สาธารณรัฐเกาหลี
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เงินประกันกำรเดินทำงกลับ (ค่ำตั๋วเครื่องบิน)
เงินประกันกำรทำงำนครบสัญญำจ้ำง (แทจิกมึ )

เอกสำรประกอบกำรยืน่
1. สาเนาหนังสื อเดินทางฉบับทีใ่ ช้ เดินทางมาทางาน
ทีส่ าธารณรัฐเกาหลี
2. สาเนาบัตรประจาตัวคนต่ างด้ าว
3. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทีต่ ้ องการให้ โอนเงินเข้ าบัญชี
*** ยกเว้ น ยกเว้ นธนาคารออมสิ นและธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ การเกษตร
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
5. หลักฐานการเปลีย่ นชื่ อ-นามสกุล (ถ้ ามี)
6. หนังสื อมอบอานาจ โดยออกจากทีว่ ่ าการอาเภอ
ตามบัตรประชาชน(กรณีไม่ ได้ รับไปรษณียบัตร จากสถาบัน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เกาหลีประจาประเทศไทย HRD Korea)

เลขที่ 186 บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)
อำคำรด้ำนหลัง ชัน้ 2 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30000
โทรศัพท์ 0 4435 3440 โทรสาร 0 4435 3441
Facebook.com/nakhonratchasima.counterservice
https://nakhonratchasima.mol.go.th/
E-mail : nakhonrat@mol.mail.go.th
LINE บริกำรประชำชน
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กำรเรียกร้องสิทธิประโยชน์ของ
คนงำนไทยที่ทำงำนในต่ำงประเทศ

การเรียกร้ องสิทธิประโยชน์ ท้งั ที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ เป็ นตัวเงินของคนงาน
ไทยหรื อครอบครัวคนงานไทยที่เดินทางไปทางาต่ างประเทศจาแนก
ออกเป็ น 3 กรณี ดังนี้
คนงานไทยที่ทางานอยู่ในต่ างประเทศ ร้ องทุกข์
โดยตรงกับสานักงานแรงงานในต่ างประเทศในประเทศที่
ทางานอยู่ การร้ องทุกข์ ทาได้ โดยการ โทรศัพท์ โทรสาร
จดหมาย และไปร้ องทุกข์ ด้วยตนเอง
คนงานเดินทางกลับมาแล้ว และต้ องการให้ ติดตามสิทธิ
ประโยชน์ ระหว่ างที่ทางานอยู่ต่างประเทศ
สามารถยื่นคาร้ องได้ตามภูมิลาเนาที่คนงานอาศัยอยู่ส่วนภูมิภาค
ยื่นคาร้ องได้ ณ สานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด เขตกรุ งเทพมหานคร
ยื่นคาร้ องได้ ณ สานักประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ชั้น 12)
กรณีที่ญาติ / ทายาท หรื อครอบครัวคนงานไทย
มีความประสงค์จะร้ องทุกข์ เพื่อติดตามสิ ทธิประโยชน์
ของคนงานไทยกรณีต่าง ๆ หรื อการติดตามคนงานไทย
ที่ขาดการติดต่ อกับทางบ้ าน ฯลฯ สามารถยื่นคาร้ อง
และดาเนินการได้เช่ นเดียวกับกรณีที่ 2

สานักงานแรงงานไทยในต่ างประเทศ ทั้งหมด 13 แห่ ง

1. สนร. ประเทศญี่ปุ่น
2. สนร. ณ เมืองฮ่ องกง
3. สนร. ณ กรุ งมะนิลา (ส่ วนที่ 2) ไทเป
4. สนร. ณ กรุ งมะนิลา (ส่ วนที่ 2) เกาสง
5. สนร. ประเทศมาเลเซีย
6. สนร. ประเทศสิ งคโปร์
7. สนร. ประเทศบรู ไน
8. สนร. ประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุ งริยาด)
9. ฝ่ ายแรงงาน ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งโซล สาธารณรัฐเกาหลี
10. ฝ่ ายแรงงาน ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
11. ฝ่ ายแรงงาน ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล
12. ฝ่ ายแรงงาน ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบอร์ ลนิ ประเทศเยอรมนี
13. ฝ่ ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวรไทย ประจาสหประชาชาติและองค์ กรระหว่ าง
ประเทศอื่นๆ ณ นครเจวีวา ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์

