ประเทศซาอุดอิ าระเบีย
สิ ทธิประโยชน์ แรงงานไทยในประเทศซาอุดิอาระเบียตามกฎหมายแรงงานฉบับปัจจุบัน ปี 2005
เงินสิ ทธิประโยชน์อนั พึงได้ของคนงานตามกฎหมายแรงงานซาอุดิอาระเบีย มี 4 ประเภท
1. เงินค่าจ้าง (Wages)
2. เงินค่าทํางานล่วงเวลา (Over Time)
3. เงินค่าพักผ่อน / ค่าพักร้อนประจําปี (Vacation)
4. เงินรางวัลสิ้ นสุ ดการทํางานหรื อเงินสิ้ นบริ การ (Service Award)
1. เงินค่ าจ้ าง
1.1 ลูกจ้างรายวัน นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
1.2 ลูกจ้างที่รับค่าจ้างรายเดือน นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้เดือนละ 1 ครั้ง
1.3 ลู ก จ้า งที่ ท าํ งานเป็ นรายชิ้ น และต้อ งใช้เ วลานานกว่ า 2 สัป ดาห์ จะต้อ งได้รั บ ค่ า จ้า ง
สัปดาห์ ละ 1 ครั้ ง คิ ด คํา นวณตามปริ มาณงานที่ ทาํ เสร็ จ ส่ ว นค่าจ้างที่ เ หลื อจะต้องจ่ ายให้ครบสมบู ร ณ์
ในระหว่างสัปดาห์ต่อมาขณะส่ งมอบงาน
1.4 ลู ก จ้า งที่ ท าํ งานนอกเหนื อ จากที่ ก ล่ า วมาในข้า งต้น นายจ้า งจะต้อ งจ่ า ยให้อ ย่า งน้อ ย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
1.5 นายจ้างมีสิทธิ หกั เงินค่าจ้างจากคนงานได้ตามความเหมาะสมแต่ตอ้ งไม่เกินค่าจ้างจํานวน
5 วันต่อเดือน ถ้าหากคนงานทําให้เกิดความสู ญเสี ย ความเสี ยหาย หรื อทําให้เครื่ องจักรพัง หรื อทําให้ผลผลิต
นายจ้างเสี ยหาย ซึ่ งทรัพย์สินเหล่านั้นอยู่ในความรับผิดชอบของคนงาน และความเสี ยหายนั้นเกิดมาจาก
ความผิดพลาดของคนงาน หรื อเกิดจากการฝ่ าฝื นคําสั่งนายจ้าง และไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของคนอื่น
และไม่ได้เกิดจากแรงกดดัน บีบคั้นใดๆ
1.6 การเรี ยกร้ องความเป็ นธรรม หรื อการร้ องทุกข์จากฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใด จะต้องมีข้ ึ นภายใน
ระยะเวลา 15 วัน หากเกิ น 15 วัน ถื อว่า สละสิ ทธิ์ โดยกําหนดยื่น เรื่ องสําหรั บนายจ้างนับจากวัน ที่ เ กิ ด
เหตุการณ์ข้ ึน ส่ วนคนงานนั้นนับจากวันทีได้รับแจ้งจากนายจ้างเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
1.7 นายจ้า งไม่ มี สิ ทธิ หัก เงิ น ใดๆจากคนงาน เกี่ ย วกับ สิ ทธิ ส่ ว นบุ คคลโดยไม่ ไ ด้รั บ ความ
เห็นชอบจากคนงานก่อนอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ยกเว้นกรณี ดงั ต่อไปนี้
1.7.1 หักเงินเพื่อชําระคืนเงินกู้ / หนี้ สินระหว่างนายจ้างและคนงาน แต่มีเงื่อนไขว่าต้อง
ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง
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1.7.2 หักเงินเป็ นค่าปรับต่างๆที่คนงานต้องชําระ อันเนื่ องมาจากการฝ่ าฝื นและค่าชดใช้
ความเสี ยหายที่คนงานได้ก่อไว้
1.7.3 หักเงินเพื่อชําระหนี้สินตามคําพิพากษาของศาล โดยหักเป็ นรายเดือนและหักได้ไม่เกิน
เดือนละ 1 ใน 4 ส่ วนของค่าจ้างที่ได้รับ
1.7.4 หักเงินส่ งเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกประกันสังคม และเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกในกองทุนอื่นๆ
ที่คนงานต้องจ่ายตามที่กฎหมายกําหนด
1.8 ถ้านายจ้างหั กเงิ นจํานวนใดไปจากคนงานโดยไม่ มี เหตุ มาจากที่ กฎหมายได้บ ัญญัติ ไว้
และโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคนงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อนายจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้คนงานล่าช้า
จากกําหนดเวลาที่คนงานควรจะได้รับ โดยไม่มีเหตุอนั ควร คนงาน หรื อตัวแทนคนงาน มีสิทธิ ยื่นร้องทุกข์ ต่อ
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานได้เพื่อสั่งให้นายจ้างคืนเงินที่หักไปอย่างไม่เป็ นธรรมนั้นแก่คนงาน
หรื อจ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่ายให้แก่คนงาน
1.9 ถ้าหากเป็ นที่ยืนยันจากคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานแล้วว่านายจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างของคนงานไป หรื อจ่ายเงินค่าจ้างแก่คนงานล่าช้า โดยไม่มีเหตุอนั ควร อนุ ญาตให้คณะกรรมการกําหนด
ค่าปรับเป็ นเงินไม่ เกิน 1 เท่ าของเงินทีถ่ ูกหักไป หรื อ 1 เท่ าของเงินค่ าจ้ างทีค่ ้ างจ่ าย
1.10 ถ้าคนงานถูกจําคุก หรื อถูกกักตัวไว้ ณ หน่ วยงานใดที่เกี่ยวข้องในคดีความที่เกี่ ยวกับการ
ทํา งาน หรื อด้ว ยสาเหตุ ม าจากการทํา งาน นายจ้ า งยั ง คงต้ อ งจ่ า ยเงิ น ให้ คนงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจํ า นวน
50 เปอร์ เซ็ นต์ ของค่ าจ้ าง จนกว่าคนงานจะถูกตัดสิ นในคดี ดงั กล่าว โดยระยะเวลาการถูกคุมขัง ต้ องไม่ เกิน
