สาธารณรัฐเกาหลี
สิ ทธิประโยชน์ แรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี
สิ ทธิประโยชน์ เงินคืนภาษี
ประชาชนเกาหลี ใต้และคนต่างชาติที่อยู่อาศัยและทํางานในสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลี ใต้) ซึ่ งมีรายได้
ตั้งแต่ 795,000 วอนมีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้ภายใต้กฎหมายที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยนายจ้างเป็ นผูห้ กั เงินภาษี
นําส่ งสํานักงานภาษีแห่ งชาติ (National Tax Service) ทั้งนี้ แรงงานไทย (EPS) ในสาธารณรัฐเกาหลี มีรายได้
(ค่าจ้างและล่าค่าล่วงเวลา) เฉลี่ ยระหว่าง 858,990 วอน – 2,000,000 วอน นายจ้างจะหักรายได้นาํ ส่ งอัตราตํ่าสุ ด
เดือนละ 730 วอน และอัตราสู งสุ ด เดือนละ 22,120 วอน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553 แรงงานไทยที่ทาํ สัญญาจ้างทํางานสัปดาห์ละ 40 ชัว่ โมง (ไม่
รวมค่าล่วงเวลา) จะได้รับค่าจ้างขั้นตํ่าเดื อนละ 858,990 วอน นายจ้างจะหักเงิ นรายได้นาํ ส่ งภาษีเดื อนละ 730
วอน และแรงงานไทยที่ ทาํ สัญญาจ้างทํางานสัปดาห์ละ 44 ชัว่ โมง (ไม่รวมค่าล่วงเวลา) จะได้รับค่าจ้างขั้นตํ่า
เดือนละ 928,860 วอน นายจ้างจะหักเงินรายได้นาํ ส่ งภาษี เดือนละ 1,540 วอน กรณี ที่นายจ้างหักเงินรายได้นาํ ส่ ง
เกินอัตราที่สํานักงานภาษีแห่ งชาติกาํ หนด นายจ้างจะเป็ นผูข้ อคืนเงิ นภาษีแก่แรงงานในการยื่นแบบคําร้ องเสี ย
ภาษีประจําปี (เดือนมกราคมของปี ถัดไป)
หมายเหตุ คนงานต่างชาติทุกคนที่ทาํ งานในสาธารณรัฐเกาหลี มีหน้าที่เสี ยภาษีเงิ นได้เช่นเดี ยวกับคน
ท้องถิ่น อัตราภาษีเงินได้ข้ ึนอยูก่ บั รายได้ของแต่ละบุคคล ผูม้ ีรายได้ต่าํ กว่า 860,000 วอน ไม่เสี ยภาษีรายได้ ผูท้ ี่มี
รายได้ 1,000,000 วอน เสี ยภาษีรายได้เดือนละ 2,340 วอน และมีผมู้ ีรายได้ 1,200,000 วอน เสี ยภาษีรายได้เดือนละ
5,580 วอน โดยปกตินายจ้างเป็ นหักภาษีแล้วนําส่ ง ทั้งนี้ผเู้ สี ยภาษีไม่มีสิทธิ ขอเงินภาษีคืน
สิ ทธิประโยชน์ ของแรงงาน EPS ในสาธารณรัฐเกาหลี
แรงงานต่างชาติทุกคนที่ได้รับอนุ ญาตให้ทาํ งานในสาธารณรัฐเกาหลี จะได้รับการคุ ม้ ครองตาม
พ.ร.บ. มาตรฐานแรงงาน, พ.ร.บ. ค่าจ้างขั้นตํ่า, พ.ร.บ. ความปลอดภัยและพลานามัยในอุตสาหกรรม และ
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมายเทียบเท่ากับประชาชนเกาหลีใต้ ตาม พ.ร.บ.
ว่า ด้วยการจ้างแรงงานต่ างชาติ (แก้ไ ขเพิ่ม เติ ม ) ซึ่ ง มี ผลบัง คับ ใช้ต้ งั แต่ วนั ที่ 10 ธันวาคม 2552 แรงงาน
ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทํางานตามระบบ Employment Permit System (EPS) ซึ่ งถือวีซ่า E-9 จะได้รับ
อนุ ญาตให้ทาํ งานในเกาหลี ใต้ 3 ปี แต่หากนายจ้างพึงพอใจแรงงานรายใด นายจ้างสามารถยื่นเรื่ องต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอจ้างต่อได้ 1 ครั้ง ระยะเวลาการจ้างงาน 1 ปี 10 เดือน รวมเป็ นระยะเวลาจ้างงาน
ต่อเนื่ อง 4 ปี 10 เดื อน โดยไม่ตอ้ งเดิ นทางกลับประเทศหลังสิ้ นสุ ดสัญญาจ้าง 3 ปี แรก ทั้งนี้ นายจ้างและ
แรงงานต่างชาติสามารถทําสัญญาหรื อต่อสัญญาจ้างงานระยะเวลามากกว่า 1 ปี ได้ตามความสมัครใจของทั้ง
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สองฝ่ าย แต่ตอ้ งไม่เกิ นระยะเวลาที่ได้รับอนุ ญาตให้ทาํ งานในเกาหลีใต้ [ระยะเวลา 3 ปี สําหรับการเดิ น
ทางเข้าไปทํางานครั้งแรก และระยะเวลา 1 ปี 10 เดือน สําหรับการจ้างงานต่อ]
สิ ทธิประโยชน์ พนื้ ฐานของแรงงาน EPS ในสาธารณรั ฐเกาหลี มี ดังนี้
1. ค่ าจ้ าง
(1) ค่ าจ้ างขั้นตํ่า
กระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ได้ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นตํ่ามีผล
บังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ~ 31 ธันวาคม 2558 ชัว่ โมงละ 5,580 วอน (กรณี ทาํ งานกะกลางคืน
ระหว่าง 22:00 น. ~ 06:00 น. นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้น 50% หรื อเท่ากับชัว่ โมงละ 8,370 วอน) ทั้งนี้
สัญญาจ้างงานจะกํา หนดชั่วโมงการทํา งานปกติ ต่อสัป ดาห์ 40 ชั่วโมง หรื อ 44 ชั่วโมง (ตาม พ.ร.บ.