เงินบาเหน็จชราภาพ
เงินคืนภาษี
เงินสะสมเลีย้ งชีพ (เงินกุกมินยอนกึม)
เงินประกันการเดินทางกลับ (ค่ าตั๋วเครื่ องบิน)
เงินประกันการทางานครบสัญญา (เงินแทจิกมึ )
การเรียกร้ องสิ ทธิประโยชน์ ของคนงานไทย
ทีท่ างานในต่ างประเทศ
บริการอื่นๆ
 เงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้ าง (ปิ ซู อมิ )
 เงินทดแทนกรณีเจ็บป่ วย/ทุพลภาพ/เสียชีวติ
 ค่ าจ้ างค้ างจ่ าย
 ประสานการให้ ความช่ วยเหลือกรณีเจ็บป่ วย
หรื อเสียชีวติ คนงานถูกจับกุม และคนงาน
ขาดการติดต่ อ
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เงินบำเหน็จชรำภำพ
หลักเกณฑ์

1. คนงานไทยจะต้ องเป็ นสมาชิกกองทุนประกันภัย

แรงงานไต้ หวัน
2. คนงานไทยทีเ่ ดินทางไปทางานทีไ่ ต้ หวัน ผู้อนุบาลในครัวเรื อน
และผู้ช่วยงานบ้ านจะไม่ ได้ รับสิทธิประโยชน์ บาเหน็จชราภาพ
เนื่องจากไม่ ได้ เป็ นสมาชิกกองทุนฯ
3. คนงานไทยทีอ่ ายุครบตามเกณฑ์ กองทุนประกันภัยแรงงาน
ไต้ หวันกาหนด
3.1 ผู้ทมี่ อี ายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ขนึ้ ไปและเกิดก่ อนปี พ.ศ. 2501
3.2 ผู้ทเี่ กิดในปี พ.ศ. 2501 จะต้ องมีอายุครบ 61 ปี บริบูรณ์
3.3 ผู้ทเี่ กิดในปี พ.ศ. 2502 จะต้ องมีอายุครบ 62 ปี บริบูรณ์
3.4 ผู้ทเี่ กิดในปี พ.ศ. 2503 จะต้ องมีอายุครบ 63 ปี บริบูรณ์
3.5 ผู้ทเี่ กิดในปี พ.ศ. 2504 จะต้ องมีอายุครบ 64 ปี บริบูรณ์
3.6 ผู้ทเี่ กิดในปี พ.ศ. 2505 และหลังจากนั้นจะต้ องมีอายุ
ครบ 65 ปี ขึน้ ไป
หมายเหตุ : ข้ อ 3.2 – 3.6 โดยคานวณถึงวัน / เดือนเกิด

เอกสำรประกอบกำรยืน่
1. แบบฟอร์ มคาร้ องฯ (รับเอกสารได้ ทสี่ านักงานแรงงานจังหวัด)
2. สาเนาหนังสื อเดินทางที่ใช้ เดินทางไปทางานไต้หวัน : กรณีมีไม่ ครบหรื อ ไม่ มี
สามารถขอประวัตกิ ารทาหนังสื อเดินทางจากกรมการกงสุ ล กระทรวงการต่ างประเทศ
3. สาเนาใบถิน่ ทีอ่ ยู่ (ใบกาม่ า) (ARC) : เป็ นหลักฐานสาคัญ เนื่องจากเลขทีบ่ ัตร
จะสอดคล้ องกับฐานข้ อมูลของกองทุนฯ ทาให้ เกิดความรวดเร็วในการสื บค้ นข้ อมูล
หากไม่ มีสามารถยื่นหลักฐานอื่น ๆ ได้ แต่อาจมีความเสี่ ยงทีจ่ ะไม่ พบข้ อมูล
ในระบบฐานข้ อมูลของกองทุนฯ
4. สาเนาทะเบียนบ้ าน (ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาจีน)
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
6. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร (เอกสารรับรองการเปิ ดบัญชีธนาคาร (ฉบับภาษาอังกฤษ)
7. หลักฐานการเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ามี)
หมายเหตุ :เอกสารข้ อที่ 2-4 , 6-7 ต้ องผ่ านการรับรองเอกสารจากกรมการกงสุ ล
และสานักเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจาประเทศไทย
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เงินคืนภำษี
หลักเกณฑ์

