
แรงงานไทยในต่างประเทศ:
ทิศทางการขยายตลาด
และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ส ำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
กลุ่มงำนประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
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แรงงำนไทยในต่ำงประเทศ: 
ทิศทำงกำรขยำยตลำดและกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์

1. แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของโลก

2. ทิศทำงของตลำดแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ

3. กำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงำนไทย                            
ในต่ำงประเทศ

Exponential
Change



แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
ยุคศตวรรษที่ 21 ทศวรรษที่ 3 

UncertaintyVolatility

Complexity Ambiguity

การเมือง (Political)

เศรษฐกิจ (Economics) สังคม (Social)

เทคโนโลยี (Technological)

ควำมผันผวน ควำมไม่แน่นอน 

ควำมสลับซับซ้อน ควำมคลุมเครือ



ส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ
13 แห่ง 12 ประเทศ

สนร.สิงคโปร์
สนร.บรูไน

สนร.มาเลเซีย

สนร.ญ่ีปุ่น

สนร.ไทเป
สนร.เกาสง

สนร.ฮ่องกง
สนร.เกาหลี

สนร.อาบูดาบี
สนร.ริยาด

สนร.เทลอาวีฟ

สนร.เบอร์ลิน*
สนร.เจนวีา

1

23
4

* ปิดชั่วครำวตั้งแต่ปีงบประมำณ 2561



พื้นที่และเขตอำณำของส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ

ภูมิภำค ส ำนักงำนแรงงำน พื้นที่รับผิดชอบ

เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

1. บรูไน บรูไน

2. มำเลเซีย มำเลเซีย

3. สิงคโปร์ สิงคโปร์

เอเชียตะวันออก 4. ฮ่องกง ฮ่องกง มำเก๊ำ หมู่เกำะมำเรียน่ำเหนือ

5. ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น

6. เกำหลี เกำหลีใต้

7. ไทเป ไทเป จีหลง เถำหยวน อี๋หลำน ซินจู๋ เหมี่ยวลี่ ไถจง ฮัวเหลียน หนันโถว
เหลียงเจียง และจินเหมิน

8. เกำสง เกำสง จำงฮัว ไถหนำน หยุนหลิน เจี๊ยเอี้ย ผิงตง ไถตง และเกำะเผิงหู

ตะวันออกกลำง 9. อิสรำเอล อิสรำเอล

10. ซำอุดีอำระเบีย ซำอุดีอำระเบีย คูเวต บำห์เรน จอร์แดน อิรัก ซีเรีย เลบำนอน อียิปต์ 
แอลจีเรีย เยเมน ลิเบีย และโมร็อกโก

11. สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ กำตำร์ โอมำน และอิหร่ำน

* ไม่รวม สนร. เจนีวำ (ไม่มีภำรกิจคุ้มครองแรงงำน)/ สนร. เบอร์ลิน (ปิดชั่วครำวตั้งแต่ปีงบประมำณ 2561)



ให้ค ำปรึกษำด้ำนแรงงำน เยี่ยมเยียนและให้ก ำลังใจแรงงำนไทย

อ ำนวยควำมสะดวกแรงงำนกลับประเทศไทย หำรือกับนำยจ้ำง/หน่วยงำนใน
ต่ำงประเทศเรื่องปัญหำแรงงำน 

กำรช่วยเหลือแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ
ท่ีได้รับผลกระทบจำกโควิด-19



แรงงำนไทยในต่ำงประเทศ: 
ทิศทำงกำรขยำยตลำดและกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์

1. แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของโลก

2. ทิศทำงของตลำดแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ
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Exponential
Change



สถิติแรงงานไทยในต่างประเทศ
เดือนมิถุนายน 2564

ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563 | หน่วย: คน

ส ำนักงำน
แรงงำน

จ ำนวนแรงงำนไทย รวม 
(คน)

สำขำอำชีพ
ถูกกฎหมำย ผิดกฎหมำย

1. บรูไน 957 - 957 ภำคก่อสร้ำง/ กิจกำรค้ำ/ ภำคกำรผลิต
2. มำเลเซีย 8,322 *30,000 38,322 ภำคก่อสร้ำง/ ภำคเกษตร
3. สิงคโปร์ 18,320 - 18,320 ภำคก่อสร้ำง/ ภำคงำนอู่ต่อเรือ/ บริกำร
4. ฮ่องกง 16,774 - 16,774 ภำคบริกำร/ วิชำชีพเฉพำะ
5. ญี่ปุ่น 16,523 8,691 25,214 แรงงำนฝีมือ/ ผู้ฝึกปฏิบัติงำนเทคนิค
6. เกำหลี 21,669 **152,990 178,680 ภำคกำรผลิต/ ภำคก่อสร้ำง/ ภำคเกษตร
7. ไทเป 42,245 32 42,277 ภำคกำรผลิต/ ภำคก่อสร้ำง
8. เกำสง 17,179 16 17,195 ภำคกำรผลิต/ ภำคก่อสร้ำง
9. ซำอุดีอำระเบีย 1,339 4,000 5,339 ภำคก่อสร้ำง/ ภำคอุตสำหกรรม/ บริกำร
10. UAE 3,710 8,290 12,000 ภำคก่อสร้ำง/ ภำคบริกำร
11. อิสรำเอล 23,243 1,852 25,095 ภำคเกษตร

รวม 170,251 209,892 380,143

หมำยเหตุ: *รวมคนไทยพ ำนักผิด กม. 30,000 คน  **รวมคนไทยพ ำนักผิด กม. 152,990 คน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2564) 



ควำมต้องกำรจ้ำงแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ ปีงบประมำณ 2564 

ภูมิภำค ประเทศ จ ำนวน* (คน) สำขำอำชีพ

เอเชีย
ตะวันออก
เฉียงใต้

1. บรูไน 44  พนักงำนขุดเจำะน้ ำมันและแก๊ส
 พ่อครัวแม่ครัว 
 ช่ำงซ่อมรถยนต์ ช่ำงก่อสร้ำง

2. มำเลเซีย 137  แรงงำนกึ่งฝีมือ/ ฝีมือ 
 แรงงำนทักษะเฉพำะ เช่น นักวิเครำะห์ทำงกำรเงิน/          