มาตรฐานแรงงานฉบับแก้ไข) โดยมีสูตรการคํานวณเป็ นเงินค่าจ้างขั้นตํ่ารายเดือน ดังนี้
* การคํานวณค่ าจ้ างมาตรฐานสั ญญาจ้ าง 44 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ *
[(44 ชั่ วโมง(ต่ อสั ปดาห์ ) + 8 ชั่ วโมง(เบีย้ เลีย้ งวันหยุด)) X 365 วัน(ต่ อปี ) ÷ 7 วัน(ต่ อสั ปดาห์ ) ÷ 12
เดือน] = 226 ชั่ วโมง
* 226 ชั่ วโมง X 5,580 วอน = เป็ นเงินค่ าจ้ างขั้นตํ่าเท่ากับเดือนละ 1,261,080 วอน
* การคํานวณค่ าจ้ างมาตรฐานสั ญญาจ้ าง 40 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ *
[(40 ชั่ วโมง(ต่ อสั ปดาห์ ) + 8 ชั่ วโมง(เบีย้ เลีย้ งวันหยุด)) X 365 วัน(ต่ อปี ) ÷ 7 วัน(ต่ อสั ปดาห์ ) ÷ 12
เดือน] = 209 ชั่ วโมง
* 209 ชั่ วโมง X 5,580 วอน = เป็ นเงินค่ าจ้ างขั้นตํ่าเท่ากับเดือนละ 1,166,220 วอน
อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าตามข้างต้น ไม่มีผลบังคับใช้แก่แรงงานที่อยู่ในสัญญาช่ วงฝึ กงาน แต่แรงงานที่
ฝึ กงาน จะต้องได้รับค่าจ้างไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของค่าจ้างขั้นตํ่า หรื อชัว่ โมงละ 5,022 วอน กรณี ชว่ั โมง
การทํางานจริ งตํ่ากว่าที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง นายจ้างสามารถจ่ายเงินค่าจ้างตามชัว่ โมงการทํางานจริ งได้
กรณี ที่นายจ้างมีความจําเป็ นต้องหยุดประกอบกิ จการชั่วคราวด้วยเหตุที่เป็ นความผิดพลาดของ
นายจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่สั่งให้
หยุดงาน
(2) ค่ าล่ วงเวลา
การทํางานล่วงเวลา เป็ นการทํางานนอกเหนือจากเวลาทํางานปกติ(8 ชัว่ โมง) ต้องเป็ น
การตกลงยินยอมระหว่างฝ่ ายนายจ้างกับลูกจ้าง แต่ตอ้ งไม่เกิน 12 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ตาม พ.ร.บ.มาตรฐาน
แรงงานการคํานวณค่าล่วงเวลามีดงั นี้
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* ค่ าล่ วงเวลาการทํางานกะกลางวันและกะกลางคืน
(นอกเหนือจากเวลาทํางานปกติ 8 ชัว่ โมง) ชัว่ โมงละ 150 %
หรื อเท่ากับ 8,370 วอน (จํานวนชัว่ โมง X 5,580 X 150 %)
กรณี ทาํ งานล่วงเวลา ระหว่าง 22:00 น. ~ 06:00 น. ชัว่ โมงละ 200 %
หรื อเท่ากับ 11,160 วอน (จํานวนชัว่ โมง X 5,580 X 200 %)
* ค่ าล่ วงเวลา+วันหยุด เวลาทํางาน 8 ชัว่ โมงแรก (ไม่รวมเวลาพัก)
ชัว่ โมงละ 150 % หรื อเท่ากับ 8,370 วอน (จํานวนชัว่ โมง X 5,580 X 150 %)
เวลาทํางานตั้งแต่ชวั่ โมงที่ 9 ชัว่ โมงละ 200 % หรื อเท่ากับ 11,160 วอน (จํานวนชัว่ โมง X 5,580 X 200 %)
* ค่ าล่ วงเวลา + วันหยุด + กะกลางคืน (ระหว่าง 22:00 น. ~ 06:00 น.)
