�มข้อ (3)  

 2. เอกสำ�รได้แก่  

ขั้�นำต้อนำกี่�รดีำ�เนิำนำกี่�รย้�นำเร้�องข้อรับื้เงินำประกัี่นำสัิงคำมู (โกี่ซ่ี�) กี่รณ่คำนำง�นำเส่ิยช่วิต้  

 1. ท�ย�ทข้องผู้เส่ิยช่วิต้เป็นำผู้ดีำ�เนิำนำกี่�ร โดยควรยื�นัคำ�ร้องเพืึ�อขอให้ต่รวจสำอบสิำทธิิ� 

ก�รรบัเงินัประกนััสัำงคม (โกซีิ�) ก่อนัในัส่ำวนัภูมิภ�คให้ยื�นัคำ�ร้องที� สำำ�นัักแรงง�นัจงัหวัด หรือสำำ�นัักง�นั

จัดห�ง�นัจังหวัดท้กจังหวัด กร้งเทพึมห�นัครยื�นัคำ�ร้อง สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ

กระทรวงแรงง�นั ทั�งนีั� เพืึ�อให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศซิ�อ้ดีอ�ระเบียต่รวจสำอบว่�มีสิำทธิิ�ได้รับ

หรือไม่พึร้อมทั�งระบ้ท�ย�ทผูู้้มีสิำทธิิ� โดยบันัทึกป�กคำ�ระบ้ท�ย�ทพึร้อมแนับเอกสำ�รที�เกี�ยวข้อง 

ฉบับภ�ษี�ไทย (ต่�มที�แจ้งไว้ข้�งต้่นั) ไปให้ต่รวจสำอบ เมื�อสำำ�นัักแรงง�นัประเทศซิ�อ้ดีอ�ระเบีย 

แจ้งผู้ลัว่�ท�ย�ทคนัใดมีสิำทธิิ�ได้รับ ก็จะจัดส่ำงแบบฟอร์มก�รขอคืนัเงินัประกันัสัำงคมกรณีีเสีำยชี่วิต่ 

(From No.1B/Annuities) พึร้อมชี่�แจงแนัวท�งก�รดำ�เนิันัก�รให้ทร�บอย่�งลัะเอียด  

 2. ท�ย�ทข้องผู้เส่ิยช่วิต้ต้้องกี่รอกี่ข้้อมููลในำแบื้บื้ฟื้อร์มูกี่�รข้อค้ำนำเงินำประกัี่นำสัิงคำมูกี่รณ่ 

เส่ิยช่วิต้ (Form No.1B/Annuities) (ปกติ่สำำ�นัักแรงง�นัในัประเทศซิ�อ้ดีอ�ระเบียจะจัดส่ำง 

แบบฟอร์มม�ให้เมื�อต่รวจสำอบว่�คนัง�นัผูู้้ที�เคยทำ�ง�นัในัประเทศซิ�อ้ดีอ�ระเบียนัั�นั เป็นัสำม�ชิ่ก

ประกันัสัำงคม แลัะมีสิำทธิิ�ได้รับเงินัคืนั) (ต่�มร�ยลัะเอียดข้อที� 1) โดยสำ�ม�รถึขอคำ�แนัะนัำ� 

ก�รกรอกข้อมูลัจ�กสำำ�นัักง�นัแรงง�นัจังหวัดหรือสำำ�นัักง�นัจัดห�ง�นัจังหวัดที�มีภูมิลัำ�เนั�อยู ่สำำ�หรับ

ผูู้้ที�อยู่ในัเขต่กร้งเทพึฯ ขอคำ�แนัะนัำ�ได้ที�สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ กระทรวง

แรงง�นั แลัะเมื�อดำ�เนิันัก�รจัดส่ำงเอกสำ�รเสำร็จแล้ัว จะต้่องนัำ�หลัักฐ�นัไปติ่ดต่่อสำำ�นัักประสำ�นั 

