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คู่มือ “ทำ�งานสุขใจในสาธารณรัฐเกาหลี” ฉบับกระทัดรัดเล่มนี้ ฝ่ายแรงงานฯ
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และประสบความสำ�เร็จตามที่มุ่งหวัง
คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างงาน การคำ�นวนค่าจ้าง ค่า
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ระบบ EPS
ระบบการอนุญาตจ้างงานแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System: EPS)
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ คุม้ ครองโอกาสในการทำ�งานของคนเกาหลีใต้ แก้ปญั หา
ขาดแคลนแรงงานในสถานประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)
โดยอนุญาตนายจ้างทีไ่ ม่สามารถว่าจ้างแรงงานในประเทศ ให้สามารถว่าจ้าง
แรงงานต่างชาติได้ในจำ�นวนทีเ่ หมาะสมอย่างถูกกฎหมาย รวมทัง้ ป้องกัน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างชาติ ด้วยการไม่อนุญาตให้มนี าย
หน้าจัดหางาน ซึง่ ทีผ่ า่ นมามีการเรียกค่าหัวแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ดังนัน้
การคัดเลือกแรงงานต่างชาติ การว่าจ้าง และการทำ�สัญญาจ้างจะดำ�เนินการ
ผ่าน Employment Center หรือทีเ่ รียกว่า “โคยงเซนทอ” เท่านัน้

ระยะเวลาจ้างงาน
แรงงานต่างชาติทุกคนที่ได้รับอนุญาตให้ทำ�งานในสาธารณรัฐเกาหลี
จะได้รบั การคุม้ ครองตาม พ.ร.บ. มาตรฐานแรงงาน, พ.ร.บ. ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ,
พ.ร.บ. ความปลอดภัยและพลานามัยในอุตสาหกรรม และกฎหมายอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเทียบเท่ากับ
ประชาชนเกาหลีใต้ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างชาติ (แก้ไขเพิ่ม
เติม) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2552 แรงงานต่างชาติที่
เดินทางเข้ามาทำ�งานตามระบบ Employment Permit System (EPS)
ซึ่งถือวีซ่า E-9 จะได้รับอนุญาตให้ทำ�งานในสาธารณรัฐเกาหลี 3 ปีแต่
หากนายจ้างพึงพอใจแรงงานรายใดนายจ้างสามารถยื่นเรื่องต่อหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องขอจ้างต่อได้อีก 1 ครั้ง ระยะเวลาจ้าง 1 ปี 10 เดือน
รวมเป็นระยะเวลาจ้างงานต่อเนื่อง 4 ปี 10 เดือนโดยไม่ต้องเดินทาง
กลับประเทศหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง 3 ปีแรก ทั้งนี้ นายจ้างและแรงงาน
ต่างชาติสามารถทำ�สัญญาหรือต่อสัญญาจ้างงานระยะเวลามากกว่า 1 ปีได้
ตามความสมั ค รใจของทั้ ง สองฝ่ า ยแต่ ต้ อ งไม่ เ กิ น ระยะเวลาที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตให้ท�ำ งานในสาธารณรัฐเกาหลี [ระยะเวลา 3 ปีส�ำ หรับการเดินทาง
เข้ามาทำ�งานครั้งแรกและระยะเวลา 1 ปี 10 เดือนสำ�หรับการจ้างต่อ]
6 ทำ�งานสุขใจในสาธารณรัฐเกาหลี

고용허가제
고용허가제도(Employment Permit System: EPS)는 국내에서 근로
자를 고용할 수 없는 사업주에게 법적으로 허가된 인원 수의 외국인 근
로자를 고용할 수 있게 하여 중소기업(SMEs)의 인력 부족 문제를 해결
하고, 지나친 알선비를 요구하는 브로커의 활동을 금하여 외국인 근로
자의 인권 침해를 방지하자는 취지를 가지고 있다. 그러므로 외국인 근
로자의 선발과 근로 계약은‘고용센터’를 통해서만 가능하다.

근로계약기간
대한민국에서 취업을 허가 받은 외국인 근로자는 모두 근로기준법, 최
저임금법, 산업안전보건법 등 관련 법에 의하여 보호를 받는다. 외국
인 근로자는 2009년 12월 10일부터 외국인 근로자 고용 등에 관한
법률(개정)에 따라 대한민국 국민과 동등하게 법적인 보호를 받는다.
고용허가제도(EPS)에 따라 취업을 위해 입국한 외국인 근로자는 E-9
비자를 소지하며 3년간 대한민국에서 일할 수 있다. 그러나 사업주가
근로자와의 근로 계약을 연장하고자 하는 경우, 사업주는 관련 부서에
1년 10개월 한도의 재고용 신청을 1회 할 수 있다. 이 경우, 3년 계약
이 만료된 뒤에 외국인 근로자는 다시 본국으로 돌아갈 필요가 없으며
총 4년 10개월간 대한민국에서 일할 수 있다. 사업주와 외국인 근로
자 양측의 합의에 따라 1년 이상의 재계약을 할 수 있으나, 취업 허가
기간 (최초 근로 계약 시 3년, 최초 근로 3년 뒤 재고용 시 1년 10개
월)을 초과해서는 안 된다.
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Q&A คำ�ถาม - ถามบ่อย
คำ�ถาม ทำ�งานครบ 3 ปี แล้ว อยากอยู่ต่ออีก 1 ปี 10 เดือน แต่อยากเปลี่ยน
นายจ้างใหม่จะต้องทำ�อย่างไร?
คำ�ตอบ แรงงานต่างชาติเมือ่ อยูค่ รบระยะเวลาอนุญาตทำ�งาน 3 ปีแล้วจะต้องเดินทาง
กลับประเทศ หากนายจ้างไม่ต้องการจ้างต่อจะต้องเดินทางกลับประเทศเท่านั้น
ไม่สามารถยืน่ ขอทำ�งานกับนายจ้างรายใหม่ได้ ยกเว้นนายจ้างรายสุดท้ายทีต่ อ้ งการ
ให้อยูท่ ำ�งานต่อหลังสิ้นสุดระยะเวลาอนุญาต 3 ปี สามารถไปยื่นเรื่องขออนุญาต
จ้างงานต่อได้อกี 1 ปี 10 เดือน
คำ�ถาม ทำ�งานครบ 4 ปี 10 เดือน ตามกฎหมายEPS แล้วแต่นายจ้างยังอยากจ้าง
ต่อลูกจ้างก็ยังไม่อยากกลับจะต้องทำ�อย่างไร?
คำ�ตอบ แรงงานต่างชาติเมื่ออยู่ครบระยะเวลาอนุญาตทำ�งานครั้งแรก 3 ปี และ
จ้างต่ออีก 1 ปี 10 เดือนแล้วจะต้องเดินทางกลับประเทศเท่านั้น หากประสงค์จะ
กลับมาทำ�งานอีกสามารถดำ�เนินการได้ 4 วิธี คือ
วิธีที่ 1. หากอายุไม่เกิน 39 ปี สามารถสมัครสอบมาทำ�งานภายใต้ระบบ EPS
ซึ่งกรณีนี้ไม่สามารถเลือกนายจ้างได้
วิธีที่ 2. หากนายจ้างเกาหลีใต้ประสงค์จะจ้างลูกจ้างรายเดิม นายจ้างจะต้องติดต่อ
กระทรวงยุติธรรม เพื่อขออนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติที่ไม่ใช่ประเภทแรงงาน
ไร้ฝีมือ ทั้งนี้ การอนุญาตสถานประกอบการตำ�แหน่งงาน และคุณสมบัติของลูกจ้าง
ต้องเป็นไปตามกฎข้อบังคับของกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐเกาหลี
วิธีที่ 3. กรณีต้องการทำ�งานกับนายจ้างรายเดิม หากแรงงานสมัครใจกลับประเทศ
ภายในระยะเวลาอนุญาตทำ�งานโดยได้ทำ�งานกับนายจ้างรายสุดท้ายมากกว่า 1 ปี
แรงงานมีโอกาสที่จะกลับมาทำ�งานกับนายจ้างรายสุดท้ายได้ (หลังกลับไปพัก
ที่ประเทศไทย 6 เดือน) โดยสอบภาษาเกาหลีพิเศษ CBT (Computer BasedTest)
ผ่าน แต่ไม่ต้องอบรม เมื่อสอบผ่านแล้ว “โคยงเซนทอ” จะถามนายจ้างราย
สุดท้ายให้ โดยผ่าน Fax/SMS ฯลฯ ว่าต้องการจ้างแรงงานรายนี้อีกหรือไม่
วิธที ่ี 4. หากทำ�งาน 4 ปี 10 เดือนโดยไม่ได้ยา้ ยงานสามารถกลับมาทำ�งานกับนายจ้าง
รายสุดท้ายได้หลังกลับไปพักทีป่ ระเทศไทย 3 เดือน โดยไม่ตอ้ งสอบภาษาเกาหลี และไม่
ต้องอบรมก่อนเดินทางมาเกาหลีใต้ นายจ้างต้องยืน่ เรือ่ งที่ “โคยงเซนทอ” ก่อนลูกจ้าง
กลับประเทศ