ชัว่ โมงละ 250 % หรื อเท่ากับ 13,950 วอน (จํานวนชัว่ โมง X 5,580 X 250 %)
ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานแรงงาน กรณีทํางานในกิจการกสิ กรรม เลีย้ งสั ตว์ ประมง ได้ รับการยกเว้ นใน
การจ่ ายค่ าล่วงเวลาและค่ าทํางานในวันหยุด
2. การประกัน ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างชาติบงั คับให้แรงงานต่างชาติ
(วีซ่า E-9) ที่เดินทางเข้ามาทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายทําประกัน ดังนี้
2.1 ประกันภาคบังคับ
1. การประกันภัยทัว่ ไป (Casualty insurance)
ต้องทําภายใน 15 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลี โดยผูเ้ อาประกันจะ
ได้รับการคุม้ ครอง (ระยะเวลา 3 ปี ) ทั้งนี้ การประกันภัยทัว่ ไปนี้จะไม่คุม้ ครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล โดย
จะชดเชยเฉพาะกรณี ได้รับอุบตั ิเหตุ (เสี ยชี วิต / ไร้ความสามารถถาวร) จะได้รับเงินชดเชยสู งสุ ดไม่เกิ น 30
ล้านวอน และกรณี เจ็บป่ วย (เสี ยชี วิต / ไร้ความสามารถถาวรขั้นรุ นแรง) จะได้รับเงินชดเชยไม่เกิน 15 ล้าน
วอน โดยบริ ษทั ประกันภัย จะประเมินความสู ญเสี ยและจ่ายเงินชดเชย
อัตราเบี้ยประกันของการประกันภัยทัว่ ไปขึ้นอยู่กบั เพศและอายุของแรงงานต่างชาติ โดยแรงงานต่างชาติ
สามารถสมัครประกันภัยทัว่ ไป ณ ศูนย์ฝึกอบรมแรงงานต่างชาติ ที่แรงงานผูน้ ้ นั เข้ารับการอบรมก่อนส่ งต่อ
ให้นายจ้าง ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยจะถูกตัดผ่านบัญชีธนาคารที่แรงงานต่างชาติแจ้งไว้ แรงงานต่างชาติที่ฝ่าฝื น
ไม่ทาํ ประกันภัยทัว่ ไป มีโทษปรับสู งสุ ดไม่เกิน 5 ล้านวอน
เบี้ยประกันภัยทัว่ ไป สามารถเรี ยกคืนบางส่ วนได้กรณี แรงงานต่างชาติเดินทางออกนอกเกาหลีใต้ โดยไม่มี
การบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยใดๆ (ยังไม่มีการใช้สิทธิ์ ชดเชย) ก่อนที่การประกันภัยจะหมดอายุ (3ปี ) เนื่ องจาก
สิ้ นสุ ดการทํางาน หรื อยกเลิกสัญญาจ้าง
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2. เงินรางวัลสิ้นสุ ดสั ญญาจ้ าง หรือแทจิกกึม (Departure Guarantee Insurance)
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไป
นายจ้างจะต้องจ่ายเงิ นรางวัลสิ้ นสุ ดสัญญาจ้างกรณี แรงงานต่างชาติทาํ งานกับนายจ้างไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี เป็ น
เงินมูลค่าเท่ากับค่าจ้าง 30 วัน (รวมแรงงานที่ทาํ งานในภาคเกษตร)
3. การประกันค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางกลับ (Return Cost Insurance)
การประกันค่า ใช้จ่า ยในการเดิ นทางกลับ ประเทศ เป็ นการประกันภาคบัง คับ แก่
แรงงานต่างชาติ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการเตรี ยมค่าใช้จ่ายเมื่อแรงงานต่างชาติตอ้ งการเดินทางกลับประเทศ
โดยจะขอรับเงินประกันเดินทางกลับได้ในกรณี ดังนี้
▶เดินทางกลับประเทศ เนื่องจากระยะเวลาอนุญาตทํางานสิ้ นสุ ดลง หรื อเป็ นผู้
ที่หลบหนีนายจ้างแล้วประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ
▶ เดิ นทางกลับประเทศด้วยเหตุจาํ เป็ น (ไม่รวมถึ งการเดิ นทางกลับประเทศ
ชัว่ คราว)
▶ถูกเลิกจ้างงาน ด้วยสาเหตุที่เกิดจากตัวแรงงานเอง ทําให้ตอ้ งส่ งกลับประเทศ
โดยไม่มีขอ้ ยกเว้นกรณี ใดๆ
แรงงานต่ างชาติในระบบ EPS ทุกคน ต้ องทําประกันค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางกลับประเทศ ภายใน
80 วันนับจากวันเดินทางเข้ าประเทศเกาหลีใต้ โดยแรงงานต่ างชาติเป็ นผู้รับผิดชอบการจ่ ายเบีย้ ประกันซึ่ ง
กําหนดให้ ชําระครั้ งเดียวเต็มจํานวน อัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กบั ประเทศผูส้ ่ ง(Sending Country) สําหรับ