	 สำำ�เนั�ใบสำูต่ิบัต่ร

	 สำำ�เนั�บัต่รประช่�ช่นั (ถึ้�มี) 

	 สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นัที�มีช่ื�อ พึี�ช่�ย – นั้องช่�ย / พึี�สำ�ว – นั้องสำ�วปร�กฏิ

	 กรณีี พึี�ช่�ย นั้องช่�ย แลัะพึี�สำ�ว นั้องสำ�ว อยู่ระหว่�งก�รศึกษี� ต่้องมีสำำ�เนั�ใบรับรอง

ก�รศึกษี�

	 กรณีี พึี�ช่�ย นั้องช่�ย แลัะพึี�สำ�ว นั้องสำ�ว ทำ�ง�นัแลั้วต่้องมีใบรับรองก�รทำ�ง�นั 

ให้ระบ้วันัที�เข้�ทำ�ง�นัจำ�นัวนัเงินัเดือนัด้วยโดยให้ผูู้้มีอำ�นั�จของบริษัีทลังนั�มรับรองพึร้อม 

ประทับต่ร�ของบริษัีทรับรอง

	 กรณีี พึี�สำ�ว นั้องสำ�ว สำมรสำแลั้ว ต่้องใช่้สำำ�เนั�ใบทะเบียนัสำมรสำประกอบด้วย

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ กระทรวงแรงง�นั เพืึ�อประทับต่ร�รับรองแบบฟอร์มที�กรอกข้อมูลั

เสำร็จแล้ัวโดยไม่เสีำยค่�ธิรรมเนีัยมแต่่อย่�งใด  

 3. สิำ�หรับื้เอกี่สิ�รทั�งหมูดีแนำบื้เร้�อง (ยกเว้นั สำำ�เนั�บัต่รสำม�ชิ่กประกันัสัำงคม แลัะ สำำ�เนั�

หนัังสืำอเดินัท�ง) ที�เป็นัภ�ษี�ไทย ต้่องแปลัเป็นัภ�ษี�อังกฤษี โดยท�ย�ทของผูู้้ต่�ยต้่องดำ�เนิันัก�รเอง 

จ�กนัั�นันัำ�ไปให้กองสัำญช่�ติ่แลัะนิัติ่กรณ์ี กรมก�งกงส้ำลั กระทรวงก�รต่่�งประเทศประทบัต่ร�รับรอง

เสีำยค่�ธิรรมเนีัยม ฉบับลัะ 200 บ�ท แล้ัวนัำ�เอกสำ�รไปให้สำถึ�นัทูต่ซิ�อ้ดีอ�ระเบียประทับต่ร�รับรอง

อีกครั�งหนึั�งโดยเสีำยค่�ธิรรมเนีัยม ฉบับลัะ 450 บ�ท (อัต่ร�นีั�เปลีั�ยนัแปลังได้ต่�มอัต่ร�แลักเปลีั�ยนั

เงินัต่ร�ระหว่�งประเทศ)  

  เมื�อดำ�เนิันัก�รท้กขั�นัต่อนัเสำร็จเรียบร้อย ท�ย�ทสำ�ม�รถึจัดส่ำงเอกสำ�รให้สำำ�นัักแรงง�นั

จังหวัด หรือสำำ�นัักง�นัจัดห�ง�นัจังหวัดเพืึ�อส่ำงต่่อสำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ ดำ�เนิันั

ก�รส่ำงต่่อให้สำำ�นัักแรงง�นัในัประเทศซิ�อ้ดอี�ระเบียดำ�เนิันัก�รต่่อไป หรือกรณีีที�ท�ย�ทดำ�เนิันัก�ร

ท้กขั�นัต่อนัแล้ัว แลัะยังอยู่กร้งเทพึฯ สำ�ม�รถึนัำ�เอกสำ�รทั�งหมด (ที�ผู่้�นัก�รรับรองจ�กหน่ัวยง�นั 

ที�เกี�ยวข้องม�แล้ัว) ม�ส่ำงให้สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ ได้โดยต่รง เพืึ�อต่รวจสำอบ