180 วัน (หรื อ 6 เดือน) ถ้าหากเกินจากนั้น นายจ้างไม่ตอ้ งจ่ายค่าจ้างส่ วนใดแก่คนงานในจํานวนวันที่เกินไปนั้น
และหากคําตัดสิ นออกมาปรากฏว่า คนงานบริ สุทธิ์ หรื อ คําพิพากษาออกมาให้ยุติการสอบสวนเนื่ องจากสิ่ งที่
คนงานถูกกล่าวหา ไม่มีหลักฐานยืนยัน หรื อไม่เป็ นความจริ ง นายจ้างต้องจ่ายเงินคืนให้คนงานตามจํานวนเงิน
ที่ถูกหักไปก่อนหน้านั้น ส่ วนถ้าคําตัดสิ นออกมาว่า คนงานผิดจริ ง เงินที่นายจ้างจ่ายให้คนงานไปแล้ว จะไม่ถูก
เรี ยกคืนแต่อย่างใด ตราบใดที่คาํ พิพากษาไม่ได้ระบุเอาไว้แตกต่างไปจากที่กล่าว
2. วันหยุด เวลาทํางาน เงินค่ าจ้ างล่ วงเวลา
1. กฎหมายแรงงานบัญญัติให้คนงานทํางานวันละไม่เกิ น 8 ชั่วโมง หรื อสัปดาห์ ละไม่เกิ น 48
ชัว่ โมง และในเดื อนรอมาฎอน (เดื อนสําหรับถือศีลอดสําหรับมุสลิม) ให้ลดเวลาการทํางานลงมาเหลือวันละ
ไม่เกิน 6 ชัว่ โมง หรื อสัปดาห์ละไม่เกิน 36 ชัว่ โมง (1 สัปดาห์ มี 6 วันทํางาน)
2. กฎหมายแรงงานบัญญัติอนุ ญาตให้นายจ้างเพิ่มเวลาการทํางานเป็ นวันละ 9 ชัว่ โมงได้สาํ หรับ
คนงานบางประเภท อุตสาหกรรมบางอย่าง และงานที่คนงานไม่ได้ทาํ งานนั้นอยู่ตลอดเวลาขณะเดี ยวกัน ก็
อนุ ญาตให้ลดเวลาการทํางานลงเหลือวันละ 7 ชั่วโมงได้ สําหรั บคนงานบางประเภทอุตสาหกรรมบางอย่าง
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และงานที่เสี่ ยงต่ออันตราย โดยประเภทของคนงาน และประเภทของอุตสาหกรรมที่กล่าวถึงนี้ ตอ้ งถูกกําหนด
ออกมาโดยคําสัง่ รัฐมนตรี แรงงาน
3. นอกจากนี้งานในสถานประกอบการที่การทํางานปกติจะเป็ นลักษณะการเข้าเวร หรื องานเป็ นกะ
อนุ ญาตให้นายจ้างเพิ่มเวลาการทํางานเกิ นวันละ 8 ชัว่ โมง หรื อเกิ นสัปดาห์ละ 48 ชัว่ โมงได้หรื อน้อยกว่า 8
ชั่วโมงต่ อวัน หรื อน้อยกว่ า 48 ชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ได้ โดยต้องได้รั บความเห็ นชอบจากกระทรวงแรงงาน
นอกจากนี้การเข้าเวรหรื อการทํางานเป็ นกะนั้นถ้าคํานวณโดยเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกิน 3 สัปดาห์
4. คนงานจะได้รับค่าจ้างจากการทํางานล่วงเวลาชัว่ โมงละ 150 เปอร์ เซ็นต์ (1.50) จากฐานเงิ น
ค่าจ้างของคนงาน และให้ถือว่าการทํางานในวันหยุดต่างๆเป็ นการทํางานนอกเวลา
5. ไม่อนุญาตให้เวลาการทํางานจริ งเกินวันละ 10 ชัว่ โมง หรื อสัปดาห์ละ 60 ชัว่ โมง ไม่วา่ กรณี ใด
6. วันศุกร์คือวันหยุดพักผ่อนประจําสัปดาห์สาํ หรับคนงานทั้งหมด และคนงานจะต้องได้รับค่าจ้าง
เต็มตามปกติ
7. คนงานที่ป่วย และมีหลักฐานยืนยันการป่ วย (ใบรับรองแพทย์) มีสิทธิ์ ได้รับวันหยุดจากการป่ วย
(มีสิทธิ์ ลาป่ วย) โดยได้รับค่าจ้างเต็มตามปกติใน 30 วันแรก แล้วได้รับค่าจ้าง 3 ใน 4 ส่ วน จากการลาหยุดอีก
60 วันต่อมา และจะไม่ได้รับค่าจ้างใน 30 วันถัดจากนั้นในช่วงเวลาเพียง 1 ปี นับจากวันที่เริ่ มป่ วยจะต่อเนื่ อง
หรื อไม่ต่อเนื่องก็ตาม
8. คนงานมีสิทธิ์ลาหยุดเพื่อประกอบพิธีฮจั ย์ โดยได้รับค่าจ้างไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 15 วัน
เป็ นเวลา 1 ครั้งในการทํางานกับนายจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขว่า คนงานต้องทํางานกับนายจ้างมาเป็ นเวลาต่อเนื่ อง
อย่างน้อย 2 ปี โดยนายจ้างจะเป็ นผูก้ าํ หนดจํานวนลูกจ้างที่จะได้รับสิ ทธิการหยุดเพื่อประกอบพิธีฮจั ย์ ตามความ
จําเป็ นของงาน
3. เงินค่ าพักร้ อน/พักผ่ อนประจําปี
คนงานมีสิทธิได้ลาพักผ่อนประจําปี /ลาพักร้อน โดยได้รับค่าจ้างเต็มตามระเบียบดังนี้
1. ทํางาน 1 ปี เต็ม มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปี /ลาพักร้อน 21 วัน
2. คนงานทํางานกับนายจ้างอย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลา 5 ปี ขึ้นไป มี สิทธิ ลาพักผ่อนประจําปี
ลาพักร้อน 30 วัน
3. คนงานสามารถขอชะลอการขอลาหยุดพักผ่อนประจําปี /พักร้อน ออกไปอยูใ่ นปี ถัดไปได้
โดยการเห็นชอบของนายจ้าง
4. ในช่วงที่คนงานหยุดพักผ่อนประจําปี ไม่อนุ ญาตให้คนงานไปทํางานกับนายจ้างรายอื่น
เมื่อใดที่พบและมีหลักฐานยืนยันว่า คนงานของตัวเองฝ่ าฝื นในเรื่ องนี้ (หลบไปทํางานกับนายจ้างอื่นนายจ้างมี
สิ ทธิที่จะระงับการจ่ายค่าจ้างให้คนงานในช่วงที่เขาหยุด หรื อเรี ยกคืน เงินที่นายจ้างจ่ายให้ไปแล้ว)
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4. เงินรางวัลสิ้นสุ ดการทํางาน หรื อเงินสิ้นบริการ
4.1 เมื่ออายุเวลาสั ญญาการจ้ างงานสิ้นสุ ดลงตามที่กาํ หนดไว้ หรื อมีการยกเลิกสั ญญาจ้ างเกิดขึน้ มา