ประเทศไทยกําหนดเบี้ยประกันจํานวน 400,000 วอน โดยแรงงานต่างชาติ สามารถสมัครประกันเดินทาง
กลับ ณ ศูนย์ฝึกอบรมแรงงานต่า งชาติ ที่ แรงงานผูน้ ้ นั เข้า รั บการอบรมก่ อนส่ งต่ อให้นายจ้าง ทั้ง นี้ เบี้ ย
ประกันจะถู กตัดผ่า นบัญชี ธ นาคารที่ แรงงานต่า งชาติ แจ้ง ไว้ แรงงานต่ า งชาติที่ ฝ่าฝื นมี โทษปรับ ไม่เกิ น
1,000,000 วอน กรณี แรงงานต่างชาติเสี ยชี วิตขณะทํางานในสาธารณรัฐเกาหลีทายาทโดยธรรมเป็ นผูม้ ีสิทธิ์
รับเงินประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับแทน
การขอรับเงินประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศ สามารถติดต่อที่ศูนย์บริ การจัดหางานใน
เขตพื้นที่ที่อาศัยอยู่ เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเดินทางกลับประเทศ หลังจากนั้น ศูนย์ฯ จะออกแบบฟอร์ ม
การกลับ ประเทศ โดยให้ก รอกแบบฟอร์ ม เกี่ ย วกับ ตัวเอง ได้แก่ ชื่ อ/นามสกุล หมายเลขบัญชี ธ นาคาร
หมายเลขหนังสื อเดินทาง เป็ นต้น พร้อมทั้งแนบสําเนาเอกสารทั้งหมดเพื่อประกอบการยื่นคําร้องขอรับเงิน
ประกันเดินทางกลับ ณ บริ ษทั ซัมซุ งประกันภัยจํากัด(☎02-2119-2400, Fax: 0505-161-1421) หลังจากเรื่ อง
ผ่า นการอนุ มตั ิ เงิ นประกันเดิ นทางกลับ จะถู ก โอนเข้า บัญชี ธ นาคารที่ แจ้ง ไว้โดยอัตโนมัติ โดยปกติ ใ ช้
ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 3 วันทําการ
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4. การประกันสุ ขภาพ (Health Insurance)
กฎหมายประกันสุ ขภาพของสาธารณรัฐเกาหลี กําหนดให้นายจ้างต้องสมัครประกัน
สุ ขภาพให้แรงงานต่างชาติ (วีซ่า E-9) ภายใน 14 วัน นับจากวันทําสัญญาจ้าง โดยนายจ้างและลูกจ้างจ่ายเบี้ย
ประกันสุ ขภาพฝ่ ายละ 50% ผูเ้ อาประกันจะได้รับบัตรประกันสุ ขภาพภายใน 7 วันนับตั้งแต่วนั ขึ้นทะเบียน
เป็ นผูป้ ระกัน สุ ข ภาพ เพื่ อ ใช้ แ สดงตนเมื่ อ ขอรั บ บริ ก ารทางการแพทย์ใ นโรงพยาบาลได้ทุ ก แห่ ง ทั้ง
โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน โดยแรงงานต่างชาติจะได้รับสิ ทธิ์ การรักษาพยาบาลเทียบเท่าคนใน
ชาติ ทั้งนี้ ผูเ้ อาประกันจะได้รับการคุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล กรณี เจ็บป่ วยทัว่ ไปที่ไม่ใช่สาเหตุ
มาจากการทํางาน
ระบบประกันสุ ขภาพของสาธารณรัฐเกาหลีเป็ นระบบร่ วมจ่าย แม้ผปู้ ่ วยจะมีประกันสุ ขภาพแล้วก็
ตาม ผูป้ ่ วยจะต้องมี ส่วนในการรั บผิดชอบค่า รัก ษาพยาบาลทุ กครั้ง ที่พ บแพทย์ โดยมีอตั ราการร่ วมจ่ า ย
ระหว่าง 20 ~ 60% ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานประกันสุ ขภาพกําหนด ขึ้นอยูก่ บั ประเภทการรักษาพยาบาล
(ผูป้ ่ วยนอก/ผูป้ ่ วยใน) และสถานพยาบาล เช่ น คลิ นิก โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลขนาดใหญ่ หรื อ
โรงพยาบาลที่มีผเู ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะโรค ในกรณีแรงงานต่ างชาติอยู่ทํางานอย่ างผิดกฎหมาย จะไม่ สามารถ
สมั ค รประกั น สุ ข ภาพของรั ฐ ได้ อย่า งไรก็ ต าม มี ศู น ย์ช่ ว ยเหลื อ แรงงานต่ า งชาติ บ างแห่ ง ให้ บ ริ ก าร
รักษาพยาบาลราคาถูกหรื อไม่เสี ยค่าใช้จ่ายแก่แรงงานผิดกฎหมาย
5. การประกัน เจ็ บ ป่ วยและอุ บัติ เหตุ อันเนื่ อ งจากการทํา งาน (Industrial Accident
Compensation Insurance)
พ.ร.บ. ประกัน ค่ า ทดแทนอุ บ ัติ เ หตุ ใ นอุ ต สาหกรรม (Industrial Accident
Compensation Insurance Act) กําหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องทําประกัน
อุบตั ิเหตุในการทํางานให้ลูกจ้างทุกคน ภายใน 15 วันนับจากวันทําสัญญาจ้าง ไม่วา่ จะเป็ นลูกจ้างประจําหรื อ
ชัว่ คราว ทั้งนี้ เพื่อเป็ นหลักประกันแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรื อบาดเจ็บจากการทํางาน โดยไม่คาํ นึงถึ ง