คว�มถึูกต้่อง แลัะดำ�เนัินัก�รสำ่งต่่อให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศซิ�อ้ดีอ�ระเบีย ดำ�เนัินัก�ร 

ต่่อไป

 * ท�ย�ทข้องคำนำง�นำจัะต้้องแปลเอกี่สิ�รและดีำ�เนิำนำกี่�รท�งเอกี่สิ�รด้ีวยต้นำเองท่กี่ขั้�นำต้อนำ

โดียไมู่ผ่�นำนำ�ยหน้ำ�  

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  

๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

 

 

รายการเอกสารเพ่ือประกอบการยื่นขอติดตามเงินประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย (GOSI)  
 

1. กรณีมีชีวิต 
1.1 มีบัตรสมาชิกโกซี่ 

- สำเนาหนังสือเดินทางที่มีตราประทับของทางการซาอุดีอาระเบียว่าได้เดินทางเข้าซาอุดีอาระเบีย  

  ก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2529 (12 March 1986) และต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า 12 เดือน 

- สำเนาบัตรสมาชิกโกซี่ 

- แบบฟอร์มแบบมีบัตร (กรอกเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) 
 

1.2 ไม่มีบัตรสมาชิกโกซี่ 
- สำเนาหนังสือเดินทางที่มีตราประทับของทางการซาอุดีอาระเบียว่าได้เดินทางเข้าซาอุดีอาระเบีย  

  ก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2529 (12 March 1986) และต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า 12 เดือน 

- แบบฟอร์มแบบไม่มีบัตร  

  (กรอกเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลนายจ้าง/บริษัทและที่อยู่ 

  ในประเทศซาอุดีอาระเบีย) 
 

หมายเหตุ  - ไม่รับพิจารณาเอกสารใบรับรองการออกหนังสือเดินทางจากกระทรวงการต่างประเทศ 
              - เอกสารอื่นๆ ที่เป็นภาษาไทย หากผู้ร้องประสงค์ย่ืน ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย 

 

2. กรณีเสียชีวิต 
2.1 เอกสารผู้เสียชีวิต 

- สำเนาหนังสือเดินทางที่มีตราประทับของทางการซาอุดีอาระเบียว่าได้เดินทางเข้าซาอุดีอาระเบีย  

  ก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2529 (12 March 1986) และต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า 12 เดือน 

- สำเนาบัตรสมาชิกโกซี่ (หากมี) 
- แบบฟอร์มแบบมีบัตรหรือไม่มีบัตร (กรอกให้ถูกประเภทโดยกรอกเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด  

  และระบุข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลนายจ้าง/บริษัทและที่อยูในประเทศซาอุดีอาระเบีย) 

- สำเนามรณบัตร 
 

2.2 เอกสารผู้มีชีวิต (ทายาท) 

                     ได้แก ่สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร  

                  สำเนาใบรับรองการศึกษา และ เอกสารอื่นๆ ที่เป็นภาษาไทย  

                  ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับทายาทของผู้เสียชีวิตตามข้อ 2 ในคู่มือ GOSI  
                  ของสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) 
 

หมายเหตุ  - เอกสารที่เปน็ภาษาไทย ต้องดำเนินการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และผ่านการรับรอง 

                จากกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนนำมาย่ืนประกอบคำร้อง 

 

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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กลุ$มงานประสานความร$วมมือระหว$างประเทศ สำนักประสานความร$วมมือระหว$างประเทศ 

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 

 

เงินประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย Gosi กรณีมีชีวิต 
 

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง 

 1. เป็นแรงงานที่เดินทางเข้าไปทำงานในซาอุดีอาระเบียก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2529 (1986)  

 2. ต้องเป็นสมาชิกและถูกหักค่าจ้างสมทบประกันสังคมเป็นเวลา 12 เดือนขึ้นไป 
 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 1. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีตราประทับของซาอุดีอาระเบีย เดินทางเข้ามาก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2529  