จากฝ่ ายนายจ้ าง / เจ้ าของสถานประกอบการ ในสั ญญาที่ ไ ม่ ได้ ระบุ อ ายุ เ วลาสั ญญาจ้ างงาน
นายจ้าง / เจ้าของสถานประกอบการ ต้องจ่ายเงินสิ้ นบริ การ (เงินรางวัลสิ้ นสุ ดการทํางาน) แก่คนงานคํานวณตาม
จํานวนอายุเวลาการทํางาน โดยคิดคํานวณจากฐานอัตราเงินเดือนๆ สุ ดท้าย ดังนี้
ใน 5 ปี แรกจ่ายปี ละ 15 วัน (½ เดือน) (5ปี = เงินเดือน 2 ½ เดือน)
ปี ที่ 6 เป็ นต้นไปจ่ายปี ละ 1 เดือน
สําหรับเศษของปี และเดือนที่คนงานทํางานไปนั้น คนงานมีสิทธิได้รับโดยให้คิดหารเฉลี่ยออกมา
นอกจากนี้ คนงานที่มีสิทธิได้รับเงินสิ้ นบริ การครบเต็มสมบูรณ์ยงั ครอบคลุมในอีก 2 กรณี ต่อไปนี้ คือ
1. คนงานชายต้องเลิกทํางานเป็ นผลมาจากแรงกดดันโดยตัวเองไม่มีความประสงค์
2. คนงานหญิงเลิกสัญญาจ้างในช่วง 6 เดือน นับจากวันที่สมรส หรื อช่วงระหว่าง 3 เดือน
นับจากวันที่คลอดบุตร
4.2 กรณีคนงานลาออกสํ าหรับสั ญญาจ้ างทีไ่ ม่ มีการระบุอายุเวลาการจ้ าง พิจารณาดังนี้
1. อายุงาน 2ปี – 5ปี ได้รับเงินสิ้ นบริ การ 1 ใน 3 ส่ วนของเงินสิ้ นบริ การทั้งหมด
2. อายุงาน 5ปี – 9ปี (ไม่ถึง 10 ปี ) ได้รับเงินสิ้ นบริ การ 2 ใน 3 ส่ วนของเงินสิ้ นบริ การ
3. อายุงาน 10 ปี ขึ้นไป มีสิทธิ ได้รับเงินสิ้ นบริ การครบเต็มสมบูรณ์โดยมีเงื่อนไขว่าคนงาน
ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ก่อนการหยุดงาน 30 วัน
การจัดส่ งศพคนงานกลับประเทศไทย
เมื่อสํานักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้รับทราบว่ามีคนงานไทยเสี ยชี วิตจะดําเนิ นการ
ติดต่อกับทางบริ ษทั /นายจ้าง เพื่อสอบถามข้อเท็จจริ งและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนงานที่ตายเพื่อแจ้ง
ให้ทายาทได้รับทราบ และขอให้ทางบริ ษทั รี บดําเนิ นการเคลียร์ เงิ นสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งดําเนิ นการ
ในด้ า นเอกสารให้ พ ร้ อ ม เช่ น เอกสารยื น ยัน การเสี ยชี วิ ต หรื อใบมรณะบั ต รจากรมการพลเรื อน
กระทรวงมหาดไทยซาอุดีฯ หนังสื อรับรองจากทางโรงพยาบาล (รายงานแพทย์เกี่ยวกับการเสี ยชี วิต) หนังสื อ
อนุ มตั ิจากสถานี ตาํ รวจท้องที่ สําเนาเช็ดสั่งจ่ายในนามสถานเอกอัครราชทูตไทย (เกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของ
คนงาน) ซึ่ งนายจ้างต้องดําเนิ นการให้เสร็ จก่อนการส่ งศพ และแจ้งให้ทางบริ ษทั รี บมาติดต่อกับสถานทูตไทย
เพื่อขอหนังสื ออนุ มตั ิการส่ งศพ โดยสํานักงานแรงงานในประเทศซาอุ ดีฯ จะประสานงานด้านข้อมู ลต่างๆ
กับทาง (ฝ่ ายคุ ้มครอง) สถานเอกอัครราชทู ต ทั้งนี้ เรื่ องการส่ งศพคนไทยเป็ นความรั บผิ ดชอบโดยตรง
ของทางสถานทูต โดยเฉพาะการออกหนังสื ออนุ มตั ิ การส่ งศพ และการออกใบมรณะบัตร (ฉบับภาษาไทย)
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นอกจากนั้น สนร.จะประสานงานแจ้งข่ าวการส่ งศพให้ทายาทผูต้ ายได้ทราบเพื่ อมารอรั บศพที่ สนามบิ น
ตามกําหนดเวลาที่แน่นอน จากที่ผา่ นมาถ้ามีคนงานเสี ยชีวิตตามธรรมชาติ เช่น เจ็บไข้ได้ป่วยตาย หรื อหัวใจวาย
โดยเฉี ยบพลัน การดําเนิ นเรื่ องต่างๆ ของทางบริ ษทั ในการส่ งศพมักไม่มีปัญหา แต่ถา้ กรณี การเสี ยชีวิตโดยผิด
ธรรมชาติ เช่น ถูกฆาตกรรม เจ้าหน้าที่ตาํ รวจจะต้องเข้าไปดําเนิ นคดี โดยมีการสอบสวน และชันสู ตรพลิกศพ
เพื่อหาสาเหตุการตายเสี ยก่ อน ซึ่ งการจะส่ งศพได้ตอ้ งใช้เวลานานเพราะต้องรอการอนุ มตั ิ จากสถานี ตาํ รวจ
และทางสํานักงานผูว้ า่ ฯ
ในการติ ด ต่ อขอรั บศพนั้ น ทายาทผู ้ตายต้องติ ดต่ อบริ ษ ัทที่ ผู ้ตายทํางานอยู่ โดยผ่ านทางสถาน
เอกอัครราชทูต หรื อ สํานักงานแรงงานในประเทศซาอุดีฯ เพื่อแจ้งให้นายจ้างทราบถึงที่อยูใ่ นเมืองไทยที่แน่นอน
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก และผูใ้ ดจะเป็ นผูม้ ารับศพที่สนามบิน เมื่อศพเดินทางถึงประเทศ
ไทย และเมื่อทางบริ ษทั ได้รับแจ้งรายละเอียดจากทายาทแล้วก็จะติดต่อกับบริ ษทั คาโก้เพื่อส่ งศพ จากนั้นก็จะแจ้ง
กําหนดการที่แน่นอนและเที่ยวบินให้หน่วยราชการไทยทราบ เพื่อแจ้งให้ทายาททราบต่อไป
สําหรั บเรื่ องเงิ นสิ ทธิ ประโยชน์ ของผูต้ ายนั้น ทางบริ ษ ทั จะดําเนิ นการเคลี ยร์ และ ออกเช็คสั่งจ่ าย
ในนามสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ งริ ยาด แล้วนําส่ งผ่านหน่วยงานราชการของซาอุดีอาระเบีย ตามลําดับ
ดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั นําเช็คส่ งสํานักงานแรงงานของซาอุดิอาระเบีย
2. สํานักงานแรงงานซาอุดีอาระเบียนําส่ งต่อกระทรวงแรงงานของซาอุดีฯ