สาเหตุที่เกิดอุบตั ิเหตุหรื อบาดเจ็บ ซึ่ งอาจเกิดจากความไม่รู้หรื อความผิดของลูกจ้าง และไม่คาํ นึงถึงสถานะ
แม้ว่าจะทํางานกับสถานประกอบการที่ผิดกฎหมายหรื อเป็ นแรงงานต่างชาติ ผิดกฎหมาย โดยลูกจ้างที่
ประสบอันตรายจากการทํางานจะได้รับการรักษาพยาบาล และค่าทดแทนกรณี สูญเสี ยอวัยวะ ค่าทดแทนการ
ขาดรายได้ ค่าฟื้ นฟูสมรรถภาพ และหากประสบอันตรายถึงแก่ความตาย นอกจากได้รับค่าทําศพแล้ว ทายาท
ยังได้รับเงินทดแทนอีกด้วย
ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทํางานและอยู่ระหว่างการพักรั กษาตัว สามารถ
ปฏิ เสธการทํางานโดยนายจ้า งไม่สามารถบังคับให้ทาํ งานหรื อบังคับให้ออกนอกประเทศได้ ในกรณี ที่
ลู ก จ้า งที่ ป ระสบอุ บ ัติ เ หตุ ย งั อยู่ร ะหว่ า งการรั ก ษาแต่ ส ามารถทํา งานได้ ลู ก จ้า งผู้น้ ัน ยัง มี สิ ท ธิ รั บ ค่ า
รักษาพยาบาลจนกว่าจะสิ้ นสุ ดการรักษา โดยได้รับค่าจ้างแรงงานจากนายจ้างและหมดสิ ทธิ์ รับค่าทดแทน
การขาดรายได้
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สําหรับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที่เกิดอุบตั ิเหตุเนื่ องจากการทํางาน ให้ใช้ใบรับรอง
แพทย์และเอกสารรับรองจากสํานักงานเงินทดแทนและสวัสดิการแห่ งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Worker’s
Compensation & Welfare Service: COMWEL) นําไปดําเนินการเพื่อขออนุญาตพํานักชัว่ คราวในเกาหลีใต้
จนสิ้ นสุ ดการรักษา(วีซ่า G-1) ที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง การอนุ ญาตให้วีซ่าพํานักในเกาหลีใต้หรื อไม่
ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
* สิ ทธิประโยชน์ จากการประกันเจ็บป่ วยและอุบัติเหตุอนั เนื่องจากการทํางาน มีดังนี้
▶ ค่ า รั ก ษาพยาบาล(Medical Care Benefits) เป็ นเงิ นที่จ่ายให้แก่ แรงงานที่
ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยจากการทํางาน ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลตั้งแต่ 4 วันขึ้ นไป ได้แก่
ค่าตรวจวินิจฉัย ค่ายา ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่าอวัยวะเทียม ค่าส่ งต่อ
▶ ค่ าทดแทนกรณีทุพพลภาพชั่ วคราว(Temporary Disability Benefits) เป็ นเงิน
ที่จ่ายให้แก่แรงงานในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายวันเฉลี่ย เพื่อทดแทนการขาดรายได้ระหว่างรับการ
รักษาพยาบาล
▶ ค่ าทดแทนรายปี (Injury-disease Compensation Annuity) เป็ นเงินที่จ่ายให้
แรงงานที่ได้รับการรักษาพยาบาลมานานกว่า 2 ปี แต่ยงั ไม่สิ้นสุ ดการรักษา จํานวนค่าทดแทนขึ้นอยูก่ บั
ระดับความพิการ ดังนี้
* ความพิการระดับที่ 1 ได้รับค่าทดแทน 329 วันของค่าจ้างเฉลี่ย
* ความพิการระดับที่ 2 ได้รับค่าทดแทน 291 วันของค่าจ้างเฉลี่ย
* ความพิการระดับที่ 3 ได้รับค่าทดแทน 257 วันของค่าจ้างเฉลี่ย
▶ ค่ าทดแทนกรณีทุพพลภาพถาวร(Permanent Disability) เป็ นสิ ทธิ ประโยชน์
สําหรับแรงงานที่ประสบอันตราย หรื อเจ็บป่ วยจนพิการทางร่ างกายหรื อจิตใจ จํานวนเงินทดแทนขึ้นอยู่
กับระดับความพิการ
▶ ค่ าดูแล(Nursing Benefits) สําหรับแรงงานที่สิ้นสุ ดการรักษาพยาบาลแล้วแต่
ยังจําเป็ นต้องมีผูด้ ูแลเป็ นประจําหรื อครั้ งคราว กรณี ตอ้ งมีผดู้ ูแลเป็ นประจําค่าดูแลไม่เกินจํานวนเงิ น
41,170 วอนต่ อวัน และกรณี ตอ้ งมี ผูด้ ู แลเป็ นครั้ งคราวค่าดูแลไม่เกิ นจํานวนเงิ น 27,450 วอนต่ อวัน
(อัตราปี 2558)
▶ค่ าทดแทนแก่ทายาท(Survivors Benefits) เป็ นสิ ทธิ ประโยชน์ที่จ่ายแก่ทายาท
หรื อ ผูอ้ ยู่ในอุปการะของแรงงานที่เสี ยชี วิตจากการทํางาน โดยเหมาจ่ ายให้ จํานวน 1,300 วันของค่ าจ้ าง
เฉลีย่ รายวัน
▶ ค่ าจัดการงานศพ(Funeral Expenses) เป็ นค่าใช้จ่ายจริ งที่จ่ายให้แก่ผจู้ ดั การ