Q &A

Q&A
질문

자주하는 질문
3년간 근로한 후에 1년 10개월 더 있고 싶은데, 사업장 변경을 하

려면 어떻게 해야 하나?
대답

외국인 근로자는 취업 허가 기간인 3년이 만료된 후에는 반드시

본국으로 돌아가야 한다. 그러나 마지막 사업장의 사업주가 재고용을 원하
는 경우, 3년 취업 허가 기간이 만료된 후에 1년 10개월 한도의 재고용 신청
을 할 수 있다. 만약 사업주가 재고용을 원하지 않는 경우, 외국인 근로자는
반드시 본국으로 돌아가야 하며 사업장 변경은 불가능하다.
질문

EPS 제도 하에 4년 10개월간 근로한 후에는 본국으로 돌아가야 하

지만, 사업주가 재고용을 원하고 근로자 역시 계속 일하고 싶어한다. 이럴 땐

Q &A

어떻게 해야 하나?
대답

외국인 근로자가 최초 근로 기간 3년과 재고용 기간 1년 10개월간

근로한 후에는 반드시 본국으로 돌아가야 한다. 대한민국에 재입국하여 다시
일하기 원하는 경우, 다음의 4가지 방법을 사용할 수 있다.

1) 나이가 39세 미만인 경우, EPS 제도 아래 대한민국 취업 시험에 응시할 수
있다. 이 경우, 사업주를 선택할 수 없다.

2) 만약 사업주가 기존 근로자를 계속 고용하기 원한다면, 법무부에서 비전문
취업(E-9) 비자가 아닌 특정활동 취업 허가를 받아야 하며 근로자의 자격 요
건과 지위는 대한민국 법무부의 규정에 따른다.

3) 최종 사업장에서 근로한 기간이 1년 이상이며 취업 기간 만료 전에 자진 귀
국한 근로자가 재입국하여 기존 사업장에서 다시 근로하고자 하는 경우에는
입국 제한 기간 6개월이 지난 후에 재입국할 수 있다. 입국 전 취업 교육은
면제되며, 특별 한국어 시험 CBT(Computer Based Test)에 통과하면 관할
고용센터에서 사업장에 팩스나 문자메시지 등을 통해 재고용 의사를 타진한
다. (2011년 12월 시행)
4) 4년 10개월간 사업장 변경 없이 근로한 외국인 근로자는 한국어 시험이나
취업 교육 등의 절차를 거치지 않고 3개월 이후 재입국하여 기존 사업장에
서 근로할 수 있다. (2012년 7월 2일 시행)

อย่าหลงเชื่อคำ�ชักชวนของนายหน้าที่อ้างว่าสามารถต่อวีซ่าการทำ�งานของ
แรงงานต่างชาติที่ครบกำ�หนดระยะเวลาการทำ�งาน 4 ปี 10 เดือนโดยไม่ต้อง
เดินทางกลับเพราะอาจเป็นวีซ่าหรือใบกาม่าปลอมผู้ใช้เอกสารปลอมนอกจาก
ถูกลงโทษตามกฎหมายเกาหลีใต้แล้วยังถูกห้ามเดินทางเข้ามาในเกาหลีใต้อีกด้วย
8 ทำ�งานสุขใจในสาธารณรัฐเกาหลี

취업 허가 기간 최대 4년 10개월 만료 후, 귀국하지 않고 비자를 연장할 수
있다는 브로커의 말에 속지 마십시오. 이는 위조 비자이거나 위조 외국인등록증
일 수 있습니다. 위조 문서를 사용하는 자는 대한민국 형법에 따라 처벌될 뿐 아
니라 이후 대한민국에 입국할 수 없습니다.
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สัญญาจ้างงาน

근로 계약

เมื่อนายจ้างต้องการทำ�สัญญาจ้างงานแรงงานต่างชาติก่อนเดินทางเข้า
มาในสาธารณรัฐเกาหลีสามารถมอบหมายให้ HRD Korea ดำ�เนินการ
แทนได้ ห ลั ง จากนั้ น การต่ อ สั ญ ญาจ้ า งงานสามารถต่ อ สั ญ ญาได้ โ ดย
ความสมัครใจของทัง้ สองฝ่ายโดยสามารถต่อสัญญาจ้างงานได้มากกว่า 1 ปี
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ทำ�งานในสาธารณรัฐเกาหลี