นักประมวลผลข้อมูล เป็นต้น 
มำเลเซียได้ประกำศนโยบำยลดกำรพ่ึงพิงแรงงำนต่ำงชำติ                     
เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2563 อนุญำตให้น ำเข้ำแรงงำนต่ำงชำติ
เฉพำะ 3 อุตสำหกรรม ได้แก่ ก่อสร้ำง เพำะปลูก และเกษตร

3. สิงคโปร์ 748  แรงงำนทั่วไป 
 แรงงำนระดับวิชำชีพ เช่น ผู้จัดกำรโครงกำร/ วิศวกร/ 

หัวหน้ำงำน/ ช่ำงเทคนิค/ ช่ำงเชื่อม/ ผู้ควบคุมเครื่องจักร/
หรือเครื่องเจำะ ฯลฯ

* ค่ำประมำณกำรโดยกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ



ควำมต้องกำรจ้ำงแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ ปีงบประมำณ 2564 

ภูมิภำค ประเทศ จ ำนวน* (คน) สำขำอำชีพ

เอเชีย
ตะวันออก

4. ฮ่องกง 473  ผู้ช่วยแม่บ้ำนต่ำงชำติ 
 พ่อครัวแม่ครัว
 พนักงำนในภำคบริกำรโรงแรม 

5. ญี่ปุ่น 6,850  แรงงำนในระบบฝกึงำน 
 แรงงำนทักษะเฉพำะ
 แรงงำนทักษะฝีมือ ได้แก่ ภำคอุตสำหกรรม/ ภำคเกษตร 

ภำคก่อสร้ำง/ ภำคบริกำร

6. เกำหลี 7,400  ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต 
 ภำคเกษตรกรรม/ปศุสัตว์
 ภำคก่อสร้ำง

7. ไทเป 18,910  ภำคกำรผลิต 
 ภำคก่อสร้ำง 3,000 คน 
 ภำคบริกำร 80 คน 
 ภำคเกษตร 10 คน 
 แรงงำนทักษะฝีมือ ช่ำงเชื่อม/ ล่ำม/ พ่อครัวแม่ครัว 

8. เกำสง 7,395  พนักงำนผลิตภัณฑ์โลหะ 
 พนักงำนผลิตชิ้นส่วนจักรยำน 
 พนักงำนทอผ้ำ/ปั่นด้ำย

* ค่ำประมำณกำรโดยกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ



ควำมต้องกำรจ้ำงแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ ปีงบประมำณ 2564 

ภูมิภำค ประเทศ จ ำนวน* (คน) สำขำอำชีพ

ตะวันออก
กลำง

9. อิสรำเอล 5,000  แรงงำนภำคเกษตร ภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือ
ไทย - อิสรำเอลเพื่อกำรจัดหำงำน 

10. บำห์เรน 
คูเวต อียิปต์ 
แอลจีเรีย  
โมร็อกโก
จอร์แดน 
เลบำนอน

1,640  ภำคบริกำร ได้แก่ พนักงำนนวดสปำ/ พนักงำนเสริม   
ควำมงำม/ ผู้ประกอบอำหกำตำร์ โอมำน อิหร่ำน

 ำร/ แม่บ้ำนท ำควำมสะอำด

 ภำคอุตสำหกรรม ได้แก่ ช่ำงก่อสร้ำง/ ช่ำงเชื่อม/
พนักงำนควบคุมเครื่องจักรหนัก/  หัวหน้ำคนงำน/ ช่ำงทอง                    
ช่ำงเครื่องประดับ 

11. สหรัฐอำหรับ
เอมิเรตส์ กำตำร์ 
โอมำน อิหร่ำน

689  ภำคก่อสร้ำง 
 ภำคบริกำร ได้แก่ พนักงำนบริกำร/ พนักงำนนวดสปำ/

พนักงำนร้ำนอำหำร 
 พยำบำลวิชำชีพ

* ค่ำประมำณกำรโดยกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ



แรงงำนไทยในต่ำงประเทศ: 
ทิศทำงกำรขยำยตลำดและกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์

1. แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของโลก

2. ทิศทำงของตลำดแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ

3. กำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงำนไทย                            
ในต่ำงประเทศ

Exponential
Change



สิทธิประโยชนของแรงงานไทย
ที่ไปทํางานในตางประเทศ

สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน



ภารกิจดานการคุมครองสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ

• ประสาน ติดตามสิทธิประโยชน ใหความชวยเหลือแกแรงงานและครอบครัวของแรงงานไทย

ที่ไปทํางานในตางประเทศ 

• สนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานไทยในตางประเทศ 



ปงบประมาณ เรื่องรองทุกข (เรื่อง)

2558 4,697

2559 4,512

2560 5,895

2561 5,941

2562 5,981

2563 7,508

สถิติเร่ืองราวรองทุกข

4,697

4,512

5,895 5,941 5,981
7,508

2558 2559 2560 2561 2562 2563

1

ยื่นเรื่องผาน สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ เรื่องรองทุกข (เรื่อง)

กลุมงานประสานความรวมมือระหวางประเทศ

สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ

รายงานการติดตามสิทธิประโยชนแรงงานไทยที่ไปทํางานในตางประเทศ

ประจําปงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)



สิทธิประโยชนท่ีเปนตัวเงิน   

ปงบประมาณ จํานวนเงิน (ลานบาท)
2558 128,067,233

2559 87,386,224

2560 122,132,839

2561 147,925,227

2562 152,961,153.80

2563 136,928,521.32

128.07

87.39

122.13

147.93

152.96

136.93 

2558 2559 2560 2561 2562 2563

ปงบประมาณ

(หนวย: ลานบาท)

กลุมงานประสานความรวมมือระหวางประเทศ

สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ

รายงานการติดตามสิทธิประโยชนแรงงานไทยที่ไปทํางานในตางประเทศ

ประจําปงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)