 และต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า 12 เดือน 

 2. สำเนาบัตรสมาชิกโกซี่ 

 3. แบบฟอร์มแบบมีบัตร (กรอกเป็นภาษาอังกฤษท้ังหมด) 

 4. แบบฟอร์มแบบไม่มีบตัร (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน  

     โดยเฉพาะข้อมูลนายจ้าง/บริษัทและที่อยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย) 

 

หมายเหตุ   1. ไม่รับพิจารณาเอกสารใบรับรองการออกหนังสือเดินทางจากกระทรวงการต่างประเทศ 

    2. ไม่รับพิจารณาหากผู้ร้องไม่สามารถระบุช่ือและที่อยู่ของนายจ้างในประเทศซาอุดีอาระเบียได้ 

    3. เอกสารอ่ืนๆ ที่เป็นภาษาไทย หากผู้ร้องประสงค์ยื่น ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย 

 

 

 
 

การยื่นเอกสาร  

สามารถย่ืนเอกสารได้ที ่

1. สำนักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.) ทุกจังหวัด 

2. สำนักงานปลดักระทรวงแรงงาน สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ช้ัน 12 

 

 

 

 

 

 

 

รายการตรวจสอบ(Checklist) ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)
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กลุ$มงานประสานความร$วมมือระหว$างประเทศ สำนักประสานความร$วมมือระหว$างประเทศ 

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 

 

เงินประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย Gosi กรณีเสียชีวิต (หน้า 1) 
 

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง (บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามลำดับเท่านั้น) 

 1. ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสและยังมีชีวิตอยู่เท่าน้ัน หากทำการสมรสใหม่จะไม่มีสิทธ์ิ 

 2. บุตรชายอายุต่ำกว่า 21 ป ีในขณะที่บิดาถึงแก่ความตาย  

    หากอายุครบ 21 ป ีบุตรชายต้องอยู่ระหว่างศึกษา และอายุต้องไม่เกิน 26 ปี กรณีบุตรสาวต้องเป็นโสด 

 3. หลานของผู้ตายที่เกิดจากบุตรชาย(กรณีบุตรชายเสียชีวิตไปก่อนแล้ว) 

 4. บิดา มารดา ต้องจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ต้องเป็นบุคคลไม่ได้ทำงาน  

     ไร้ความสามารถในการทำงาน หรืออายุเกิน 60 ปี 

 5. ปู่และย่า 

 6. พี่น้อง ต้องอยู่ภายใต้การอุปการะเล้ียงดูของคนงานที่เสียชีวิต 
 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน (ภรรยา)  

 1. สำเนาใบทะเบียนสมรส 

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือภรรยาปรากฏ 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน (บุตร) 

 1. สำเนาใบสูติบัตร 

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) 

 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือบุตรปรากฏ 

 4. กรณีอยู่ระหว่างการศึกษา ต้องมีใบรับรองการศึกษา 

 5. กรณีทำงานแล้ว ต้องมีใบรับรองการทำงาน ระบุวันที่เข้าทำงานและจำนวนเงินเดือน  

    โดยให้ผู้มีอำนาจของบริษัทลงนามรับรองพร้อมตราประทับ 

  

เอกสารประกอบการขอรับเงิน (หลาน)  

 1. สำเนาใบสูติบัตร 

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) 

 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือหลานปรากฏ 

 4. กรณีอยู่ระหว่างการศึกษา ต้องมีใบรับรองการศึกษา 

 5. กรณีทำงานแล้ว ต้องมีใบรับรองการทำงาน ระบุวันที่เข้าทำงานและจำนวนเงินเดือน  

    โดยให้มีอำนาจของบรษัิทลงนามรับรองพร้อมตราประทับ 

 

รายการตรวจสอบ(Checklist) ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)
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กลุ$มงานประสานความร$วมมือระหว$างประเทศ สำนักประสานความร$วมมือระหว$างประเทศ 