ระเบียบการหักค่าอาหาร และค่าทีพ่ กั ของแรงงานต่างชาติ
1. กรณีจดั ทีพ่ กั พร้อมอาหาร

อพาร์ทเม้นท์, บ้านเดีย่ ว ห้อง/อาคาร ที่พักอาศัยชั่วคราว ต่างๆ
ชุดหรือเทียบเท่า
ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าจ้างทัว่ ไป ไม่เกินร้อยละ 13 ของค่าจ้างทัว่ ไป
2. กรณีจัดที่พักอย่างเดียว

3.วิธกี าร
- ร ะบุในสัญญาจ้างงาน และลงลายมือชือ่ ในหนังสือยินยอมทีท่ �ำ เป็นภาษาแม่
- สามารถเก็บค่าสาธารณูปโภคเพิม่ ได้ตามใบเสร็จรับเงิน

มาตรฐานขั้นต่ำ�ที่พักของแรงงานต่างชาติ และผลกระทบ
จากการฝ่าฝืนมาตรฐาน
โครงสร้าง

경우, 한국산업인력관리공단(HRD Korea)에 대행 업무를 위임할 수
있다. 양측의 합의에 따라 1년 이상의 근로 계약이 가능하나 대한민국
내 취업 허가 기간을 초과해서는 안 된다.

외국인 근로자 숙식정보 제공 및 비용징수 관련 업무지침
1. 숙소와 식사를 모두 제공하는 경우
아파트, 단독주택, 연립, 다세대
주택 또는 이에 준하는 시설

그 밖의 임시 주거시설

상한액 : 월 통상임금의 20%

상한액 : 월 통상임금의 13%

2. 숙소만 제공하는 경우

อพาร์ทเม้นท์, บ้านเดีย่ ว ห้อง/อาคาร ที่พักอาศัยชั่วคราว ต่างๆ
ชุดหรือเทียบเท่า
ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างทัว่ ไป ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าจ้างทัว่ ไป

รายการ

근로자가 대한민국에 입국하기 전에 사업주가 근로 계약을 희망하는

아파트, 단독주택, 연립, 다세대
주택 또는 이에 준하는 시설

그 밖의 임시 주거시설

상한액 : 월 통상임금의 15%

상한액 : 월 통상임금의 8%

3. 공제절차
- 근로계약서 표기, 자국어로 된 서면동의서 제출받음
- 공과금 등 공제는 여수증에 근거해 사후 실비정산 가능

외국인근로자 숙소 최저기준 및 위반효과

รายละเอียด
ห้ามบ้านไวนิล
(รวมโฟม และกระดานอนุภาคทีใ่ ช้ในบ้าน)

เนือ้ ทีข่ องห้องนอน 2.5 ตารางเมตร ขึน้ ไป/คน

항목

내용

구조

비닐하우스 시설 제공불가 (내부에 스티로폼, 파티
클 보드 등을 이용한 주거공간 조성 시설 포함)

침실면적

개인당 취침공간 2.5m²
이상

화장실·샤워실 화장실 및 샤워실 설치

10 ทำ�งานสุขใจในสาธารณรัฐเกาหลี
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รายการ
รายละเอียด
ห้องน�ำ้ /ห้องอาบน�ำ้ ต้องจัดห้องน้ำ�/ห้องอาบน้ำ�
ห้องนอน
จัดห้องนอนแยกตามเพศ
เครือ่ งทำ�ความร้อน ความร้อนจากพืน้ ด้วยเครือ่ งทำ�ความร้อน
※ เมื่อนายจ้างไม่ปฎิบัติตามมาตรฐาน

สามารถขอย้ายงานได้
- ก รณีนายจ้างเก็บค่าอาหาร และค่าทีพ่ กั เกินกว่าระเบียบกำ�หนด หรือไม่ได้รบั หนังสือ
ยินยอมทีท่ �ำ เป็นภาษาแม่ของลูกจ้าง
- การปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตำ�่ เกี่ยวกับการจัดที่พักอาศัยของสถานประกอบการ
กรมแรงงานจะควบคุม โดยให้ค�ำ แนะนำ� กำ�กับ หรือออกตรวจสอบสถานประกอบการ
ตามคำ�ร้องทุกข์ของแรงงานต่างชาติ

Q&A คำ�ถาม - ถามบ่อย
คำ�ถาม นายจ้างจะบังคับให้ทำ�สัญญาจ้างงานยาวจนสิ้นสุดระยะเวลาอนุญาต
ให้ท�ำ งานในเกาหลีใต้ได้หรือไม่ถา้ ต้องทำ�สัญญาจ้างงานยาวกว่า 1 ปี จะมีผลดีผลเสียอย่างไร
คำ�ตอบ การต่อสัญญาจ้างงาน และระยะเวลาในสัญญาจ้างงานต้องทำ�โดย
ความสมัครใจของทัง้ สองฝ่าย นายจ้างไม่สามารถบังคับให้แรงงานต่างชาติท�ำ สัญญาตาม
ความต้องการฝ่ายเดียว นายจ้างส่วนใหญ่พอใจทำ�สัญญาจ้างงานยาวกว่า 1 ปี เพือ่
ให้มีลูกจ้างทำ�งานอย่างต่อเนื่องไม่ขาดแคลน และเชี่ยวชาญในงานที่ทำ� โดยเฉพาะ
งานประเภทกึ่งฝีมือ ลูกจ้างที่ทำ�สัญญาจ้างงานยาวนานจะมีความมั่นคงในงาน
และคุน้ เคยกับงานทีท่ �ำ อยู่ หากนายจ้างพึงพอใจอาจขออนุญาตจ้างต่ออีก 1 ปี 10 เดือน
ตามกฎหมาย EPS แต่หากงานที่ทำ�ยากลำ�บาก อันตรายมาก หรือรายได้น้อย
นายจ้างเอาเปรียบ ชอบใช้วาจารุนแรง ลูกจ้างที่ประสงค์จะยกเลิกสัญญาจ้างงานจะ
ต้องได้รับความยินยอมจากนายจ้างก่อนเท่านั้น ยกเว้น นายจ้างจะทำ�ผิดกฎหมาย
แรงงาน ผิดสัญญาจ้างงาน หรือลูกจ้างเจ็บป่วยไม่สามารถทำ�งานกับนายจ้างราย
เดิมได้ แต่ยังมีความสามารถในการทำ�งานประเภทอื่น จึงจะสามารถยื่นคำ�ร้องต่อ
กระทรวงแรงงานฯ สาธารณรัฐเกาหลีให้พิจารณาคำ�ขอเปลี่ยนนายจ้าง ผลเป็น
ประการใด ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานฯ เกาหลีใต้