กลุมงานประสานความรวมมือระหวางประเทศ

สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ

หนองบัวลําภู

บุรีรัมย

ชัยภูมิ

นครราชสีมา

อุดรธานี1

2

3

4

5

การรองทุกขผานหนวยงานตางๆ
สรจ. ที่มีการรับเรื่องรองทุกขมากทีสุ่ด

สรจ. 71.12%

สนร. 19.61%

สปร. 8.53%

กกจ. 0.73%

2

1

4

3
สนร. ที่มีการรับเรื่องรองทกุขมากที่สุด

สนร.อิสราเอล

สนร.เกาหลีใต

สนร.ไทเป

สนร.สิงคโปร

สนร.เกาสง

49

577

31

15

9

342

213

142

137

124

รายงานการติดตามสิทธิประโยชนแรงงานไทยที่ไปทํางานในตางประเทศ

ประจําปงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)



0.00

0.00

0.00

0.91

0.99

0.73 

1.22 

4.55 

6.58

8.04 

54.13 

61.56

สนร.อาบูดาบี

สนร.ฮองกง

อ่ืนๆ

สนร.บรูไน

สนร.มาเลเชีย

สนร.ริยาด

สนร.เทลอาวีฟ

สนร.สิงคโปร

สนร.ญี่ปุน

สนร.เกาสง

สนร.ไทเป

สนร.เกาหลีใต

จํานวนเงินสิทธิประโยชน แบงตามสนร.

(หนวย: ลานบาท)

 เงินสะสมเลี้ยงชีพ

 เงินประกันการทํางานครบสัญญาจาง

 เงินทดแทนกรณีเจ็บปวย/อุบัติเหตุ

 เงินบําเหน็จ/บาํนาญชราภาพ

 เงินคืนภาษี

 เงินทดแทนกรณีเจ็บปวย/อุบัติเหตุ

 เงินทดแทนกรณีเจ็บปวย/อุบัติเหตุ

 เงินทดแทนกรณีเสียชีวิต

 คาจางคางจาย

กลุมงานประสานความรวมมือระหวางประเทศ

สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ

รายงานการติดตามสิทธิประโยชนแรงงานไทยที่ไปทํางานในตางประเทศ

ประจําปงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)



สิทธิประโยชนของแรงงานไทย

ประเทศ สิทธิประโยชน

บรูไน
- เงินทดแทนกรณีเสียชีวิตจากการทํางาน

- เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพจากการทํางาน

มาเลเซีย
- เงินทดแทนกรณีเสียชีวิต

- เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ

สิงคโปร
- เงินทดแทนกรณีเสียชีวิตจากการทํางาน

- เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพจากการทํางาน

ฮองกง
- พิจารณาจากสัญญาจางท่ีทําขึ้นระหวาง 

นายจางและลูกจาง



สิทธิประโยชนของแรงงานไทย

ประเทศ สิทธิประโยชน

ญี่ปุน - เงินสะสมเลี้ยงชีพ

เกาหลีใต

- เงินประกันการทํางานครบสัญญาจาง (เงินแทจิกกึม)*

- เงินประกันเดินทางกลับ (คาตั๋วเคร่ืองบิน)*

- เงินสวนตางการทํางานครบสัญญาจางจากนายจาง

- เงินสะสมเลี้ยงชีพ/เงินบํานาญแหงชาติสาธารณรัฐเกาหลี (กุกมินยอนกึม)

- เงินทดแทนกรณีเสียชีวิต/เจ็บปวย
- เงินคาจางคางจายจากนายจาง



สิทธิประโยชนของแรงงานไทย

ประเทศ สิทธิประโยชน

ไตหวัน
(ไทเป/ เกาสง)

- เงินคืนภาษี
- เงินบําเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไตหวัน

- เงินทดแทนกรณีทายาทสายเลือดตรงเสียชีวิต
- เงินสงเคราะหบุตรจากกองทุนประกันภัยแรงงานไตหวัน

- เงินทดแทนกรณีเจ็บปวย/เสียชีวิต
- เงินคาจางคางจาย เงินหักฝากคางจาย

ซาอุดีอาระเบีย - เงินโกซี่ (GOSI)

อิสราเอล - เงินชดเชยกรณีถูกเลิกจาง (ปซูอิม)



สิทธิประโยชนของแรงงานไทย

ประเทศ สิทธิประโยชน

ประเทศอ่ืนๆ
ประเทศอื่นๆ ที่ไมมีสํานักงานแรงงานตั้งอยูกระทรวงแรงงานจะประสานไปยัง

กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กรมการกงสุล

กระทรวงการตางประเทศ เพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือแรงงานไทยตอไป



ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง



การบรรยาย KM Team ประจำป 2564 
14 กรกฎาคม 2564 

      ------------------------------------------- 
 

หัวขอบรรยาย “สิทธิประโยชนแรงงานไทยในกลุมประเทศตะวันออกกลาง” 
 
เคาโครงการบรรยาย 

1. สิทธิประโยชนอิสราเอล 
      - เงินชดเชยกรณีถูกเลิกจาง (ปซูอิม) 
      - เงินคาธรรมเนียมจัดหางาน 
      - เงินคงคางในบัญชีธนาคารอิสราเอล 
 

      2. ซาอุดีอาระเบีย 
      - เงินประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย (โกซ่ี) 
 

     3. การหลอกลวงไปทำงานในกลุมประเทศตะวันออกกลาง 
 
 

****************************** 



กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 
สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ
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1. ผู้มีสิทธิยื่นคําร้อง
» ทํางานกับนายจางคนเดิมมากกวา 1 ป หรือครบสัญญา 

 จาง 5 ป

» ออกจากงาน เนื่องจากครบสัญญาจางหรือนายจางใหออก

 โดยไมมีความผิดหรือนายจางเสียชีวิต ลมละลายหรือ  

   บริษัทประสบปญหาการเงิน

» สามารถยื่นคํารองไดภายใน 7 ป นับจากวันที่เลิกจางหรือ 

 ครบสัญญาจางงาน
*อัตราเงินชดเชย = คาเงินอัตราปกติ 1 เดือน/ป

(ทํางานครบ 5 ป จะไดรับเงินปซูอิม =เงินเดือน 5 เดือน)

2. การจัดเตรียมเอกสาร
» สําเนาหนังสือเดินทาง (หนาที่มีรูปถายและตราประทับทุกหนา) 

» สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

» สําเนาทะเบียนบาน

» สําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผูมีสิทธิ

» สําเนาสัญญาจางงาน (ระบุชื่อสกุล ที่อยูและหมายเลยโทรศัพทของนายจาง) 

» ใบอนุญาตทํางาน

» ใบลงเวลาทํางานหรือใบเงินเดือน (ถามี)

* ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาเหมือนกับลายมือชื่อบนหนงสือเดินทาง

   ทุกฉบับ

1.