3. กระทรวงแรงงานของซาอุดีอาระเบีย นําส่ งกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีฯ
4. กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย นําส่ งสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ งริ ยาด
5. สถานเอกอัครราชทูตไทย จะนําเช็คไปขึ้ นเงินธนาคาร และ แลกเปลี่ ยนสกุลเงิ นซาอุดีริยาล
ไปเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ แล้วทําดร๊ าฟนําส่ งกระทรวงการต่างประเทศของไทย (กรมการกงสุ ลกองคุม้ ครอง)
เพื่อประสานงานส่ งมอบให้ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายของผูต้ ายต่อไป
ขั้นตอนในการส่ งศพและเคลี ยร์ เงิ นสิ ทธิ ประโยชน์ ของผูต้ ายนี้ จะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 เดื อน
เนื่องจากต้องส่ งอย่างเป็ นทางการ ผ่านหน่วยงานราชการทั้งของซาอุดีฯ และของไทย
สิ ทธิประโยชน์ จากประกันสั งคม (Social Insurance)
นอกจากเงิ นสิ ทธิ ประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น ยังมีเงินอีกประเภทหนึ่ งที่
คนงานที่เคยทํางานในประเทศซาอุดีอาระเบีย ก่อนวันที่ 13 มีนาคม 2530 ซึ่ งตรงกับปี ค.ศ. 1987 อาจจะมีสิทธิ
ได้รับนั่นคือเงินประกันสังคม หรื อเป็ นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไปว่า “เงินโกซี่ - GOSI” ซึ่ งย่อมาจากคําว่า General
Organization for Social Insurance – GOSI แปลว่า องค์กรประกันสังคม ซึ่ งมีสาํ นักงานสาขาตั้งอยูท่ วั่ ทุกจังหวัด
ในประเทศซาอุดีอาระเบีย
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การประกันสังคมในประเทศซาอุดีอาระเบียนั้น เดิมได้มีการใช้บงั คับทั้งประชาชนชาวซาอุดิอาระเบีย
และคนงานต่างชาติ โดยให้นายจ้างนําคนงานสมัครเป็ นสมาชิกกองทุนประกันสังคม โดยมีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายค่า
ประกันสังคม หรื อเบี้ยประกันเป็ นเงิน 13% หักเก็บจากเจ้าของสถานประกอบการจํานวน 8% และหักเก็บจาก
คนงานจํานวน 5% เพื่อใช้เป็ นกองทุนเลี้ ยงชี พในยามที่ คนงานนั้นหมดสภาพจากการทํางานแล้วด้วยสาเหตุ
ใดก็ตาม เช่ น อายุครบ 60 ปี แล้ว หรื อออกจากสถานประกอบการนั้นด้วยสาเหตุสุขภาพไม่อาํ นวย หรื อ
เสี ยชีวิต เป็ นต้น ซึ่งเป็ นเงินประเภทนี้เรี ยกว่า “เงินบํานาญ” หรื อ “เงินกองทุนยังชีพ”
ต่อมาทางการซาอุดีอาระเบีย ได้มีคาํ สั่ง ที่ M/43 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2530 (ค.ศ. 1987) ยกเลิกระเบียบ
การหักเก็บเงินประกันสังคมประเภท “เงินบํานาญ หรื อ เงินกองทุนยังชี พ” ดังกล่าวจํานวน 5% จากคนงาน
ต่างชาติ และให้คืนเงินจํานวน 5% ที่ถูกหักเก็บไปแล้วนั้นแก่คนงานต่างชาติ (ดูการขอรับเงินประกันสังคมคืน)
ดังนั้น คนงานต่างชาติ จึงไม่ถูกหักเก็บเงินจากค่าจ้างการทํางานเข้าร่ วมสมทบกองทุนประกันสังคมในประเภท
เงินบํานาญ หรื อเงินกองทุนยังชีพ อีกต่อไป
สําหรับการประกันสังคมในประเภท “ประกันอุบตั ิเหตุ หรื ออันตรายที่อาจเกิดจากตําแหน่งงาน – อาชีพ
ที่ทาํ งาน” โดยนายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการจะต้องเป็ นผูจ้ ่ายเงินประกันให้แก่สาํ นักงานประกันสังคม
(โกซี่) จํานวน 2 % แทนคนงาน ซึ่ งเงินประเภทดังกล่าวจะไม่มีการขอเรี ยกคืนในภายหลังเมื่อคนงานเลิกจากการ
ทํางานแล้ว หรื อเกษียณอายุการทํางานแล้ว (อายุครบ 60 ปี ) แต่คนงานจะได้รับเมื่อประสบอุบตั ิเหตุในขณะ
ทํางานนั้น ซึ่ งเป็ นไปตามสภาพความเป็ นจริ ง เงื่ อนไข และขนาดของการที่ ได้รับบาดเจ็บว่าอยู่ในระดับใด
ขนาดใด โดยเป็ นไปตามที่แพทย์ลงความเห็น
โดยสรุ ปตามระเบียบการประกันสังคมใหม่กาํ หนดเป็ น 2 ประเภท คือ ประเภทเงินบํานาญหรื อกองทุน
ยังชี พซึ่ งใช้เฉพาะชาวซาอุดีฯ เท่านั้น และประเภทการประกันอุบตั ิเหตุหรื ออันตรายจากอาชี พ/ตําแหน่ งที่ทาํ
สําหรั บประเภทนี้ ใช้บงั คับทั้งชาวซาอุดีฯ และคนงานต่างชาติ โดยนายจ้าง/เจ้าของกิ จการต้องเป็ นผูจ้ ่ ายเงิ น
ประกันสังคมแทนคนงานจํานวน 2% จากอัตราค่าจ้าง (ไม่ มีการหักจากเดื อนคนงานและไม่ อาจขอรั บคื น
ภายหลัง)
ทายาทผูม้ ีสิทธิ ได้รับคือบุคคลในครอบครัวของคนงานที่อยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดู (ตามระเบียบ
ประกันสังคม มาตราที่ 2) ได้แก่
1. หญิงหม้าย (ภรรยาของผูต้ าย) หรื อพ่อหม้ายหมายถึงสามีของผูต้ ายซึ่ งภรรยาของเขาเป็ นสมาชิก
ประกันสั งคม และมี สามี น้ ันเป็ นบุ คคลที่ ไร้ ความสามารถจากการทํามาหากิ น (ทุ พพลภาพ) จนกว่ าการ
ทุพพลภาพจะหาย
2. บุตรชายที่อายุต่าํ กว่า 21 ปี จนอายุจะครบ 21 ปี บุตรสาวที่เป็ นโสด จนกว่าจะสมรสและสําหรับ