Q &A

อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่า สามารถวิ่งเต้นให้นายจ้างเลือกญาติพี่น้อง
ที่ประเทศไทยเข้ามาทำ�งานก่อนคนอื่นได้ เพราะระบบ EPS ป้องกันนายหน้า
จัดหางานด้วยการใช้คอมพิวเตอร์สุ่มเลือกลูกจ้าง โดยนายจ้างที่ต้องการ
จ้างแรงงานต่างชาติจะต้องไปแจ้งความประสงค์ที่โคยงเซนทอ จากนั้น
คอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกรายชื่อในบัญชีมาจำ�นวนหนึ่ง เพื่อให้นายจ้างเลือก
จากภาพถ่ายขาวดำ�ที่พิมพ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์ โดยมีข้อมูลเพศ อายุ
และสาขาที่สอบเข้ามาทำ�งานเท่านั้น
12 ทำ�งานสุขใจในสาธารณรัฐเกาหลี

항목

내용

침실

성별에 따라 구분하여 배정

난방시설

보일러 등을 이용한 바닥 난방

※ 공제지침 위반 및 최저기준 미달 시 사업장 변경 가능
- 숙식비 공제 상한을 초과하여 공제하거나 공제 시 자국어로 된
동의서를 받지 않는 경우
- 숙소 최소기준 준수여부는 사업장에 대한 모니터링 및 지도·
감독, 외국인노동자의 신고 등을 통해 확인

Q&A
질문

자주하는 질문
사업주가 강제로 취업 허가 기간 만료일까지 근로 계약을 할 수 있

나? 만약 1년 이상의 장기 계약을 한다면 장단점이 어떻게 되나?
대답

근로 계약 기간과 계약 연장은 반드시 양측의 의견이 합치되어야 한

Q &A

다. 사업주가 일방적으로 외국인 근로자에게 근로 계약을 강요할 수 없다. 사업
주는 대부분 사업장 운영의 안정성을 위하여 1년 이상의 계약을 선호하는데 비
전문 업종의 경우에는 특히 그러하다.

장기 계약을 한 근로자는 담당 업무에 숙달되며 안정성을 갖출 수 있다. 이에
사업주가 만족하여 EPS 제도에 따라 1년 10개월 한도의 재고용을 신청할 수
있다.

만약 업무가 어렵고 위험하여 혹은 임금이 적거나 사업주가 언어 폭력을 사용
하여 근로자가 사업장 변경을 원하는 경우에는 반드시 사전에 사업주의 동의
를 구해야 한다. 그러나 사업주가 위법행위를 하거나 근로 계약을 위반한 경우,
또는 근로자가 건강상의 문제로 현 사업장에서는 근로할 수 없으나 다른 직종
의 업무는 할 수 있는 경우에는 노동부에 청원하여 사업장 변경을 고려할 수 있
다. 이에 대한 결정은 대한민국 노동부 담당자가 내린다.
태국에 있는 형제나 친척을 데려와 다른 이보다 먼저 일을 시작할 수 있게
해 주겠다는 말에 속지 마십시오. EPS 제도는 취업 알선 브로커를 막기 위하여
컴퓨터를 사용하여 무작위로 근로자를 선택합니다. 외국인 근로자 고용을 희망
하는 사업주는 반드시 고용센터에서 외국인 근로자 고용 신청을 해야 합니다.
고용센터는 컴퓨터로 근로자 명단을 무작위로 선택한 후, 사업주에게 근로자의
성별, 나이, 합격 시험 분야, 흑백 사진을 제공하여 근로자를 선택하게 합니다.
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การขอย้ายงาน

사업장 변경

ตามกฎหมาย EPS การขอย้ายงานสามารถกระทำ�ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

EPS 제도에 따라 사업장 변경은 다음과 같은 경우에 가능하다.

ข้อ 1. กรณีครบสัญญาจ้างงานและ/หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์
ต่อสัญญาจ้างงาน หรือนายจ้างประสงค์เลิกสัญญาจ้างงานก่อน
กำ�หนดโดยมีเหตุผลที่สมควร
ข้อ 2. กรณีนายจ้างปิดกิจการชั่วคราว ถาวร หรือเหตุที่ไม่ใช่ความผิด
ของลูกจ้าง
- นายจ้างสั่งให้หยุดงาน จึงได้รับค่าจ้างต�ำ่ กว่าร้อยละ 70 ของ
เงินเดือนเฉลี่ย เป็นระยะเวลา 2 เดือนขึ้นไป ในช่วงเวลา 1 ปี
ที่ผ่านมา นับตั้งแต่ยื่นคำ�ขอย้ายงาน
- นายจ้างสัง่ ให้หยุดงาน จึงได้รบั ค่าจ้างร้อยละ 90 ของเงินเดือน
เฉลีย่ เป็นระยะเวลา 6 เดือนขึน้ ไป ในช่วงเวลา 1 ปี ทีผ่ า่ นมา
( ※ ยืน่ คำ�ขอย้ายงานภายใน 4 เดือน หลังถูกสัง่ ให้หยุดงาน)
- กรณีแจ้งปิดกิจการของสถานประกอบการอย่างเป็นทางการ
- กรณีถูกนายจ้างแนะนำ�ให้ออกจากงาน เนื่องจากเหตุผลที่
การบริหารสถานประกอบการ หรือปิดไซต์งานก่อสร้าง ที่
ได้รับการยินยอมให้ลดจำ�นวนลูกจ้าง
- หลังจากเดินทางเข้ามาสาธารณรัฐเกาหลีแล้ว นายจ้างไม่ได้มารับตัว
ไปทำ�งานหลังการอบรม
ข้อ 3. กรณีละเมิดสัญญาจ้างงาน
- ลดจำ�นวนเงินและชัว่ โมงการทำ�งาน ร้อยละ 20 ขึน้ ไป เป็นเวลา 2 เดือน
ขึน้ ไป ในช่วงเวลา 1 ปี ทีผ่ า่ นมา
- เปลีย่ นช่วงเวลาทำ�งานตามอำ�เภอใจ เป็นเวลา 1 เดือนขึน้ ไป (ภาค
เกษตร/ปศุสตั ว์ ประมง พิจารณาความเหมาะสม)
- ห ลังจากได้ประสบอุบตั เิ หตุจากการทำ�งาน นายจ้างไม่จดั การเรือ่ ง
ความปลอดภัยและสุขอนามัย ภายใน 1 เดือน หลังเหตุเกิด
ทำ�ให้ไม่สามารถทำ�งานต่อไปได้
- ได้รบั ค่าจ้างต�ำ่ กว่าค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ นายจ้างจ่ายค่าจ้างล่าช้า ร้อยละ