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 

 

เงินประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย Gosi กรณีเสียชีวิต (หน้า 2) 

 
เอกสารประกอบการขอรับเงิน (บิดา มารดา)  

 1. สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา มารดา 

 2. ฝ่ายหน่ึงเสียชีวิตต้องมีสำเนาใบมรณะบัตร 

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา 

 4. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือบิดา มารดาปรากฏ 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน (ปู่ ยา่) 

 1. สำเนาทะเบียนสมรสของปู่ ย่า 

 2. ฝ่ายหน่ึงเสียชีวิตต้องมีสำเนาใบมรณะบัตร 

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของปู่ ย่า 

 4. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือปู่ ย่าปรากฏ 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน (พ่ีน้อง) 

 1. สำเนาใบสูติบัตร 

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) 

 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือพี่น้องปรากฏ 

 4. กรณีอยู่ระหว่างการศึกษา ต้องมีใบรับรองการศึกษา 

 5. กรณีทำงานแล้ว ต้องมีใบรับรองการทำงาน ระบุวันที่เข้าทำงานและจำนวนเงินเดือน  

    โดยให้ผู้มีอำนาจของบริษัทลงนามรับรองพร้อมตราประทับ 

 

หมายเหตุ   1. เอกสารที่เป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ 

    2. เอกสารภาษาอังกฤษที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอไม่ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ 

 

 
 

การยื่นเอกสาร  

สามารถยื่นเอกสารได้ที่ 

1. สำนักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.) ทุกจังหวัด 

2. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ช้ัน 12 

 

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

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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แบื้บื้ฟื้อร์มูกี่�รข้อรับื้เงินำประกัี่นำสัิงคำมู (โกี่ซ่ี�) แบื้บื้ไมู่มู่บัื้ต้ร

GENERAL ORGANIZATION FOR SOCIAL INSURANCE (GOSI) THAILAND 

OVERSEAS PENSION DEPARTMENT 

P.O.BOX 2952 RIYADH 11461 

DATE…………………………… 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA       

DEAR SIR,

  I, MR……………………………………………………………….PASSPORT NO………………………………

WORKED WITH…………………………………………………………………………………………………………………

P.O. BOX…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..SAUDI ARABIA, MY POSITION………………………………………………………

FROM………………………………………………………………….…….UNTIL………………………………………………

  I PAID THE SOCIAL INSURANCE CONTRIBUTIONS MONTHLY THOUGH 

COMPANY, BUT THE EMPLOYER DID NOT GIVE ME THE GOSI CARD. I WOULD LIKE 

TO MAKE MY REQUEST FOR YOU REFUND MY GOSI CONTRIBUTIONS ATTACHED 

HEREWITH IS MY DOCUMENT.  

  THANK YOU FOR YOUR KIND CONSIDERATION. I AM LOOKING FORWORD  

TO HEAR FROM YOU VERY SOON.

ADDRESS              YOUR FAITHFULLY, 

…………………………………………               …………………………………………  

…………………………………………                     

…………………………………………  

…………………………………………  

…………………………………………                    (………………………………..………) 

…………………………………………              (ชื่�อ-นั�มสำก้ลัตั่วบรรจง)

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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แบื้บื้ฟื้อร์มูกี่�รข้อรับื้เงินำประกัี่นำสัิงคำมู (โกี่ซ่ี�) แบื้บื้มู่บัื้ต้ร

GENERAL ORGANIZATION FOR SOCIAL INSURANCE (GOSI) 

OVERSEAS PENSION DEPARTMENT  

P.O.BOX 2952 RIYADH 11461 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

SUBJ: REFUND OF GOSI PAYMENT, 

     (ขอเงินัคืนัประกันัสัำงคม) 

DEAR SIR, 

THROUGH THIS LETTER I WOULD LIKE TO APPLY FOR GOSI REFUND 

MY PARTICULARS ARE AS FOLLOW: 

1. NAME (ชื่�อ – สำก้ลั) 

………………………………………………………..  