2.

3.

การยื่นคําร้องขอรับเงินชดเชย
กรณีออกจากงาน (เงินปซิูอิม) ประเทศอิสราเอล

3. การยื่นเอกสาร
» ฝายแรงงาน ประจําสถานเอกอัครราชฑูต

 ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล

    3 Maskit Street, Herzliya Pituach

 Tel Aviv, ISRAEL 46120

 09 954 8431-3

 09 954 8416

คนงานยื่นคำรอง

ไมยินยอมจายยินยอมจาย

ไมยินยอมจายยินยอมจาย

จัดหาทนายเจรจา*

ทนายยื่นฟองตอศาล

ศาลออกคำสั่งใหจายเงินคนงานรับเงิน

นายจาง

นายจาง

สนร.
รับเรื่องและเจรจา

ตอนายจาง

กระบวนการยื่นขอรับชดเชย (เงินปิซูอิม)

ภายในประเทศอิสราเอล

*ทนายจะตองเปนทนายชาวอิสราเอลเทานั้น

**การฟองศาล คนงานจะตองไปรายงานตัวตอศาล

   อยางนอย 1 ครั้ง



กรณีเสียชีวิต 

Please complete the following information: 

Name of beneficiary (Owner): ………(ช่ือ - สกุล ผูเสียชีวิต)…………………………………………  

Address of beneficiary: ………………(ที่อยู ผูรับสิทธิประโยชน (ตามทะเบียนบาน))……………………………  

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

Bank name: ……………………………(ช่ือธนาคาร)…………………………………………………     

Bank address: ……………… (ที่อยู ธนาคาร)…………………………………………………………………… 

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

 

Swift # …… (Swift Code ธนาคาร)…………….. Routing # …………………………………………………………. 

ABA # ……………………………………………………… Account # … (เลขบัญชีธนาคาร)……………………… 

 

Mailing address : 

…………………(ที่อยู ผูรับสทิธิประโยชน (ที่อยูปจจุบัน))…………………………………………………………… 

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

 

Signature of beneficiary: ……… (ผูรับสิทธิประโยชนลงนาม)………………………………………………… 

Date: …………………………………………………………………………………….. 

 

Approval of embassy:      

We hereby approve that the above mentioned details are the correct details  

of the beneficiary that is related to the deceased: ………(ช่ือ - สกุล ผูเสียชีวิต)…………………………  

Passport number: …… (หมายเลขหนังสอืเดินทาง ผูเสียชีวิต)……………………………………………… 

Date: ………………………………………………………………………………………………… 

Name and signature representative: … (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ลงนาม)…………………. 

 

Stamp 

 



กรณีมีชีวิต 

Please complete the following information: 

Name of beneficiary (Owner): ………(ช่ือ - สกุล ผูรบัสิทธิประโยชน)…………………………………………  

Address of beneficiary: ………………(ที่อยู ผูรับสิทธิประโยชน (ตามทะเบียนบาน))……………………………  

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

Bank name: ……………………………(ช่ือธนาคาร)…………………………………………………     

Bank address: ……………… (ที่อยู ธนาคาร)…………………………………………………………………… 

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

 

Swift # …… (Swift Code ธนาคาร)…………….. Routing # …………………………………………………………. 

ABA # ……………………………………………………… Account # … (เลขบัญชีธนาคาร)……………………… 

 

Mailing address : 

…………………(ที่อยู ผูรับสทิธิประโยชน (ที่อยูปจจุบัน))…………………………………………………………… 

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

 

Signature of beneficiary: ……… (ผูรับสิทธิประโยชนลงนาม)………………………………………………… 

Date: …………………………………………………………………………………….. 

 

Approval of embassy:      

We hereby approve that the above mentioned details are the correct details  

of the beneficiary that is related to the deceased: ………(ช่ือ – สกุล ผูรับสิทธิประโยชน)……… 

Passport number: …… (หมายเลขหนังสอืเดินทาง ผูรับสิทธิประโยชน)……………………………… 

Date: ………………………………………………………………………………………………… 

 

Name and signature representative: ………………………..…………………. 

 

Stamp 



 

 

 

 

# อากรแสตมป์ # 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ที.่............................. 

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

  โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า........................................................................................................ 
อายุ............ปี เชื้อชาติ.............................สัญชาติ...........................บุตร นาย/นาง...............................................
อยู่บ้านเลขท่ี.........เลขบัตรประจ าตัวประชาชน..................หมู่............แขวง/ต าบล.............................................
เขต/อ าเภอ................................................จังหวัด......................... เบอร์โทรศัพท์..........เป็น........ของ.................
แรงงานทีเ่ดินทางไปท างานในประเทศอิสราเอล หนังสือเดินทางเลขท่ี................................................................ 

 ขอมอบอ านาจให้ฝ่ายแรงงานประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศ
อิสราเอล เป็นตัวแทนข้าพเจ้ามีอ านาจด าเนินการติดต่อกับหน่วยงานรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเทศ
อิสราเอล เพ่ือติดตามเงินและสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ทั้งหมดของ............และขอมอบอ านาจให้ฝ่ายแรงงาน
ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล เป็นผู้รับเงิน และสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้
ทั้งหมดและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร...............................สาขา.........................เลขที่บัญชี...............................
ชื่อบัญชี...................................................แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 

 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจนี้                  
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าด้วยตนเองทั้งสิ้น เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้า
พยานแล้ว 
 
     ลงชื่อ...................................................................ผู้มอบอ านาจ 
                    (....................................................................)  
 
     ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอ านาจ 
                    (....................................................................)  
 
         ลงชื่อ.........................................................พยาน     ลงชื่อ........................................................พยาน 
             (.............................................................)             (............................................................... ) 
 
ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือชื่ออันแท้จริงของผู้มอบอ านาจ 

                                                      ลงชื่อ....................................................................พยาน    
                                                              (....................................................................) 
                                                      ต าแหน่ง....................................................................... 