1. 계
 약이 종료된 후에 어느 한 측이 계약 연장을 원하지 않거나, 적
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합한 사유로 사업주가 계약 기간 만료 전에 근로 계약 해지를 원
하는 경우
2. 휴업, 폐업 등 근로자의 책임이 아닌 사유로 그 사업장에서 근로
를 계속할 수 없는 경우
- 사업장의 사정으로 휴업·휴직을 하면서 휴업·휴직 전 평균임금
의 70 퍼센트 미만을 지급받은 기간이 사업장 변경 신청일 전 1
년 동안 2개월 이상인 경우
- 휴업·휴직 전 평균임금의 90 퍼센트 미만을 지급받은 기간이
사업장 변경 신청일 전 1년 동안 6개월 이상인 경우
※휴
 업·휴직이 종료된 후 4개월이 경과하기 전에 사업장 변경
을 신청할 것
- 사업장의 폐업 또는 도산이 확실시 되는 것으로 인정되는 경우(
파산·청산절차 개시의 신청 등)
- 경영상 필요 또는 공사종료 등으로 인원감축의 필요성이 충분
히 인정되고, 사용자로부터 퇴직권고 또는 인원감축 등의 조치
를 받아 퇴사하게 되는 경우
- 입국 후 최초 사업장 배치 전에 사용자의 귀책사유로 인하여 사
용자에게 인도되지 않은 경
3. 근로조건 위반
- 채용 시 제시된 근로조건 또는 채용 후 일반적으로 적용 받던 임
금·근로시간이 20 퍼센트 이상 저하된 기간이 사업장 변경 신
청일 전 1년 동안 2개월 이상인 경우
- 근로시간대가 임의로 변경되어 1개월 이상 계속되는 경우 (농
축산업, 어업 등 사업의 특성을 충분히 고려하여 판단)
-산
 재 이후 1개월간 사업주가 법령상 적절한 안전·보건상의 조치를
하지 아니하여 더 이상 근로관계 유지가 어렵다고 인정되는 경우
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30 ขึน้ ไปของเงินเดือนทัง้ หมด เป็นเวลา 2 เดือนขึน้ ไป
- นายจ้างค้างค่าจ้าง หรือจ่ายค่าจ้างล่าช้าเสมอ ทำ�ให้ไม่สามรถ
ทำ�งานต่อไปได้
ข้อ 4. การกระทำ�อันไม่เป็นธรรม
- นายจ้างทำ�ร้างร่างกาย ใช้ค�ำ พูดรุนแรงเป็นประจำ� ล่วงเกินหรือ
ลวนลามทางเพศ
- นายจ้างเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุผล ได้แก่ สัญชาติ
ศาสนา เพศ ความทุพพลภาพทางร่างกาย
- กรณีนายจ้างจัดทีพ่ กั เป็นบ้านไวนิลให้แก่ลกู จ้าง หลังจากได้รบั คำ�
สัง่ จากกรมแรงงานเขตว่าให้แก้ไขและปรับปรุง แต่ยงั ไม่ปรับปรุง
ทีพ่ กั ให้แก่แรงงานโดยไม่มเี หตุผล
- นายจ้างจัดทีพ่ กั อาศัยชัว่ คราว โดยไม่เหมือนตามเอกสารแสดง
สถานที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ ที่นายจ้างยื่นไว้เมื่อแจ้งขอ
แรงงาน EPS
- ความเห็นนายจ้างและลูกจ้างไม่ตรงกัน และหากหลักฐานไม่เพียงพอ
สามารถส่งเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิแรงงานต่างชาติ เพื่อให้
พิจารณาเรื่องการย้ายงานอีกครั้งได้
- นายจ้างถูกยกเลิกการอนุญาตจ้างงาน หรือถูกห้ามจ้างแรงงานต่างชาติ
ข้อ 5. กรณีลกู จ้างไม่สามารถทำ�งานได้ (เช่นมีปญั หาสภาพร่างกาย, การบาดเจ็บ)
แต่สามารถทำ�งานทีอ่ น่ ื ได้
( หมายเหตุุ : ผูข้ อย้ายงานตามเหตุผลข้อ 3 ~ ข้อ 5 จะต้องไปร้องเรียน
ต่อกระทรวงแรงงานฯ (โนดงบู) สาธารณรัฐเกาหลี เจ้าหน้าที่โนดงบู
จะสอบนายจ้าง/ลูกจ้าง ประกอบการพิจารณา ซึง่ อาจยุตดิ ว้ ยการอนุญาต
ให้แรงงานต่างชาติยา้ ยงาน หรือยืนยันให้ท�ำ งานกับนายจ้างรายเดิมก็ได้)
แรงงานต่างชาติทไ่ี ด้รบั อนุญาตให้ยา้ ยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
แต่ไม่สามารถหางานได้ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ร้องขอย้ายงาน
หรือแรงงานต่างชาติที่ไม่ได้ยื่นเรื่องขอย้ายงานภายใน 1 เดือน นับ
ตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญาจ้างงานต้องเดินทางกลับประเทศ ยกเว้น กรณีไม่
สามารถร้องขอย้ายงาน หรือไม่ได้รับอนุญาตย้ายงาน จากสาเหตุ
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- 최저임금에 미달하여 지급받은 경우 및 월 임금의 30퍼센트를
초과하여 지연 지급받은 사실이 2개월 이상 지속된 경우
- 임금 체불 또는 지급 지연이 상습적으로 반복되는 등 더 이상 근
로관계를 유지하기 어렵다고 인정되는 경우
※ 근로조건 저하기간, 임금체불 또는 지급 지연 중이거나 종료된 후
4개월 이내에 사업장 변경을 신청할 것
4. 부당한 처우
- 사용자로부터 폭행, 상습적 폭언, 성희롱, 성폭력 등을 당하여
더 이상 근로관계 유지가 어렵다고 인정되는 경우
- 사용자로부터 국적, 종교, 성별, 신체장애 등을 이유로 불합리한
차별대우를 받음으로써 더 이상 근로관계 유지가 어렵다고 인
정되는 경우
- 비닐하우스를 외국인근로자 숙소로 제공한 사업주에게 지방고
용노동관서장이 자율개선을 명령하였음에도 불구하고 정당한
사유 없이 개선 기간 내에 이행하지 아니한 경우
- 사업주가 고용허가 신청 시 제출한 「외국인근로자 주거시설
표」의 기재 내용과 달리 외국인근로자에게 임시 주거시설을
제공한 경우
- 사업주와 외국인근로자 간 주장의 불일치, 입증자료 부족 등으
로 사업장 변경 가부를 판단하기 곤란한 경우로서 외국인근로
자 권익보호협의회 협의하여 사업장 변경 허용을 인정한 경우
- 사용자가 고용허가를 취소당하거나, 고용제한 조치를 받게 된
경우
5. 부상 등 건강상의 문제로 근로자가 해당 사업장에서는 근로할 수 없
으나 다른 사업장에서는 근로할 수 있는 경우
(