2. NATIONALITY (สัำญช่�ติ่) 

………………………………………………………..  

3. GOSI NO. (หม�ยเลัขบัต่ร โกซีิ�)  

………………………………………………………..  

4. ADDRESS (ที�อยู่ที�ติ่ดต่่อได้ท�งไปรษีณีีย์)  

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

............................................................... 

THAILAND.

ENCLOSE HEREWITH IS MY A COPY OF GOSI CARD AND MY PASSPORT 

YOURS FAITHFULLY, 

…………………………. 

……../………/…………

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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เปร่ยบื้เท่ยบื้เลข้อ�หรับื้และเลข้สิ�กี่ล

Download

สิิทธิิประโยชน์ำซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย

https://bzfile.com/icb/saudi_srabia_6.pdf

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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การยื่นขอรับเงินประกันสังคม
(GOSI-โกซี่) ประเภทเงินกองทุนยังชีพ

1.

2.

3.

1. ผู้มีสิทธิยื่นคําร้อง
» ไดเขาไปทํางานในประเทศซาอุดีอาระเบีย

 กอนวันที่ 12 มีนาคม 2529 (ค.ศ .1986)

» เปนสมาชิกและถูกหักคาจางสมทบ

 ประกันสังคม มากกวา 12 เดือน

2. การจัดเตรียมเอกสาร
กรณีคนงานมีเฉพาะหนังสือเดินทาง

แบบฟอรมการขอรับเงินประกันสังคม แบบไมมีบัตรประกันสังคม (โกซี่)

» สําเนาหนังสือเดินทาง*

 - หนาที่มีรูปถาย

 - หนาที่มีตราประทับวีซาเดินทางไปทํางานในประเทศซาอุดีอาระเบีย

กรณีคนงานมีหนังสือเดินทางและบัตรประกันสังคม (โกซี่) 

แบบฟอรมการขอรับเงินประกันสังคม แบบมีบัตรประกันสังคม (โกซี่)**

» สําเนาหนังสือเดินทาง*

 - หนาที่มีรูปถาย

 - หนาที่มีตราประทับวีซาเดินทางไปทํางานในประเทศซาอุดีอาระเบีย

 - สําเนาบัตรประกันสังคม (โกซี่

* รับรองสําเนาถูกตองพรอมลงลายมือชื่อเหมือนกับหนังสือเดินทางทุกฉบับ

** การกรอกเลขสมาชิกในบัตรตองแปลเลขจากเลยภาษาอาหรับใหเปน

   เลขสากล

3. การจัดส่งเอกสาร
รวบรวมเอกสารทั้งหมด สงไปรษณีย (ลงทะเบียน) ไปที่

สํานักงานประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย ตามที่อยูดานลาง

      GENERAL ORGANIZATION FOR SOCIAL INSURANCE

      (RIYADH OFFICE)

      OVERSEAS PENSION DEPARATMENT

      P.O. BOX 2952, RIYADH 11461

หรือ

      http://www.gosi.com.sa และ Email: ryd@gosi.com.sa

หรือสงผานสํานักงานแรงงานจังหวัด เพื่อสงตอใหสํานักประสาน

ความรวมมือระหวางประเทศ แจงสํานักงานแรงงานในประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) ดําเนินการตอไป

**** ไมรับพิจารณาหากไมสามารถนําหนังสือเดินทางฉบับจริง

(กอนวันที่ 12 มีนาคม 2529 (ค.ศ. 1986) มาแสดงได ****

บุคคลที่สามารถยื่นขอรับเงิน GOSI
(กรณีเสียชีวิต)
»  ภรรยาของผูเสียชีวิต (ตองจดทะเบียนสมรสและไมสมรสใหม

»  บุตรชาย/บุตรสาวของผูเสียชีวิต ที่มีอายุไมเกิน 21 ปบริบูรณ

 (บุตรสาวตองโสดเทานั้น)