 

 

 

 

 

หนังสือให้ความยินยอม 
เลขที.่............................. 

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

  โดยข้าพเจ้าผู้มีรายนาม ดังต่อไปนี้ 
              1.  (สาม/ีภรรยา) 
               2. (บุตร) 
               3. (บิดา) 
               4. (มารดา) 
เป็นทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิ์รับมรดก .................. เจ้ามรดกผู้ตาย ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมและไม่คัดค้าน     
ในการที่ฝ่ายแรงงานประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล โอนเงินสิทธิประโยชน์
อันพึงมีพึงได้ของ.................................... ผ่านบัญชีธนาคาร..............................สาขา.............................ชื่อบัญชี
...................................เลขที่บัญชี..................................  

 ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ส าคัญ 
     
 
 ลงชื่อ.................................................... (สาม/ีภรรยา)   ลงชื่อ............................................................ (บุตร) 
       (............................................................)                 (................................................................) 
 
ลงชื่อ................................................................... (บิดา)   ลงชื่อ............................................................. (มารดา) 
       (.............................................................)                 (................................................................) 
             
ขอรับรองว่าผู้มีนามบนนี้ได้ลงนามต่อหน้าข้าพเจ้า จริง 
 
                                                      ลงชื่อ....................................................................  
                                                             (................................................................) 
                                                    ต าแหน่ง............................................................... 
 

 
 



 

 

 

 

# อากรแสตมป์ # 

หนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ที.่............................. 

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

  ด้วยอ ำเภอ.....................ได้รับค ำร้องจำก..........เลขประจ ำตัวประชำชน................อำยุ.........ป ี
สัญชำติ............ อยู่บ้ำนเลขท่ี...................................................................มีควำมประสงค์ขอรับหนังสือรับรอง
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวของ......................บุคคลสัญชำติไทยซึ่งเสียชีวิตที่ประเทสอิสรำเอล 

 อ ำเภอได้ตรวจสอบหลักฐำนและสอบสวนผู้ร้องพร้อมพยำนบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว ของ
................................................ มีควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว ดังนี้ 

 1. บิดำ ชื่อ.........เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน........สถำนภำพบุคคล......... อำยุ........ปี 
ปัจจุบันอำศัยอยู่บ้ำนเลขที่.............  

 2. มำรดำ ชื่อ.........เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน........สถำนภำพบุคคล......... อำยุ........ปี 
ปัจจุบันอำศัยอยู่บ้ำนเลขที่.............................. 

 3. สำมี/ภรรยำ ชื่อ.........เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน........สถำนภำพบุคคล.........อำยุ.........ปี 
ปัจจุบันอำศัยอยู่บ้ำนเลขที่.............................. 

 4. บุตรเกิดกับสำมี/ภรรยำ ชื่อ...................เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน........เกิดวันที่...........
สถำนภำพบุคคล......... อำยุ...ปี ปัจจุบันอำศัยอยู่บ้ำนเลขที่.............................. 

 ฉะนั้นอ ำเภอจึงออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐำน 

      ให้ไว้ ณ วันที่................................. 
     
 
                                                       ลงชื่อ....................................................................  
                                                                     (....................................................................) 
                                                            ต ำแหน่ง................................................................ 
 
 



การขอค่าธรรมเนียมจดัหางานคืนบางส่วน 
เน่ืองจากกลบัประเทศไทยเป็นถาวร



หากบริษัทจัดหางานหรือนนายจ้างออกเงินค่าตั๋วเครื่องบินขากลับประเทศ 
ให้ท่านแล้ว ท่านจะไม่สามารถท�าเรื่องขอเงินคืนได้

แรงงานกลับประเทศไทยเป็นการถาวร ตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้

ขัน้ตอนการท�าเรือ่งคนืเงนิคา่ธรรมเนยีมบางสว่น ในกรณทีีก่ลบัประเทศไทยเปน็การถาวร
1. โทรศัพท์ติดต่อ โครงการ TIC ที่เบอร์ 02 343 9339 เพื่อแจ้งว่า จะเข้ามาทำาเรื่อง

เงินคืนที่ กระทรวงแรงงานภายใน 30 วัน หลังจากที่แรงงานเดินทางกลับถึง
ประเทศไทยเรียบร้อย

2. ท่านจะต้องเข้ามาทำาเรือ่งขอเงนิคนืในวนัจนัทร์ - ศุกร์ เวลา 13:00 - 16:00 ยกเว้น
วันหยุดราชการ

3. เตรียมเอกสารสำาคัญมาให้พร้อม ดังนี้
• หนังสือเดินทาง พร้อมส�าเนา 1 ชุด
• บัตรประชาชน พร้อมส�าเนา 1 ชุด
• ส�าเนาหน้าวีซ่าของประเทศอิสราเอลทุกหน้า
• หน้าสมดุบญัชอีอมทรพัย์ทีต้่องการให้ทางประเทศอิสราเอลโอนเงินเข้าบัญชี
• ใบเสร็จรับเงินของบริษัทจัดหางานที่ได้รับที่สนามบินเบน กูเรียน ประเทศ

อิสราเอล ตอนช�าระเงินค่าบริการ หรือใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วแลกเงินธนาคาร
ของธนาคารกรงุเทพทีท่่านได้รบัในวนัอบรมก่อนการเดนิทาง (เอกสารจะเก็บ
ไว้ในซองพลาสติก)

**ถ้าน�าเอกสารมาไม่ครบ เจ้าหน้าที่จะไม่รับท�าเรื่องใดๆ ทั้งสิ้น**
เงื่อนไขในการท�าเรื่องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมฯ บางส่วนจากบริษัทจัดหางาน ในกรณีที่
แรงงานกลับประเทศไทยเป็นการถาวร

1. ถ้าท่านท�างานที่ประเทศอิสราเอลไม่เกิน 18 เดือน สามารถท�าเรื่องคืนเงินค่า
ธรรมเนียมการจัดหางานได้ 60% (หลังจากหักภาษีแล้ว)