주의 : 3~5의 사유로 인하여 사업장 변경을 원하는 자는 대한민국

고용노동부에 진정을 제기해야 한다. 고용노동부 담당자가 사업주와
근로자를 조사 · 검토한 후, 근로자의 사업장 변경 진정에 대해 허가 또
는 불허가 조치를 내린다.)
출입국 관련 법에 따라 사업장 변경 허가를 받은 외국인 근로자가 사
업장 변경 신청일로부터 3개월 안에 취업을 하지 못하거나, 근로 계
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การบาดเจ็บจากการทำ�งาน เจ็บป่วย ตัง้ ครรภ์ หรือคลอดบุตร ให้เริม่ นับ
วันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่สิ้นสุดข้อยกเว้น แรงงานต่างชาติขอย้ายงานได้ไม่เกิน
3 ครั้ง ในระยะเวลาอนุญาตทำ�งาน 3 ปีแรก ส่วนเวลาที่จ้างต่อ 1 ปี 10 เดือน
ตามที่นายจ้างร้องขอ แรงงานต่างชาติสามารถขอย้ายงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
โดยไม่รวมกรณีย้ายงาน เนื่องจากความผิดของนายจ้าง ตามที่กฎหมาย
กำ�หนด

약 종료일로부터 1개월 안에 사업장 변경 신청을 하지 않은 경우에
는 반드시 본국으로 돌아가야 한다. 출산 또는 임신, 산재로 인한 부
상으로 사업장 변경 허가를 받지 못하거나 사업장 변경 신청을 하지
못한 경우는 예외로 간주하며 예외 사항이 종료되는 날로부터 일수
를 계산한다.
외국인 근로자는 최초 취업 허가 기간인 3년간 최대 3회까지 사업자
변경이 가능하고, 재고용 기간인 1년 10개월간 최대 2회까지 사업
장 변경이 가능하다. 법적으로 사업주 귀책으로 인한 사업장 변경은
해당 횟수에 포함되지 않는다.

Q&A คำ�ถาม - ถามบ่อย
คำ�ถาม ทำ�งานยังไม่ครบสัญญาจ้างงาน แต่งานหนัก งานอันตราย เจ็บป่วย
ไม่สามารถทำ�งานได้ หัวหน้าคนงาน/นายจ้างนิสัยไม่ดี เงินน้อยไม่มี OT อยาก
เปลี่ยนนายจ้าง ทำ�ได้หรือไม่ / ต้องทำ�อย่างไร?
คำ�ตอบ แรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำ�งานในเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS ถือวีซ่าE-9
จัดเป็นประเภทแรงงานไร้ฝีมือ ได้รับอนุญาตให้ทำ�งานในกิจการที่ไม่สามารถหาคน
เกาหลีเข้าทำ�งาน หรือหาคนเกาหลีเข้าทำ�งานได้ยาก เพื่อสร้างความมั่นคงใน
การจ้างงานกฎหมาย EPS จึงไม่อนุญาตให้แรงงานต่างชาติเปลีย่ นนายจ้างก่อนครบ
สัญญาจ้างงาน ยกเว้น ได้รับความยินยอมจากนายจ้าง
ดังนั้น การขอเปลี่ยนนายจ้าง เนื่องจากงานหนัก เหนื่อย อันตราย ทำ�งานไม่ไหว หาก
นายจ้างไม่มีความผิดและไม่ยินยอมก็ไม่สามารถเปลี่ยนงานได้ หากต้องการย้ายงาน
จะต้องทำ�งานกับนายจ้างรายเดิมจนสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน โดยก่อนสิ้นสุดสัญญา
จ้างงานอย่างน้อย 1 เดือน ต้องแจ้งต่อนายจ้างว่าไม่ต้องการต่อสัญญาจ้างงาน
กับนายจ้างรายเดิมอีก อย่างไรก็ตาม การขออนุญาตย้ายงานก่อนครบสัญญาจ้างงาน
อาจกระทำ�ได้ในบางกรณี โดยจะต้องไปยื่นคำ�ร้องต่อกระทรวงแรงงานฯ เช่น
กรณีนายจ้างทำ�ผิดกฎหมายแรงงาน นายจ้างทำ�ผิดสัญญาจ้างงาน การล่วงละเมิด
ทางเพศต่อลูกจ้าง การทำ�ร้ายร่างกายลูกจ้าง หรือกรณีเจ็บป่วยไม่สามารถทำ�งาน
กับนายจ้างรายเดิมได้ แต่ยังมีความสามารถในการทำ�งานประเภทอื่น (ต้องมีคำ�
วินิจฉัยของแพทย์รับรอง) เป็นต้น

Q &A
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Q&A
질문

자주하는 질문
아직 근로 계약이 종료되지 않았지만 일이 힘들고 위험하며 아파서

일을 할 수 없다. 상사/사업주의 성격이 나쁘며 월급도 적고 초과 근무(OT)도
없다. 사업장 변경을 하고 싶은데 가능한가? 어떻게 해야 하나?
대답

EPS 제도 아래 비전문취업(E-9) 비자로 대한민국에서 취업 허가

를 받은 외국인 근로자는 한국인 근로자를 고용할 수 없거나 고용하기 힘든

Q &A

사업장에서 근무를 한다. 고용 안정을 위하여 EPS 제도는 사업주의 동의 없
이 근로 계약 만료 이전에 외국인 근로자가 사업장을 변경하는 것을 허가하지
않는다. 업무가 힘들고 어렵고 위험하여 일을 할 수 없다는 이유로 사업장 변
경을 요구하는 경우, 사업주에게 잘못이 없거나 사업주가 동의하지 않으면 사
업장을 변경할 수 없다. 만약 사업장 변경을 원한다면 근로 계약을 한 사업장
에서 계약 기간 만료일까지 근로해야 한다. 또한, 계약이 만료되기 최소 1개월
전에 사업주에게 계약을 연장할 의사가 없음을 밝혀야 한다.