ศพของแรงงานที่เสี ยชี วิตจากการทํางาน โดยคํานวณจ่ายเท่ากับ 120 วันของค่าจ้างเฉลี่ยรายวัน แต่ตอ้ ง
ไม่ ตํ่ากว่ า 9,812,342 วอน และไม่ เกิน 13,848,542 วอน (อัตราปี 2558)
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☞ เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการรับเงินทดแทน
- กรอกแบบฟอร์ มการได้รับบาดเจ็บจากการทํางาน(3ชุด) การได้รับเงินทดแทนการขาด
รายได้ เงินทดแทนกรณี ทุพพลภาพ(ถ้ามี) และการเรี ยกร้องสิ ทธิ์ ในการรักษาพยาบาล พร้อมลงลายมือชื่ อ
แรงงานผูป้ ระสบอันตราย หรื อทายาท นายจ้าง และสถานพยาบาล
- บันทึกการบาดเจ็บ ระบุวนั ที่ประสบอันตราย และรายละเอียดอื่นๆ
- ส่ งเอกสารทั้งหมดไปยังสํานักงานเงินทดแทนและสวัสดิการแห่ งสาธารณรัฐเกาหลี
(COMWEL)
6. การประกันชดเชยค่ าจ้ างค้ างจ่ าย (Guarantee insurance)
การประกันชดเชยค่ า จ้า งค้า งจ่ า ยเป็ นการประกันภาคบังคับแก่ นายจ้า งในสถาน
ประกอบการ ที่มีลูกจ้างประจําน้อยกว่า 300 คน ยกเว้นกิจการก่อสร้างหรื อซ่ อมแซมที่มีมูลค่าไม่เกิน 20 ล้าน
วอน ที่มีขนาดไม่เกิน 330 ตรม. การเกษตรที่ไม่เป็ นนิติบุคคลซึ่ งมีลูกจ้างไม่เกิน 5 คน โดยนายจ้ างต้ องทํา
ประกันชดเชยค่ าจ้ างค้ างจ่ ายให้ แก่ ลูกจ้ างภายใน 1 ปี นับตั้งแต่ วันทําสั ญญาจ้ าง เพื่อเป็ นหลักประกันแก่
แรงงานกรณี นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างหรื อค้างชําระค่าจ้าง นายจ้างรายใดฝ่ าฝื นมีโทษปรับไม่เกิ น 5 ล้านวอน
แรงงานต่างชาติที่มีสิทธิ์ จะได้รับเงินชดเชยค่าจ้างค้างจ่ายสู งสุ ดไม่เกิน 2 ล้านวอน
7. เงินบํานาญแห่ งชาติเกาหลี (National Pension Service)
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2546 ผูใ้ ช้แรงงานในสาธารณรัฐเกาหลีที่ทาํ งานในสถาน
ประกอบการซึ่ งมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้ นไป จะต้องเข้าร่ วมโครงการเงินบํานาญแห่ งชาติ ด้วยการจ่ายเงิ น
สมทบเข้ากองทุนบํานาญเพื่อสร้างความมัน่ คงในการดํารงชีวิต โดยนายจ้างและลูกจ้างจะต้องร่ วมจ่ายเงิ น
สมทบกองทุนฝ่ ายละ 4.5 % ของรายได้มาตรฐาน สมาชิกกองทุนจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ ดังนี้
* เงินบํานาญกรณีทุพพลภาพ เป็ นเงินที่จ่ายให้แก่ผเู้ ข้าร่ วมโครงการที่
ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยระหว่างเข้าร่ วมโครงการและมีอาการทุพพลภาพหลังสิ้ นสุ ดการรักษาพยาบาล
จํานวนเงินบํานาญขึ้นอยูก่ บั ระดับความรุ นแรงของความทุพพลภาพ สําหรับความทุพพลภาพระดับ 1~3 จะ
ได้รับเงินบํานาญเป็ นรายปี ส่ วนความทุพพลภาพระดับ 4 จะได้รับเป็ นเงินก้อน
* เงินบํานาญกรณีเสี ยชี วิตกรณี ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเสี ยชี วิตหรื อผูร้ ับเงิ น
บํานาญชราภาพ บํานาญทุพพลภาพเสี ยชีวติ ทายาทจะได้รับเงินช่วยยังชี พรายเดือน ทั้งนี้ ทายาทสามารถยื่น
คําร้องขอรับสิ ทธิ ประโยชน์ยอ้ นหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
* เงินบําเหน็จ(เงินก้อน) กรณี เป็ นแรงงานต่างชาติ จะสามารถขอคืนเงิ น
สมทบ(ส่ วนของนายจ้างและ ลูกจ้าง) พร้อมดอกเบี้ย เมื่อเดินทางกลับประเทศ(ภายในเวลา 5 ปี นับจากวันที่
เดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลี) หรื อเมื่ออายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์
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สําหรับแรงงานต่างชาติที่มีอายุระหว่าง 18 ~ 60 ปี และพํานักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี
ต้องเข้าร่ วมโครงการเงินบํานาญแห่ งชาติเช่นเดียวกับชาวเกาหลี แรงงานต่างชาติที่เข้าร่ วมโครงการเงินบํานาญ