1. คนงานไทยทีเ่ ดินทางไปทางานไต้ หวันจะต้ องเสียภาษีเงินได้
ตามอัตราทีท่ างการไต้ หวันกาหนดไว้
2. คนงานไทยต้ องพานักในไต้ หวันครบ 183 วัน
3. ภายหลังจากการเดินทางกลับจากไต้ หวันมาแล้ ว 6 เดือน
หากพบว่ ายังไม่ ได้ รับเงินโอนภาษีคืน สามารถยื่นขอรับเงินภาษี
ส่ วนทีจ่ ่ ายไว้ เกิน
4. หลังจากเดินทางกลับมาจากไต้ หวัน หากยังไม่ ยื่นเอกสาร
ขอรับเงินคืนภาษีในส่ วนทีจ่ ่ ายเกินไว้ สามารถยื่นขอรับได้
ภายใน 5 ปี นับแต่ วนั ทีน่ ายจ้ างยื่นชาระภาษี หากเกินระยะ5 ปี
จะไม่ สามารถตรวจสอบเงนิ คืนภาษีได้ เนื่องจากกรมสรรพากรไต้ หวัน
จะเก็บหลักฐานการจ่ ายภาษีไว้ เพียง 5 ปี

เอกสำรประกอบกำรยืน่
1. สาเนาหนังสื อเดินทางฉบับทีใ่ ช้ เดินทางมาทางานทีไ่ ต้ หวัน
2. สาเนาบัตรแสดงถิน่ ทีอ่ ยู่ (ใบกาม่ า)

3. หนังสื อมอบอานาจการขอรับเงินภาษา (ฉบับภาษาจีน)
4. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทีต่ ้ องการให้ โอนเข้ าบัญชี

สาธารณรัฐเกาหลี
3 เงินสะสมเลีย้ งชีพ
(เงินกุกมินยอนกึม)
คนงานไทยต้ องยื่นเรื่ องขอรับเงินภายใน 5 ปี (เงินก้อน)
นับจากวันที่เดินทางออกจากเกาหลีอย่ างถาวร หากไม่ ได้ยื่นขอรับ
ภายใน 5 ปี จะต้ องยื่น ขอรับเป็ นรายเดือนอีกครั้งเมื่ออายุครบ 60 ปี

ขั้นตอนกำรดำเนินกำร

1. คนงานไทย โทรตรวจสอบสิ ทธิขอรับเงินสะสมเลีย้ งชีพที่หมายเลข
โทรศัพท์ + 82 221768730โดยแจ้ งหมายเลขบัตรประจาตัวคนต่ างด้าว
(เลขกาม่ า) ชื่ อ-สกุล และ บริษัทที่ทางาน
2. กรณีคนงานไทยไม่ มีสิทธิได้รับเงินสะสมเลีย้ งชีพไม่ ต้องยื่นเอกสาร
3. กรณีคนงานไทยมีสิทธิรับเงินสะสมเลีย้ งชีพสามารถยื่นเอกสารรับเงิน
ได้ทสี่ านักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดและสานักงาปลัดกระทรวงแรงงาน
(สานักประสานความร่ วมระหว่างประเทศ)

เอกสำรประกอบกำรยืน่
1. สาเนาหนังสื อเดินทางทุกเล่มที่ใช้ เดินทางไปทางาน
สาธารณรัฐเกาหลี โดยให้ ถ่ายสาเนาหน้ าที่มีรูปถ่ าย
หน้ าที่มี VISA ทางาน และหน้ าที่มีตราประทับเข้ า-ออก
จากสาธารณรัฐเกาหลีทุกหน้ า
2. สาเนาสมุดบัญชีธนาคารในประเทศไทยของเจ้ าตัวเท่ านั้น
(ยกเว้ น ธนาคารออมสิ น และธนาคารเพื่ อ การเกษตร
และสหกรณ์ ก ารเกษตร)
3. สาเนาบัตรประจาตัวคนต่ างด้าวหรื อเลขประจาตัว
คนต่ างด้าว(กาม่ า)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้ าน
6. สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-นามสกุล (ถ้ ามี) ** ต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
โดยบริษัทหรื อร้ านรับแปลที่ได้รับการรับรอง **