2. ถ้าท่านท�างานที่ประเทศอิสราเอลตั้งแต่ 18 เดือนแต่ไม่เกิน 36 เดือน สามารถท�า
เรื่องคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดหางานได้ 33% (หลังจากหักภาษีแล้ว)

3. แต่ถ้าท่านท�างานที่ประเทศอิสราเอลเกิน 36 เดือนแล้วจะไม่สามารถท�าเรื่องคืน
เงินใดๆ ได้ทั้งสิ้น

หากท่านต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อศูนย์บริการแรงงานภาษาไทย โทร. 1 700 707 889

หรือติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศอิสราเอล โทร. 09 954 8431, 09 954 8432



การตดิตามเงนิคงคา้งในบญัชีธนาคารไปรษณียอ์สิราเอล 

(Post Bank)



การดาํเนินการ

กรณีมีชีวติ

• แรงงานกรอกขอ้มลูในแบบคาํรอ้ง                      

ของ Post Bank พรอ้มแนบสาํเนาบญัชธีนาคาร              

ทีป่ระสงคจ์ะใหโ้อนเงนิเขา้บญัชี

กรณีเสยีชีวติ

1. ทายาทแปลหนงัสอืมอบอาํนาจ

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมเป็นภาษาองักฤษ

พรอ้มผ่านการรบัรองการแปลในรูปแบบโนตาร ีพบัลกิ

(Notary Public)
2. ทายาทกรอกขอ้มลูในแบบคาํรอ้ง

ของ Post Bank พรอ้มแนบสาํเนาบญัชธีนาคารที่

ประสงคจ์ะใหโ้อนเงนิเขา้บญัชี



 
Date............................................ 

 
 

Request to transfer money to Thailand 
 

Name of beneficiary (Owner) : ………………………………………………. 
Passport No. :…………………………………………………………………………… 
 
 
Account no. In Post Bank : ……………………………………………………… 
 
 
 
Please transfer money from Post bank to:……………………………… 
          Account Name: ……………………………………………… 
          Account No. :………………………………………………….. 
          Bank Name : ………………………………………………….. 
 
 
Amount of Transfer   ALL   NIS 
 
 
 
Signature of Beneficiary: ………………………………………………………………. 
                                     (                                              ) 
 
 
Telephone : …………………………………………………………………………… 
 
 



 
 

การกรอกแบบฟอรมขอรับเงินคงคางจากบัญชีธนาคารไปรษณียอิสราเอล (กรณีเสียชีวิต) 
 

Date....... (ไมตองระบุวันท่ี) ............. 
 

Request to transfer money to Thailand 
 

Name of beneficiary (Owner) …… (ชื่อ - สกุล แรงงาน) …………………….. 
Passport No. :……………(หมายเลขหนังสอืเดินทาง)…………………….. 
 
 
Account no. In Post Bank : …………(หมายเลขบัญชีธนาคารไปรษณียของแรงงาน)………… 
 
 
 
Please transfer money from Post bank to:……(ชื่อ - สกุล ทายาทของแรงงาน)…………… 
          Account Name: …………(ชื่อบัญชีของทายาท)……………………………… 
          Account No. :……………(หมายเลขบัญชีของทายาท)……………………… 
          Bank Name : …………….(ชื่อธนาคารของทายาท)………………………….. 
 
 
Amount of Transfer   ALL   NIS 
 
 
 
Signature of Beneficiary: ……………(ทายาทของแรงงานลงนาม)…………………………………….. 
                                           (ชื่อ – สกุล ของทายาทแรงงาน) 
 
 
Telephone : ……………(หมายเลขโทรศัพทของทายาทแรงงาน)……………………………………….. 
 
 
หมายเหตุ     พิมพ เปนภาษาอังกฤษและใชเลขอารบิก  
                 ยกเวน การลงนาม ขอใหลงนามดวยปากกา 
 
เอกสารท่ีตองแนบ  1. หนังสอืมอบอำนาจ หนังสือใหความยินยอม ฉบับแปลภาษาอังกฤษ  
                             พรอมการรับรองโนตารี่ พับลิก (Notary Public) 
                         2. สำเนาบัญชีธนาคารท่ีประสงคใหโอนเงินเชาบัญชี พรอมรับรองสำเนา 
 

ตัวอยาง 



 
 

การกรอกแบบฟอรมขอรับเงินคงคางจากบัญชีธนาคารไปรษณียอิสราเอล (กรณีมีชีวิต) 
 

Date....... (ไมตองระบุวันท่ี) ............. 
 

Request to transfer money to Thailand 
 

Name of beneficiary (Owner) …… (ชื่อ - สกุล แรงงาน) …………………….. 
Passport No. :……………(หมายเลขหนังสือเดินทาง)…………………….. 
 
 
Account no. In Post Bank : …………(หมายเลขบัญชีธนาคารไปรษณียของแรงงาน)………… 
 
 
 
Please transfer money from Post bank to:……(ชื่อ – สกุล แรงงาน)…………… 
          Account Name: …………(ชื่อบัญชีท่ีประเทศไทย)……………………………… 
          Account No. :……………(หมายเลขบัญชีท่ีประเทศไทย)……………………… 
          Bank Name : …………….(ชื่อธนาคารท่ีประเทศไทย)………………………….. 
 
 
Amount of Transfer   ALL   NIS 
 
 
 
Signature of Beneficiary: ……………..(แรงงานลงนาม)…………………………………….. 
                                             (ชื่อ - สกุล แรงงาน) 
 
 
Telephone : ……………(หมายเลขโทรศัพทของแรงงาน)……………………………………….. 
 