บุ ตรชายหากอยู่ ระหว่ างการศึ กษาในสถานศึ กษา จะถู กขยายเวลาอายุ ออกไปให้ อี กจนกว่ าอายุ จะครบ
26 ปี บริ บูรณ์ และไม่ มีเงื่ อนไขใดๆ กําหนดอายุไว้ตราบใดที่ เขาอยู่ในสภาพที่ ทุพพลภาพไร้ ความสามารถ
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จากการประกอบอาชี พเลี้ ยงตนเอง ด้วยสาเหตุ เป็ นโรคใดโรคหนึ่ งที่ เรื้ อรั งหรื อมี ความบกพร่ องทางร่ างกาย
การไร้ความสามารถ (Handicap, Disability)
3. หลานชายและหลานสาวของสมาชิก ที่เกิดจากบุตรชาย ซึ่ งบุตรชายของสมาชิกผูต้ ายได้เสี ยชีวิต
ไปก่อนแล้วในช่วงที่สมาชิกนั้นยังมีชีวิตอยู่ และบุคคลเหล่านี้ อยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดูจนถึงวันที่เสี ยชี วิต
โดยเงื่อนไขเดียวกับกรณี บุตรชายและบุตรสาวของสมาชิกผูต้ ายด้วย
4. พ่อและแม่ของสมาชิกที่เสี ยชี วิต ซึ่ งทั้งสองคนอยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดูของเขาจนถึงวันที่
เสี ยชีวิต แต่มีเงื่อนไขว่า ผูเ้ ป็ นพ่อจะต้องเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถจากการทํางาน หรื ออายุเกิน 60 ปี แล้ว และไม่ได้
ทํางานแต่อย่างใด
5.ปู่ และ ย่าตามเงื่อนไขเดียวกับกรณี พ่อและแม่
6. พี่ชาย น้องชาย และพี่สาวของสมาชิกที่เสี ยชีวิต ตามเงื่อนไขเดียวกันกับกรณี ของบุตรชาย และ
บุตรสาว โดยมีเงื่อนไขว่า บุคคลเหล่านี้ตอ้ งอยูภ่ ายใต้การอุปการะเลี้ยงดูของเขาจนถึงวันที่เสี ยชีวิต
สิ ทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับกรณีประสบอุบัติเหตุหรื ออันตรายจากการทํางาน
1. ด้ านค่ ารักษาพยาบาลระหว่ างการรักษา จะได้รับ
- เงินค่าโยกย้ายและค่าพํานักอยูส่ าํ หรับผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บแล้วผูต้ ิดตาม
- เงินรายวันที่จะได้รับในอัตรา 100% และกรณี ที่ตอ้ งนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยบริ ษทั
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย อัตราเงินรายวันจะถูกลดลงเหลือเพียง 75%
2. เงินค่ าทดแทนกรณีหมดสมรรถภาพด้ านการทํางาน จําแนกเป็ น
- กรณี หมดสมรรถภาพจากการทํางานโดยสิ้ นเชิ ง (ทั้งหมด) อย่างถาวร ได้รับเงินค่าทดแทนแบบ
ขาดตอน (เป็ นเงินก้อน) = เงินรายได้จาํ นวน 7 ปี โดยขั้นสู งสุ ดจํานวน 330,000 ริ ยาล
- กรณี หมดสมรรถภาพจากการทํางานเพียงบางส่ วน (ไม่ท้ งั หมด) อย่างถาวรได้รับเงินค่าทดแทน
แบบขาดตอน (เป็ นเงินก้อน) = เงินรายได้จาํ นวน 5 ปี โดยขั้นสู งสุ ดจํานวน 165,000 ริ ยาล
- ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ จะได้รับเงินค่าทดแทนทุกระดับไม่ว่าขนาดการหมดสมรรถภาพจะอยูใ่ นระดับ
ใดก็ตาม
3. เงินค่ าทดแทนกรณีเสี ยชีวติ ด้ วยสาเหตุจากการทํางาน
ได้รับเงินค่าทดแทนแบบขาดตอน (เป็ นเงินก้อน) = รายได้ประจําเดื อนจํานวน 7 ปี ด้วยขั้นสู งสุ ด
จํานวนเงิน 330,000 ริ ยาล ซึ่งจะถูกจ่ายให้แก่สมาชิกในครอบครัว
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หมายเหตุ ระเบียบประกันสั งคมนี้ มีการยกเว้ นกลุ่มบุคคล 8 ประเภท (ทีไ่ ม่ ครอบคลุม) ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐทัว่ ไป ได้แก่ขา้ ราชการพลเรื อน ทหาร และตํารวจ
2. เจ้าหน้าที่ต่างชาติซ่ ึ งทํางานในองค์กรระหว่างประเทศ เช่ น องค์กรทางการทูต การเมือง และ
การทหารต่างชาติ เป็ นต้น
3. คนงานที่ทาํ งานด้วยการเกษตรหรื อป่ าไม้ งานทุ่งหญ้า และงานในลักษณะเดียวกัน
4. กลาสี เรื อ หมายถึงบรรดาชาวประมงทั้งหลาย
5. คนรับใช้ในบ้าน
6. คนงานในอุตสาหกรรมครัวเรื อน (หมายถึง ที่ทาํ งานกิจการอยูใ่ นบ้านของพวกเขา)
7. สมาชิกในครัวเรื อนของเจ้าของสถานประกอบการ
8.คนงานต่างชาติที่เข้ามาทํางานในราชอาณาจักร เป็ นงานที่ใช้เวลาเสร็ จไม่เกิน 3 เดือน
การขอรับเงินประกันสั งคม (GOSI-โกซี่) ประเภทเงินบํานาญหรื อเงินกองทุนยังชีพ
การขอรับเงินประกันสังคม (โกซี่) คืนได้ดาํ เนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2531 จนถึงปั จจุบนั อย่างไรก็ตามยังมี
คนงานไทยที่เคยเดิ นทางไปทํางานที่ประเทศซาอุดีอาระเบียจํานวนมากที่ยงั ไม่เคยยื่นขอรับเงินประกันสังคม
(โกซี่) คืนจึงขอทบทวนแนวทางการขอรับเงินประกันสังคม (โกซี่) คืนดังนี้
1. คนงานที่จะขอรับเงินประกันสังคม จะต้ องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 ต้องเป็ นผูท้ ี่เข้าไปทํางานในประเทศซาอุดีฯ ก่อนวันที่ 13 มีนาคม 2530
1.2 ต้องเป็ นสมาชิ กและถูกหักค่าจ้างสมทบประกันสังคมเป็ นเวลา 12 เดื อนขึ้นไป นับถึงวันที่