แห่ ง ชาติ แ ละจ่ า ยเงิ น สมทบกองทุ น บํา นาญ จะขอรั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ ป็ นเงิ น บํา เหน็ จ คื น ได้ใ นกรณี
ดังต่อไปนี้
- กรณี สิ้นสุ ดสัญญาจ้างและเดินทางกลับประเทศ โดยไม่กลับเข้ามาทํางานใน
สาธารณรัฐเกาหลีอีก ผูม้ ีสิทธิ์ สามารถยื่นคําร้องขอรับเงินบําเหน็จก่อนเดินทางกลับได้ที่สํานักงานบํานาญ
แห่ งชาติเกาหลี ใต้ (National Pension Service:NPS) ในเขตพื้นที่สถานประกอบการ หรื อท่าอากาศยาน
นานาชาติอินชอน (วัน-เวลาราชการ โดยต้องไปยืน่ คําร้องก่อนเวลาขึ้นเครื่ องบินอย่างน้อย 6 ชัว่ โมง)
หรื อสามารถยื่นคําร้ องขอรับเงิ นบําเหน็ จภายหลังเดินทางกลับประเทศไทยได้ที่สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานและสํานักงานแรงงานจังหวัด ทั้งนี้เงินบําเหน็จจะถูกโอนเข้าบัญชี ธนาคารที่ผมู ้ ีสิทธิ์ แจ้งไว้ (จะต้อง
เป็ นชื่อบัญชีของผูม้ ีสิทธิ์ รับเงินเท่านั้น) หลังจากที่เดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลีแล้ว
- กรณี ผมู ้ ีสิทธิ์ เสี ยชี วิต สิ ทธิ์ จะตกทอดถึงทายาทโดยธรรม โดยทายาทจะได้รับ
เงินยังชีพรายเดือนตามอัตราที่ NPS กําหนด
เอกสารทีต่ ้ องเตรียมกรณียนื่ คําร้ อง
▶ กรณียนื่ คําร้ องก่ อนเดินทางกลับ(ภายในสาธารณรัฐเกาหลี)
-กรอกแบบคําร้องเป็ นภาษาอังกฤษ
-สําเนาหนังสื อเดินทาง (Passport)
-สําเนาบัตรต่างด้าว
-สําเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็ นชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เท่านั้น
-สําเนาบัตรโดยสารเครื่ องบินที่จะใช้เดินทางกลับประเทศ
▶ กรณีภายหลังเดินทางกลับประเทศไทย
ขอรั บแบบคําร้ องขอรั บเงิ นประโยชน์ทดแทนฯ (เงิ นสะสมเลี้ ยงชี พประเภทบําเหน็ จ) ได้ที่
สํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรื อสํานักประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ
-กรอกแบบคําร้องเป็ นภาษาอังกฤษ
-สําเนาหนังสื อเดินทาง (Passport)
-สําเนาบัตรต่างด้าว
-สําเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็ นชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เท่านั้น
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
-สําเนาทะเบียนบ้าน
-สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมเอกสารแปลเป็ นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
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▶ กรณียนื่ คําร้ องจากต่ างประเทศทางไปรษณีย์
-กรอกแบบคําร้องเป็ นภาษาอังกฤษ(ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ
ของประเทศที่ผมู ้ ีสิทธิ์ อาศัยอยูแ่ ละรับรองจากสถานกงสุ ลหรื อสถานทูตเกาหลีประจําประเทศนั้นๆ)
-สําเนาบัตรต่างด้าว
-สําเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็ นชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เท่านั้น
สอบถามเพิม่ เติมได้ ที่ NPS ☎ 02-2179-8730 (มีล่ามภาษาไทย)
สิ ทธิประโยชน์ อนื่ ๆ
1. เงินทดแทนเนื่องจากบริษัทล้ มละลายหรือเงินเชดังกึม
แรงงานต่างชาติที่สิ้นสุ ดการทํางานและไม่ได้รับค่าจ้างเนื่องจากนายจ้างยกเลิกกิจการจากกรณี
ข้า งล่ า งนี้ ข้อหนึ่ ง ข้อ ใด ผูใ้ ช้แ รงงานสามารถขอรั บ เงิ น ชดเชยเป็ นค่า จ้า งค้า งจ่ า ยสู ง สุ ดไม่ เกิ น 3 เดื อ น
เงินแทจิกกึม ไม่เกิน 3 ปี และค่าแรงในวันหยุดไม่เกิน 3 เดือน โดยสามารถเรี ยกร้องเงินเชดังกึมได้ภายใน 2
ปี นับตั้งแต่วนั ที่นายจ้างล้มละลาย
กรณีนายจ้ างถูกตัดสิ นจากศาลให้ ล้มละลาย
แรงงานต่างชาติสามารถยื่นคําร้องขอรับเงินชดเชยผ่านสํานักงานสังคมสงเคราะห์และค่าทดแทน
สําหรับแรงงาน โดยเงินจะส่ งเข้าบัญชีของผูย้ นื่ คําร้องโดยตรง
กรณีอนื่ ทีเ่ ทียบเท่ ากับการล้ มละลาย
กรณี อื่นที่เทียบเท่ากับการล้มละลายตามที่กฎหมายกําหนด แรงงานต่างชาติสามารถยื่นใบรับรอง