 
หมายเหตุ     พิมพ เปนภาษาอังกฤษและใชเลขอารบิก  
                 ยกเวน การลงนาม ขอใหลงนามดวยปากกา 
 
เอกสารท่ีตองแนบ  1. สำเนาหนังสือเดินทาง พรอมรับรองสำเนา 
                         2. สำเนาบัญชีธนาคารท่ีประสงคใหโอนเงินเชาบัญชี พรอมรับรองสำเนา 
 
 

ตัวอยาง 



TIPs!!!  
                    การสมัภาษณ์แรงงาน กรณีรบัเรื่องราวรอ้งทกุข ์(อสิราเอล) 

วนั เดอืน ปี ทีเ่ดนิทางไปทาํงานในประเทศอสิราเอล

วนั เดอืน ปี ทีเ่ดนิทางกลบัประเทศไทย

 สาเหตขุองการเดนิทางกลบัประเทศไทย

ชื่อ - นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทข์องนายจา้ง

มกีารเปลีย่นนายจา้งหรอืไม ่ใหร้ะบชุื่อ - นามสกลุและหมายเลขโทรศพัท ์                      

และระยะเวลาในการทาํงานกบันายจา้งแต่ละราย

 ***** เงนิ หรอื สทิธปิระโยชนท์ี่ตอ้งการเรยีกรอ้ง *****
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กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 

สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

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)



ขั้นตอนการรับรองเอกสาร GOSI (กรณีเสียชีวิต)
1. แปลเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษ  

2. กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล                  
กระทรวงการต่างประเทศ รับรองเอกสาร

3. สถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบีย               
ประจําประเทศไทย รับรองเอกสาร

4. ยื่นเอกสารทั้งหมดกับสาํนักประสานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศโดยตรง หรือผ่านสํานักงานแรงงานจงัหวัดทุกจงัหวัด

**** หากสํานักงานเขต/ที่ ว่าการอาํเภอสามารถออกเอกสารรับรอง    
ฉบับภาษาอังกฤษได้ ไม่ต้องผ่านการรับรองตามขั้นตอนข้างต้น***



ตัวอย่างบัตรสมาชิกโกซี่

*บัตรรุ่นหลังจะเขียนเลขฮินดู-อารบิก ด้วย ท าให้อ่านได้ง่ายข้ึน (ท่ีวงไว้ 2 กรอบ เป็นเลขชุดเดียวกัน)

ตารางเทียบตัวเลขอารบิก

ตัวอย่างตราประทับเข้า-ออกประเทศไทย ในยุคก่อน 

ขาออกเป็นรูปสามเหล่ียม มีค าว่า Departed  
ให้ดูตรงตรานี้ว่าต้องออกจากไทยก่อน 12 Mar 1986 
(12 มีนาคม 2529)  

ขาเข้าเป็นรูปวงรี ไม่ต้องน ามาพิจารณา 



จัดท ำโดย นำยชำติชำย เทียมสนิท ที่ปรึกษำ (ฝ่ำยแรงงำน) ส ำนักงำนแรงงำนในประเทศซำอุดีอำระเบีย 
ข้อมูลประกอบโดย นำยหมัด มะมิน ฉบับปรับปรุง 11 มีนำคม 2563 

แบบฟอร์มกำรขอรับเงินประกันสังคม (โกซี่) แบบมีบัตร 

GENERAL ORGANIZATION FOR SOCIAL INSURANCE (GOSI) 
OVERSEAS PENSION DEPARTMENT 
P.O.BOX 2952 RIYADH 11461 
KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
 
SUBJ: REFUND OF GOSI PAYMENT 
 
DEAR SIR, 
THROUGH THIS LETTER I WOULD LIKE TO APPLY FOR GOSI REFUND. 
MY PARTICULARS ARE AS FOLLOW: 
1. NAME  
2. NATIONALITY   
3. GOSI NUMBER  
4. HOME ADDRESS  
  
  
  
ENCLOSE HEREWITH IS MY A COPY OF GOSI CARD AND MY PASSPORT 
YOURS FAITHFULLY, 
 
 
…………………………... 
……../………/………… 
 

กรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 

  



จัดท ำโดย นำยชำติชำย เทียมสนิท ที่ปรึกษำ (ฝ่ำยแรงงำน) ส ำนักงำนแรงงำนในประเทศซำอุดีอำระเบีย 
ข้อมูลประกอบโดย นำยหมัด มะมิน ฉบับปรับปรุง 11 มีนำคม 2563 

แบบฟอร์มกำรขอรับเงินประกันสังคม (โกซี่) แบบไม่มีบัตร 

GENERAL ORGANIZATION FOR SOCIAL INSURANCE (GOSI) 
OVERSEAS PENSION DEPARTMENT 
P.O.BOX 2952 RIYADH 11461 
KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
 
SUBJ: REFUND OF GOSI PAYMENT 
 
DEAR SIR, 
I PAID THE SOCIAL INSURANCE CONTRIBUTIONS MONTHLY THOUGH MY COMPANY, HOWEVER MY 
EMPLOYER DID NOT GIVE ME THE GOSI CARD. I WOULD LIKE TO APPLY FOR GOSI REFUND.  
MY PARTICULARS ARE AS FOLLOW: 

1. NAME  
2. NATIONALITY PASSPORT NUMBER    
3. EMPLOYER NAME  
4. EMPLOYER ADDRESS  
  
5. POSITION    
6. FROM  UNTIL  
7. HOME ADDRESS   
  

 
YOUR CONSIDERATION IS HIGHLY APPRICIATED.  
YOURS FAITHFULLY, 
 
 
…………………………... 
……../………/………… 

กรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 



       TIPs!!!   
          การสมัภาษณแ์รงงาน กรณรีบัเรือ่งราวรอ้งทุกข ์(ซาอดุอีาระเบยี)  

 เคยได้รับเงิน GOSI มาก่อนหรือไม ่

 ย่ืนของตนเอง หรือ ย่ืนแทน (กรณีเสียชีวติ) 

กรอกแบบฟอร์มให้ถกูต้อง (มีบตัรหรือไมมี่บตัร GOSI) 