»  หลานที่เกิดกับบุตรชายของผูเสียชีวิต

»  บิดาหรือมารดาของผูเสียชีวิต

»  ปูและยาของผูเสียชีวิต

»  พี่นองของผูเสียชีวิต (ตองอยูในการอุปการะของผูเสียชีวิต)

*** เปนบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามลําดับนี้เทานั้น ***

คู่มือขอรับเงินโกซ่ีและย่ืนฟ
อ้ง

และย่ืนฟ
อ้งร้องนายจ้างค้างจ่ายเงินเดือน

นายจ้างเปน็บุคคลธรรมดา

ช่ือนายจ้างเปน็บริษัท ห้างร้าน
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

จึงจะเข้าข่ายต้องส่งเงินโกซ่ี

ช่ือนายจ้างเปน็บุคคลธรรมดา 
ว่าจ้างคนงานให้มาทํางานกับตนโดยตรง
อาทิ แม่บ้าน คนสวน คนขับรถ ช่างในอู่
ท่ีไม่ได้จดทะเบียน ไม่เข้าข่ายส่งเงินโกซ่ี

*หญิ
งไทยส่วนมากมักอยู่ในกลุ่มน้ี

ไม่เคย

มี

ไม่มี

เคย

ไม่มี

นายจ้างเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนถูกต้องหรือไม่

ปฏิเสธรับเร่ือง

นายจ้างเป็นนิติบุคคล

ไม่ว่าจะตอนทํางานอยู่ซาอุฯ หรือกลับ
ประเทศไทยแล้ว ได้รับเงินก้อนหรือไม่ก็ตาม

เคยย่ืนขอรับ/ได้รับ เงินโกซ่ีมาก่อนหรือไม่

มีหนังสือเดินทางท่ีใช้ไปทํางานท่ีประเทศ
ซาอุดีอาระเบียเปน็คร้ังแรก (เล่มแรก)

ภายในหนังสือเดินทางมีตราประทับท่ีแสดงว่า
เดินทางออกจากประเทศไทย หรือเข้า

ประเทศซาอุดีอาระเบียก่อนวันท่ี
12 มีนาคม 2529 (1986)
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คู่มือขอรับเงินโกซ่ีและย่ืนฟอ้ง
และย่ืนฟอ้งร้องนายจ้างค้างจ่ายเงินเดือน

นายจ้างเปน็บุคคลธรรมดา

ช่ือนายจ้างเปน็บริษัท ห้างร้าน
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

จึงจะเข้าข่ายต้องส่งเงินโกซ่ี

ช่ือนายจ้างเปน็บุคคลธรรมดา 
ว่าจ้างคนงานให้มาทํางานกับตนโดยตรง
อาทิ แม่บ้าน คนสวน คนขับรถ ช่างในอู่
ท่ีไม่ได้จดทะเบียน ไม่เข้าข่ายส่งเงินโกซ่ี

*หญิงไทยส่วนมากมักอยู่ในกลุ่มน้ี

ไม่เคย

มี

ไม่มี

เคย

ไม่มี

นายจ้างเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนถูกต้องหรือไม่

ปฏิเสธรับเร่ือง

นายจ้างเป็นนิติบุคคล

ไม่ว่าจะตอนทํางานอยู่ซาอุฯ หรือกลับ
ประเทศไทยแล้ว ได้รับเงินก้อนหรือไม่ก็ตาม

เคยย่ืนขอรับ/ได้รับ เงินโกซ่ีมาก่อนหรือไม่

มีหนังสือเดินทางท่ีใช้ไปทํางานท่ีประเทศ
ซาอุดีอาระเบียเปน็คร้ังแรก (เล่มแรก)

ภายในหนังสือเดินทางมีตราประทับท่ีแสดงว่า
เดินทางออกจากประเทศไทย หรือเข้า

ประเทศซาอุดีอาระเบียก่อนวันท่ี
12 มีนาคม 2529 (1986)
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