การล้ม ละลายต่ อ หั ว หน้า สํ า นัก งานแรงงานท้อ งถิ่ น (ภายใน 1ปี นับ จากวัน ที่ อ อกจากบริ ษ ัท ) และรั บ
เอกสารรายงานการล้มละลาย จากนั้นยื่นคําร้องขอรับเงินเชดังกึมพร้อมยื่นเอกสารยืนยันการล้มละลายของ
บริ ษทั ที่สาํ นักงานแรงงานท้องถิ่น หลังจากนั้น สํานักงานแรงงานท้องถิ่นจะตรวจสอบและส่ งเรื่ องต่อไปยัง
สํานักงานสังคมสงเคราะห์และค่าทดแทนแรงงาน ผูย้ ื่นคําร้องจะได้รับเงินโดยเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู ้
ยืน่ คําร้องโดยตรง
2. การประกันการจ้ างงาน (Employment Insurance)
การประกันการจ้างงานเป็ นการประกันภาคสมัครใจเพื่อเป็ นค่าครองชี พกรณี แรงงานต่างชาติ
ถูกเลิกจ้าง โดยนายจ้างและลูกจ้างจ่ายค่าเบี้ยประกันการจ้างงานฝ่ ายละ 50% สามารถสมัครได้ที่สํานักงาน
สังคมสงเคราะห์และค่าทดแทนสําหรับแรงงาน ทั้งนี้ แรงงานที่ได้รับการจ้างงานตั้งแต่ 180 วันขึ้นไปและ
ต่อมาถูกเลิกจ้าง สามารถขอรับเงิ นชดเชยได้ที่ศูนย์ความมัน่ คงในการจ้างงาน ยกเว้นในกรณี ที่เปลี่ยนงาน
ด้วยความสมัครใจ หรื อถูกไล่ออกเนื่องจากความผิดร้ายแรง
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หนังสือรับรองสถานะทางครอบครัว
หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา...................... (ชื่อลูกจาง) ......................................บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่
.....................................................................ตามใบมรณบัตรเลขที่.......................................ลงวันที่ออกให

ณ.................................................. มี

1. นาย/นาง/นางสาว..........................................................บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่......................................................
อายุ......................ป เกี่ยวของเปน......................(มารดา , บิดา , ภรรยา ,บุตร ฯลฯ) ปจจุบัน...................... (ยังมีชีวิตอยู/เสียชีวิต)
2. นาย/นาง/นางสาว..........................................................บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่......................................................
อายุ......................ป เกี่ยวของเปน......................(มารดา , บิดา , ภรรยา ,บุตร ฯลฯ) ปจจุบัน...................... (ยังมีชีวิตอยู/เสียชีวิต)
3. นาย/นาง/นางสาว..........................................................บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่......................................................
อายุ......................ป เกี่ยวของเปน......................(มารดา , บิดา , ภรรยา ,บุตร ฯลฯ) ปจจุบัน...................... (ยังมีชีวิตอยู/เสียชีวิต)
3. นาย/นาง/นางสาว..........................................................บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่......................................................
อายุ......................ป เกี่ยวของเปน......................(มารดา , บิดา , ภรรยา ,บุตร ฯลฯ) ปจจุบัน...................... (ยังมีชีวิตอยู/เสียชีวิต)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 87 แหงพระราชบัญญัติปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 จึงออกหนังสือ
รับฉบับนี้ใหไวเปนหลักฐาน
ใหไว ณ วันที.่ .............................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................................................
เจาพนักงานปกครอง
(ตราประทับหนวยงาน)
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