ระบวุนั เดือน ปี ท่ีเข้าไปทํางานในซาอดีุอาระเบีย 

     และวนั เดือน ปี ท่ีเดนิทางกลบัประเทศไทยให้ถกูต้อง 

 ***ระบุช่ือ – ที่อยู่ ของบริษัทและเมืองที่ทาํงาน 

     ในซาอุดีอาระเบียให้ครบถ้วน ***  





อยา่หลงเช่ือ การประกาศหางานในส่ือออนไลน์
ประกาศของสาํนักงานแรงงานในตา่งประเทศ



สิทธิประโยชนของแรงงานไทยในไตหวัน



สิทธิประโยชนของแรงงานไทยในไตหวัน

• เงินคืนภาษี

• เงินบําเหนจ็/บํานาญชราภาพจากกองทนุประกนัภัยแรงงานไตหวนั

• เงินสงเคราะหบุตรจากกองทนุประกนัภัยแรงงานไตหวัน

• เงินทดแทนกรณีสายเลอืดตรงเสยีชีวิต

• เงินคาจางคางจาย เงินหกัฝากคางจาย

• สิทธิประโยชนกรณีเจบ็ปวย/เสยีชีวิต

• การใหความชวยเหลอืกรณีเจบ็ปวย / ติดตามตัว / จับกุม /เสียชีวิต 



เงินคืนภาษีไตหวัน
• แรงงานตางชาติทีพํ่านกัในไตหวนัครบ 183 วันใน 1 ปภาษี (1 มกราคม – 31  ธันวาคม)

- มีรายไดไมเกิน 408,000 เหรียญไตหวันตอป หรือ ไมเกิน 34,000 เหรียญไตหวันตอเดือน (ไมตองเสียภาษี)

• แรงงานตางชาติทีพํ่านกัในไตหวนัไมครบ 183 วันใน 1 ปภาษี

- รายไดไมเกิน  36,000 เหรียญไตหวันตอเดือน จะเสียภาษีรอยละ 6

- รายไดเกินกวา 36,000 เหรียญไตหวันตอเดือน จะเสียภาษีรอยละ 18

 การติดตามสทิธิประโยชนภาษไีมควรเกนิ 5 ป

 สรรพากรกาํหนดใหนายจางยืน่เร่ืองเสียภาษใีนเดือนพฤษภาคม และทยอยคืนเงินภาษีตัง้แตเดอืนสิงหาคม ไปจนถึงสิ้น

เดือนธันวาคม ของทุกป

ที่มา : สนร.เกาสง ขอมูล ณ 19 ม.ค. 2564

https://kaohsiung.mol.go.th



เงินบําเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไตหวัน



เงินบําเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไตหวัน (ตอ)



- เงินประกันการทํางานครบสัญญาจาง (เงินแทจิกกึม)*

- เงินประกันการเดินทางกลับ (คาตั๋วเครื่องบิน)*

- เงินสวนตางการทํางานครบสัญญาจางจากนายจาง

- เงินสะสมเล้ียงชีพ/เงินบํานาญแหงชาติสาธารณรัฐเกาหลี (กุกมินยอนกึม)

- เงินทดแทนกรณีเสียชีวิต/เจ็บปวย

- เงินคาจางคางจายจากนายจาง

- ตรวจสอบและปดบัญชีธนาคาร

สิทธิประโยชนของแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี











มีรายช่ือ ไม่มีรายช่ือ









เงินสะสมเลี้ยงชีพ (เงินกุกมิน) กรณีมีชีวิต



พันธกิจภายใตโครงการความรวมมือทางวิชาการ
ชองทางการใหบรกิารประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส
ของสํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ

ฝายคุมครองฯ

ID: 0971869036

สํานักประสานความรวมมือ

ระหวางประเทศ กระทรวงแรงงาน







สรจ. สปร.

ส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

3 – 5 วันท ำกำร

1 วันท ำกำร

คนงำนร้องทุกข์

ต่ำงประเทศ

คนงำนร้องทุกข์

สรจ.

สปร.

ส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

3 – 5 วันท ำกำร

ต่ำงประเทศ

3-5 วันท ำกำร

จัดส่งผ่ำน กต. (ถุงเมล)์

3 - 5 วันท ำกำร

14 – 60 วัน

3 - 5 วันท ำกำร

6 - 8 วันท ำ
กำร

1 วันท ำกำร

รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ประเทศไทย
ประเทศไทย

ระบบบริหำรจัดกำรรับเรือ่งรอ้งทุกขแ์รงงำนไทยที่ไปท ำงำนต่ำงประเทศ



ประเด็นขอความรวมมือ สรจ.

ขอความอนุเคราะห/ขอความรวมมือ ในการยื่นเรื่องติดตามสิทธิประโยชนของแรงงาน ดังนี้

1. เบอรโทรศัพท/ท่ีอยู ของแรงงาน/ผูยื่นเร่ืองท่ีสามารถติดตอได 

2. สอบถามความประสงคของแรงงานใหชัดเจนในการยื่นขอรับสิทธิประโยชนประเภทใด เพื่อใชแบบฟอรมและเอกสารไดถูกตอง 

3. การใชแบบฟอรม กรอกขอมูลในแบบฟอรม และแนบเอกสาร ประกอบขอยื่นเร่ืองติดตามสิทธิประโยชนใหถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัo           

(สามารถตรวจสอบไดจาก Check list ในคูมือสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศและจากเว็บไชต https://icb.mol.go.th/) 

4. กรณียื่นขอรับเงินสิทธิประโยชน (อาทิ กรณีเสียชีวิต) ท่ีตองดําเนินการขอเอกสารจากท่ีวาการอําเภอ เชน หนังสือมอบอํานาจ/หนังสือรับรองความสัมพันธ

ครอบครัว เปนตน ขอใหแจงกับแรงงาน/ทายาท ใหดําเนินการจัดทําเอกสารเม่ือมีความพรอม เนื่องจากเอกสารมีอายุ 6 เดือน

5. กรณีมีเร่ืองดวน รบกวนใหสแกนเปนไฟล PDF สี สงมากอน

6. จัดทําหนังสือและเอกสารประกอบแยกตามรายสิทธิประโยชน อาทิ เงินประกันซัมซุงประกันภัยฯ เงินสะสมเลี้ยงชีพ เงินภาษีไตหวัน เงินบําเหน็จชราภาพ     

เปนตน

https://icb.mol.go.th/


Q & A



รู้เท่ำทัน มีภูมิคุ้มกัน

สติ ปัญญำ ยั่งยืน

Resilience
Mindset

Resilience
Skills

ความ
รู้

คุณธรร
ม

พอ
ประมา

ณ
มี

เหตุ
ผล

มีภูมิ
คุ้ม
กัน

หลักปรัชญำน ำทำง

ควำมเปล่ียนแปลง

Uncertainty
Volatility

Complexity

Ambiguity

“Thank you”
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