13 มีนาคม 2530 (ค.ศ. 1987)
2. คนงานทีได้รับเงินสมทบร้อยละ 5 คืนแล้ว จะไม่ได้รับเงินประกันสังคมใดๆ อีกและไม่ มีการจ่ ายเงิน
ประกันสั งคมรอบทีส่ องหรื อรอบทีส่ ามแต่ อย่ างใด
3. สําหรับเงินหักสมทบจากฝ่ ายนายจ้างร้อยละ 8 (8%) กฎหมายกําหนดให้สาํ นักงานประกันสังคม
ซาอุดีฯ เป็ นผูจ้ ดั เก็บไม่คืนให้คนงานแต่อย่างใด
4. เงินประกันสังคม (โกซี่) ประเภทบํานาญ จะจ่ายให้เฉพาะคนงานชาวซาอุดีฯ เท่านั้น
5. คนงานต้องยืน่ ขอรับเงินประกันสังคมต่อสํานักงานประกันสังคมซาอุดีฯโดยตรง ไม่จาํ เป็ นต้องผ่าน
นายหน้าหรื อหน่วยงานอื่นใด และไม่มีผใู ้ ดดําเนินเรื่ องขอรับเงินแทนคนงานผูป้ ระกันตนได้ เมื่อใดที่สาํ นักงาน
ประกันสังคมส่ งเงินไปให้คนงาน สํานักงานประกันสังคม (โกซี่) จะส่ งไปให้ในนามคนงานผูป้ ระกันตนเท่านั้น
บุคคลในครอบครัวไม่สามารถไปขอรับเงินดังกล่าวจากธนาคารแทนเจ้าของได้ ถึงแม้ว่าคนงานผูป้ ระกันตนจะ
เสี ยชี วิตลงแล้ว และมีทายาทตามกฎหมายไปแสดงตนเพื่อขอรับก็ไม่สามารถขอรับได้เนื่ องจากจะต้องดําเนิ น
เรื่ องขอรับใหม่ในอีกลักษณะหนึ่งนั้นคือกรณี เสี ยชีวิต
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แนวทางการขอยื่นรับเงินประกันสั งคม (โกซี่) ประเภทเงินบํานาญหรื อเงินกองทุนยังชีพ
กรณีคนงานผู้ประกันตนยังมีชีวติ อยู่ จําแนกเป็ น 2 กรณี
1. กรณี คนงานมีเฉพาะหนังสื อเดินทาง
1.1 ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ มแบบไม่มีบตั รประกันสังคม (โกซี่ ) โดยเขียนชื่อที่อยูต่ วั เอง
เป็ นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
1.2 ถ่ายสําเนาหนังสื อเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อของคนงาน และหน้าที่มีตราประทับ
วีซ่าเดินทางเข้าไปทํางานในประเทศซาอุดีอาระเบีย
1.3 ส่ งเอกสารตามข้อ 1.1 – 1.2 ไปที่สาํ นักงานประกันสังคมซาอุดีอาระเบียโดยตรง (ส่ งทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียน) ดังนี้
GENERAL ORGANIZATION FOR SOCIAL INSURANCE (GOSI)
OVERSEAS BENEFITS DEPARTMENT
P.O.BOX 2952 RIYADH 11461
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
กรณีคนงานมีหนังสื อเดินทางและบัตรประกันสั งคม (โกซี่)
2.1 ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแบบมีบตั รประกันสังคม (โกซี่) โดยเขียนชื่อ ที่อยูข่ องตัวเอง
เป็ นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องชัดเจน
2.2 ให้กรอกเลขสมาชิกในบัตรประกันสังคมลงในแบบฟอร์มแบบมีบตั รฯโดยแปลเลขที่เป็ น
ภาษาอาหรับให้เป็ นเลขสากล (ดูการเปรี ยบเทียบตัวเลขอาหรับเป็ นเลขสากล)
2.3 ถ่ายสําเนาหนังสื อเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อของคนงาน และหน้าที่มีตราประทับ
วีซ่าเดินทางเข้าไปทํางานในประเทศซาอุดีอาระเบีย
2.4 ถ่ายสําเนาบัตรสมาชิกประกันสังคม (โกซี่)
2.5 ส่ งเอกสารตามข้อ 2.1 – 2.4 ไปที่สาํ นักงานประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย โดยตรง (ส่ งทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียน) ตามที่อยูใ่ นข้อ 1.4
การขอรั บ เงิ นประกั น สั ง คม (โกซี่ ) คนงานต้ องดํ า เนิ นการเองโดยไม่ จํ า เป็ นต้ องผ่ า นนายหน้ า
และไม่ เสี ยค่ าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
หากมีขอ้ สงสัย กรุ ณาติดต่อสอบถามสํานักงานแรงงานจังหวัด หรื อสํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด
หมายเหตุ
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1. ส่ วนภู มิภาคขอรั บแบบฟอร์ มขอรั บเงิ นประกันสังคมได้ที่ สํานักงานแรงงานจังหวัดหรื อ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด / กรุ งเทพมหานครรับแบบฟอร์ มได้ที่สาํ นักประสานความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศ กระทรวงแรงงาน
2. ให้กรอกแบบฟอร์มเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น ด้วย ตัวพิมพ์ใหญ่
3. ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มให้เหมือนกันลายมือชื่อในหนังสื อเดินทาง
4. ที่อยูท่ ี่แจ้งให้สาํ นักงานประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย ส่ งเงินให้ ต้องเป็ นที่อยูข่ องคนงานเท่านั้น
5. ถ้าเอกสารถูกต้อง จะได้รับเงินประกันสังคมคืนประมาณภายใน 6 เดือน
6. ถ้าพ้น 6 เดือน ยังไม่ได้รับเงินขอให้นาํ สําเนาเอกสารที่ส่งไปครั้งแรกไปติดต่อสํานักงานแรงงาน
จังหวัดหรื อสํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ มีภูมิลาํ เนาอยู่ หรื อสํานักประสานความร่ วมมื อระหว่างประเทศ