그러나 사업주가 근로기준법이나 근로 계약을 위반한 경우, 근로자를 성적 ·
신체적으로 학대한 경우, 건강상의 문제로 현재 근무하고 있는 사업장에서는
근로할 수 없으나 다른 사업장에서는 근로가 가능한 경우(의사의 진단이 필요
함), 근로 계약 만료 전에 사업장 변경을 원한다면 대한민국 고용노동부에 사
업장 변경 청원을 제기해야 한다.
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ค่าจ้าง

้ั �
ค่าจ้างขนต
ำ่

กระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลีได้ประกาศอัตรา
ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ทีม่ ผี ลบังคับใช้ตง้ั แต่ 1 มกราคม~31 ธันวาคม 2564 เป็น
ชัว่ โมงละ 8,720 วอน (กรณีท�ำ งานกะกลางคืนระหว่าง 22:00 น.~ 06:00 น.
นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงเพิม่ ขึน้ 50% หรือเท่ากับชัว่ โมงละ 13,080 วอน)
ทั้งนี้สัญญาจ้างงานจะกำ�หนดชั่วโมงการทำ�งานปกติต่อสัปดาห์ 40
ชั่วโมงหรือ 44 ชั่วโมง (ตามพ.ร.บ.มาตรฐานแรงงานฉบับแก้ไข) โดยมี
สูตรการคำ�นวณเป็นเงินค่าจ้างขั้นต�ำ่ รายเดือนดังนี้
การคำ�นวณค่าจ้างมาตรฐานสัญญาจ้าง 44 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
[(44 ชั่วโมง(ต่อสัปดาห์) + 8 ชั่วโมง(เบี้ยเลี้ยงวันหยุด)) X 365 วัน(ต่อปี)
÷ 7 วัน(ต่อสัปดาห์) ÷ 12 เดือน] = 226 ชั่วโมง
▶ 226 ชัว
่ โมง X 8,720วอน = เป็นเงินค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ เดือนละ 1,970,720 วอน
การคำ�นวณค่าจ้างมาตรฐานสัญญาจ้าง 40 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
[(40 ชัว่ โมง(ต่อสัปดาห์) + 8 ชัว่ โมง(เบีย้ เลีย้ งวันหยุด)) X 365 วัน(ต่อปี)
÷ 7 วัน(ต่อสัปดาห์) ÷ 12 เดือน] = 209 ชัว่ โมง
▶ 209 ชัว
่ โมง X 8,720 วอน = เป็นเงินค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ เดือนละ 1,822,480 วอน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ�ตามข้างต้น ไม่มีผลบังคับใช้แก่แรงงานที่อยู่ในสัญญา
ช่วงฝึกงาน แต่แรงงานที่ฝึกงาน จะต้องได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ
90 ของค่าจ้างขั้นต่ำ� หรือชั่วโมงละ 7,848 วอน กรณีชั่วโมงการทำ�งาน
จริงต่ำ�กว่าที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างงาน นายจ้างสามารถจ่ายเงินค่าจ้าง
ตามชั่วโมงการทำ�งานจริงได้
กรณีแรงงานทำ�งานในตำ�แหน่งไร้ฝีมือรับค่าจ้างขั้นต่ำ� 100 %
(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561)

กรณีที่นายจ้างมีความจำ�เป็นต้องหยุดประกอบกิจการชั่วคราว ด้วยเหตุ
ที่เป็นความผิดพลาดของนายจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของค่าจ้าง เฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่สั่งให้หยุดงาน
20 ทำ�งานสุขใจในสาธารณรัฐเกาหลี

임금
최저 임금
대한민국 고용노동부에서는 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 최
저 임금을 시간당 8,720원으로 의무 시행함을 공표하였다(야간 근
무 (22:00 ~ 06:00) 시, 사업주는 50%를 추가한 임금 또는 시간당
13,080원을 지불해야 함). 일반적으로 근로 계약 시, 근무 시간은 일주
일에 40시간 또는 44시간으로 제한하고 있다. (개정된 근로기준법에
따름) 월별 최저 임금 계산법은 다음과 같다.
주 44시간 근로 계약 시 표준 임금 계산법
[(44시간(일주일) + 8시간(주휴수당)) × 365일(1년) ÷ 7일(일주일)
÷ 12개월] = 226시간
▶ 226시간 × 8,720원 = 월별 최저 임금 1,970,720 원

주 40시간 근로 계약 시 표준 임금 계산법
[(40시간(일주일) + 8시간(주휴수당)) × 365일(1년) ÷ 7일(일주일)
÷ 12개월] = 209시간
▶ 209시간 × 8,720원 = 월별 최저 임금 1,822,480 원

위의 최저 임금은 수습 계약 기간에 있는 근로자에게는 의무적으로 적
용되지 않는다. 하지만 수습 근로자도 최저 임금의 90% 이상 또는 시
간당 7,848 원에 해당되는 임금을 받아야 한다. 실제 근무 시간이 계
약서에 명시된 것보다 적은 경우, 사업주는 실제 근무 시간에 따라 임
금을 지불할 수 있다.
1년 이상 근로계약을 체결한 수습 노동자 이더라도 단순노무업무로 고용
노동부장관이 정하여 고시한 직종의 노동자는 최저임금 감액 불가 (2018년 3
월 20일 시행)

사업주의 실수나 과오로 인하여 일시적으로 휴업하는 경우, 휴업 기
간 동안 표준 임금의 70% 이상의 임금을 근로자에게 지불해야 한다.
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ค่าล่วงเวลา

การทำ�งานล่วงเวลาเป็นการทำ�งานนอกเหนือจากเวลาทำ�งานปกติ
(8 ชั่วโมง) ต้องเป็นการตกลงยินยอมระหว่างฝ่ายนายจ้างกับลูกจ้าง
แต่ต้องไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามพ.ร.บ.มาตรฐานแรงงาน
การคำ�นวณค่าล่วงเวลามีดังนี้
ค่าล่วงเวลาการทำ�งานกะกลางวันและกะกลางคืน
(นอกเหนือจากเวลาทำ�งานปกติ 8 ชั่วโมง) ชั่วโมงละ 150 %
หรือเท่ากับ 13,080 วอน (จำ�นวนชั่วโมง X 8,720 X 150 %)
กรณีทำ�งานล่วงเวลาระหว่าง 22:00 น. ~ 06:00 น. ชั่วโมงละ 200 %
หรือเท่ากับ 17,440 วอน (จำ�นวนชั่วโมง X 8,720 X 200 %)
●

ค่าล่วงเวลา+วันหยุดเวลาทำ�งาน 8 ชัว่ โมงแรก (ไม่รวมเวลาพัก)
ชัว่ โมงละ 150 % หรือเท่ากับ 13,080 วอน (จำ�นวนชัว่ โมง X 8,720 X 150 %)
เวลาทำ�งานตัง้ แต่ชว่ั โมงที่ 9 ชัว่ โมงละ 200 % หรือเท่ากับ 17,440 วอน
(จำ�นวนชัว่ โมง X 8,720 X 200 %)
●

ค่าล่วงเวลา + วันหยุด + กะกลางคืน (ระหว่าง 22:00 น. ~ 06:00 น.)
ชัว่ โมงละ 250 % หรือเท่ากับ 21,800 วอน (จำ�นวนชัว่ โมง X 8,720X 250 %)

초과 근무 수당
초과 근무는 통상 근로 시간(8시간) 외의 근무로 사업주와 근로자 양
측의 합의가 있어야 하며 근로기준법에 따라 일주일에 12시간을 초
과해서는 안 된다. 초과 근무 수당 계산법은 다음과 같다.