กระทรวงแรงงาน เพื่อร้องขอให้ตรวจสอบกรณี ดงั กล่าว
กรณีคนงานผู้ประกันตนเสี ยชีวติ มีแนวทางการขอรับเงินประกันสังคม (โกซี่) ดังนี้
ทายาทผูม้ ีสิทธิ
ทายาทของผูเ้ อาประกันที่ถึงแก่ความตายและมีสิทธิ ได้รับเงินสมทบจ่ายคืน ได้แก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งตามลําดับ ดังต่อไปนี้
- ภรรยา หรื อ
- ถ้าไม่มีภรรยา ได้แก่ บุตร
- ถ้าไม่มีภรรยา บุตร ได้แก่ หลาน (ที่เกิดจากลูกชายที่เสี ยชีวิตแล้ว)
- ถ้าไม่มีภรรยา บุตร หลาน ได้แก่ บิดา มารดา หรื อ
- ถ้าไม่มีภรรยา บุตร หลาน บิดา มารดา ได้แก่ ปู่ และย่า หรื อ
- ถ้าไม่มีบุคคลที่ กล่าวมาได้แก่ พี่ชาย น้องชาย และพี่สาว น้องสาว ของผูต้ าย โดยมี
เงื่อนไขว่า บุคคลเหล่านี้ตอ้ งอยูภ่ ายใต้การอุปการะ เลี้ยงดูของคนงานที่เสี ยชีวิต ในวันที่เขาเสี ยชีวิต
(1) เอกสารของผู้เสี ยชีวติ ได้แก่
(1) สําเนาบัตรประกันสังคม (โกซี่)
(2) สําเนาหนังสื อเดินทาง ที่มีรายละเอียดของคนงานและที่มีตราประทับวีซ่า
(3) สําเนาใบมรณะบัตร
(2) ภรรยาของผู้เสี ยชีวติ คุณสมบัติ คือ
- ต้องเป็ นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายและยังมีชีวิตอยูเ่ ท่านั้น
- หากทําการสมรสใหม่ ไม่มีสิทธิได้รับเงินโกซี่
- เอกสารได้แก่
(1) สําเนาใบทะเบียนสมรส
(2) สําเนาบัตรบัตรประจําตัวประชาชน
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(3) สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อภรรยาปรากฏ
(3) บุตรของผู้เสี ยชีวติ คุณสมบัติ คือ
(1) บุตรชายต้องมีอายุต่าํ กว่า 21 ปี ในขณะที่บิดาถึงแก่ความตาย และหากอายุครบ 21 ปี
แล้วบุตรชายต้องอยู่ระหว่างการศึกษา และมีใบรั บรองการศึกษาจากสถานศึกษา และอายุตอ้ งไม่เกิ น 26 ปี
(ครบ 26 ปี บริ บูรณ์ไม่มีสิทธิ์)
(2) กรณี บุตรสาวต้องเป็ นโสด หากสมรสแล้ว ไม่มีสิทธิ์ เอกสารได้แก่
- สําเนาใบสู ติบตั ร
- สําเนาบัตรประชาชน (ถ้ามี)
- สําเนาทะเบียนบ้านที่มีบุตรปรากฏ
- กรณี อยูร่ ะหว่างการศึกษา ต้องมีใบรับรองการศึกษา
- กรณี บุตรชาย และ บุตรสาวที่ทาํ งานแล้ว ต้องมีใบรับรองการทํางานให้ระบุวนั ที่
เข้าทํางานและจํานวนเงินเดือนด้วย โดยให้ผทู ้ ี่มีอาํ นาจของบริ ษทั ลงนามรับรอง พร้อมประทับตรา
- กรณี บุตรสาวได้ทาํ การสมรสแล้ว ต้องมีสาํ เนาใบทะเบียนสมรส
(4) หลานชาย หรื อหลานสาวของผู้ตายทีเ่ กิดจากบุตรชาย (กรณีบุตรชายเสี ยชีวติ ไปก่อนแล้ว)
เอกสารเหมือนกับกรณี บุตรชาย และบุตรสาวของผูต้ าย
(5) บิดา – มารดา ของผู้ตาย
- ถือเป็ นทายาทที่มีสิทธิ ได้รับเงินโกซี่ แต่ตอ้ งเป็ นบุคคลที่ไร้ความสามารถในการทํางาน
หรื ออายุเกิน 60 ปี แล้ว และไม่ได้ทาํ งาน
- เอกสาร ได้แก่
(1) สําเนาทะเบียนสมรสของ บิดา – มารดา
(2) กรณี เสี ยชีวิตต้องมีสาํ เนาใบมรณะบัตร
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ บิดา – มารดา
(4) สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของ บิดา – มารดา ปรากฏ
(6) ปู่ – ย่ า ของผู้ตาย ใช้หลักการและคุณสมบัติเดียวกับ พ่อ แม่ ของผูต้ าย หากยังมีชีวิตอยู่
(7) พีช่ าย น้ องชาย และพีส่ าว น้ องสาว ของผู้ตาย
- ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับบุตรชาย และบุตรสาว ของผูต้ ายตามข้อ (3)
- เอกสาร ได้แก่
(1) สําเนาใบสู ติบตั ร
(2) สําเนาบัตรประชาชน (ถ้ามี)
(3) สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ พี่ชาย – น้องชาย / พี่สาว – น้องสาวปรากฏ
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(4) กรณี พี่ชาย น้องชาย และพี่สาว น้องสาว อยู่ระหว่างการศึกษา ต้องมี
สําเนาใบรับรองการศึกษา

(5) กรณี พี่ชาย น้องชาย และพี่สาว น้องสาว ทํางานแล้วต้องมีใบรับรอง
การทํางาน ให้ระบุ ว นั ที่ เข้าทํางานจํานวนเงิ นเดื อนด้วยโดยให้ผูม้ ี อ าํ นาจของบริ ษ ัทลงนามรั บรองพร้ อม
ประทับตราของบริ ษทั รับรอง
(6) กรณี พี่ สาว น้องสาว สมรสแล้ว ต้องใช้สําเนาใบทะเบี ยนสมรส
ประกอบด้วย
ขั้นตอนการดําเนินการยื่นเรื่ องขอรับเงินประกันสั งคม (โกซี่) กรณีคนงานเสี ยชีวติ

1. ทายาทของผูเ้ สี ยชี วิ ตเป็ นผูด้ ําเนิ นการ โดยควรยื่นคําร้ องเพื่ อขอให้ตรวจสอบสิ ทธิ การรั บเงิ น
ประกันสังคม (โกซี่ ) ก่อนในส่ วนภูมิภาคให้ยื่นคําร้องที่ สํานักแรงงานจังหวัด หรื อสํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด กรุ งเทพมหานครยื่นคําร้ อง สํานักประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้
เพื่อให้สํานักงานแรงงานในประเทศซาอุ ดี อาระเบี ยตรวจสอบว่ามี สิทธิ ได้รับหรื อไม่ พร้ อมทั้งระบุ ทายาท
ผูม้ ี สิทธิ โดยบันทึ กปากคําระบุ ทายาทพร้ อมแนบเอกสารที่ เกี่ ยวข้องฉบับภาษาไทย (ตามที่ แจ้งไว้ขา้ งต้น)
ไปให้ตรวจสอบ เมื่ อสํานักแรงงานประเทศซาอุ ดีอาระเบี ย แจ้งผลว่าทายาทคนใดมี สิทธิ ได้รับ ก็จะจัดส่ ง
แบบฟอร์ มการขอคื นเงิ นประกันสังคมกรณี เสี ยชี วิต (From No.1B/Annuities) พร้ อมชี้ แจงแนวทาง
การดําเนินการให้ทราบอย่างละเอียด
2. ทายาทของผูเ้ สี ยชี วิ ตต้องกรอกข้อมู ลในแบบฟอร์ มการขอคื นเงิ นประกันสั งคมกรณี เสี ยชี วิ ต
(From No.1B/Annuities) (ปกติสาํ นักแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบียจะจัดส่ งแบบฟอร์ มมาให้เมื่อตรวจสอบ
ว่าคนงานผูท้ ี่ เคยทํางานในประเทศซาอุ ดี อาระเบี ยนั้น เป็ นสมาชิ กประกันสังคม และมี สิทธิ ได้รับเงิ นคื น)
(ตามรายละเอียดข้อที่ 1) โดยสามารถขอคําแนะนําการกรอกข้อมูลจากสํานักงานแรงงานจังหวัดหรื อสํานักงาน
จัดหางานจังหวัดที่มีภูมิลาํ เนาอยู่ สําหรับผูท้ ี่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพฯ ขอคําแนะนําได้ที่สาํ นักประสานความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และเมื่ อดําเนิ นการจัดส่ งเอกสารเสร็ จแล้ว จะต้องนําหลักฐานไปติ ดต่ อ
สํานักประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน เพื่อประทับตรารับรองแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูล
เสร็ จแล้วโดยไม่เสี ยค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด
3. สําหรั บเอกสารทั้งหมดแนบเรื่ อง (ยกเว้น สําเนาบัตรสมาชิ กประกันสังคม และ สําเนาหนังสื อ
เดินทาง) ที่เป็ นภาษาไทย ต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ โดยทายาทของผูต้ ายต้องดําเนิ นการเองจากนั้นนําไปให้
กองสั ญชาติ และนิ ติ กรณ์ กรมกางกงสุ ล กระทรวงการต่ างประเทศประทับตรารั บรองเสี ยค่ าธรรมเนี ยม
ฉบับละ 200 บาท แล้วนําเอกสารไปให้ สถานทู ตซาอุ ดี อาระเบี ยประทับตรารั บรองอี กครั้ งหนึ่ งโดยเสี ย
ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 450 บาท (อัตรานี้เปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ)
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เมื่อดําเนิ นการทุกขั้นตอนเสร็ จเรี ยบร้ อย ทายาทสามารถจัดส่ งเอกสารให้สํานักแรงงานจังหวัด หรื อ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดเพื่อส่ งต่อสํานักประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ ดําเนิ นการส่ งต่อให้สํานัก
แรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบียดําเนิ นการต่อไป หรื อกรณี ที่ทายาทดําเนิ นการทุกขั้นตอนแล้ว และยังอยู่
กรุ งเทพฯ สามารถนําเอกสารทั้งหมด (ที่ผา่ นการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้ว) มาส่ งให้สาํ นักประสาน
ความร่ วมมือระหว่างประเทศ ได้โดยตรง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และดําเนินการส่ งต่อให้สาํ นักงานแรงงาน
ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ดําเนินการต่อไป
* ทายาทของคนงานจะต้ องแปลเอกสารและดํ าเนิ นการทางเอกสารด้ วยตนเองทุ กขั้ นตอนโดย
ไม่ ผ่านนายหน้ า
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แบบฟอร์ มการขอรับเงินประกันสั งคม (โกซี่) แบบมีบตั ร
GENERAL ORGANIZATION FOR SOCIAL INSURANCE (GOSI)
OVERSEAS PENSION DEPARTMENT
P.O.BOX 2952 RIYADH 11461
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
SUBJ: REFUND OF GOSI PAYMENT,
(ขอเงินคืนประกันสังคม)
DEAR SIR,
THROUGH THIS LETTER I WOULD LIKE TO APPLY FOR GOSI REFUND
MY PARTICULARS ARE AS FOLLOW:
1. NAME (ชื่อ – สกุล)
……………………………………………..
2. NATIONALITY (สัญชาติ)
……………………………………………..
3. GOSI NO. (หมายเลขบัตร โกซี่)
……………………………………………..
4. ADDRESS (ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ทางไปรษณี ย)์
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
THAILAND.
ENCLOSE HEREWITH IS MY A COPY OF GOSI CARD AND MY PASSPORT
YOURS FAITHFULLY,
………………………….
……../………/…………
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แบบฟอร์ มการขอรับเงินประกันสั งคม (โกซี่) แบบไม่ มีบตั ร
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,
……………………………………

(…………………………………)
(ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง)
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