●

●
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초과 근무 + 휴일

처음 8시간(휴게 시간 불포함)은 시간당 150%
또는 13,080원에 해당되는 금액(초과 근무 시간 × 8,720 × 150%)
9시간째부터는 시간당 200% 또는 17,440원에 해당되는 금액
(초과 근무 시간 × 8,720 × 200%)

●

ตามพ.ร.บ.มาตรฐานแรงงาน กรณีทำ�งานในกิจการกสิกรรม เลี้ยงสัตว์
ประมงได้รับการยกเว้นในการจ่ายค่าล่วงเวลาและค่าทำ�งานในวันหยุด

주간/야간 초과 근무

(통상 근로 시간인 8시간 초과 시) 시간당 150%
또는 13,080원에 해당되는 금액(초과 근무 시간 × 8,720 × 150%)
야간(22:00 ~ 06:00)에 초과 근무를 하는 경우, 시간당 200%
또는 17,440 원에 해당되는 금액(초과 근무 시간 × 8,720 × 200%)

●

초과 근무 + 휴일 + 야간(22:00 ~ 06:00)

시간당 250% 또는 21,800 원에 해당되는 금액
(초과 근무 시간 × 8,720 × 250%)

근로기준법에 따라 농업 및 어업 분야에서 근무하는 경우, 휴일 근무 수당과
초과 근무 수당의 의무지급에서 제외된다.

ทำ�งานสุขใจในสาธารณรัฐเกาหลี 23

Q&A คำ�ถาม - ถามบ่อย
คำ�ถาม นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ไม่ตรงตามกฎหมายจะต้องทำ�อย่างไร?
คำ�ตอบ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และชัว่ โมงการทำ�งาน ตามพ.ร.บ.มาตรฐาน
แรงงาน กรณีนายจ้างไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ลูกจ้างสามารถร้องเรียนต่อกระทรวง
แรงงานฯ สาธารณรัฐเกาหลี ภายใน 3 ปี ให้สอบสวน และบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย
โดยการร้องเรียนสามารถดำ�เนินการด้วยตนเอง หรือขอรับความช่วยเหลือจากฝ่ายแรงงาน
ประจำ�สอท. ณ กรุงโซล หรือขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์ชว่ ยเหลือแรงงานต่างชาติ
ทีใ่ กล้ทส่ี ดุ ทัง้ นี้ ผูร้ อ้ งจะต้องมีหลักฐานการทำ�งาน กรณีสถานประกอบการไม่มกี ารลง
เวลาทำ�งาน ผู้ร้องควรจดชั่วโมงทำ�งาน และการทำ�งานล่วงเวลาลงในปฏิทินส่วนตัว
ทุกๆ วันและเก็บหลักฐานการรับเงินค่าจ้าง ควรรับเงินค่าจ้างผ่านระบบธนาคาร กรณี
รับเป็นเงินสดแต่ไม่มใี บรายละเอียดการจ่ายเงินให้จดจำ�นวนเงินทีไ่ ด้รบั ไว้หน้าซองเงิน
ค่าจ้างและเก็บซองไว้เป็นหลักฐาน

Q &A

คำ�ถาม ค่าจ้างทีต่ กลงในสัญญาจ้างงานต�ำ่ กว่าค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ทีร่ ฐั บาลประกาศ ลูกจ้าง
จะขอรับเงินอัตราไหน ถ้าต้องการค่าจ้างตามทีร่ ฐั บาลประกาศจะต้องทำ�สัญญาจ้างงาน
ใหม่หรือไม่?
คำ�ตอบ ตามปกติ รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจะประกาศขึน้ ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ทุกปี มีผลบังคับ
ใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 1 มกราคม~ 31 ธันวาคม กรณีคา่ จ้างแรงงานทีต่ กลงกันไว้ในสัญญาจ้างงาน
ต�ำ่ กว่าทีก่ ฎหมายกำ�หนด นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต�ำ่ กว่าอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ โดยไม่
จำ�เป็นต้องทำ�สัญญาจ้างงานใหม่

Q&A
질문

자주하는 질문
사업주가 임금과 초과 근무 수당을 법에 고시된 대로 지불하지 않

는다. 이럴 땐 어떻게 해야 하나?
대답

사업주는 근로기준법에 따라 임금과 초과 근무 수당을 지불해야

한다. 사업주가 법에 고시된 대로 이행하지 않는 경우, 사업장 조사 및 법적
인 강제 조치를 위하여 근로자는 3년 이내에 대한민국 노동청에 진정을 제
기할 수 있다. 진정은 근로자 스스로 제기할 수 있으며 주한태국대사관 노무

Q &A

관실 및 가까운 외국인지원센터의 도움을 받아 진행할 수 있다. 이때 진정인
은 근무에 관한 증거가 있어야 한다. 사업장에서 근무 시간을 기록하지 않는
경우, 진정인 스스로 초과 근무를 포함한 근무 시간을 기록해 두어야 하며 임
금 수령에 관련된 증거를 보관하여야 한다. 은행 시스템을 거쳐 월급을 받는
경우 문제가 없으나, 임금을 현금으로 받아 임금상세내역서가 없는 경우에
는 사업주에게 봉투에 임금 금액을 적게 하여 그 봉투를 증거로 보관한다.
질문

근로계약서에 합의한 임금이 정부에서 공표한 최저 임금보다 낮

은 경우, 근로자는 어떤 기준에 해당되는 임금을 받을 수 있나? 만약 정부에
서 공표한 최저 임금을 받고자 한다면 새로 계약서를 작성해야 하나?
대답

일반적으로 대한민국 정부는 매년 최저 임금을 공표하며 이는 1월

1일부터 12월 31일까지 의무 시행된다. 근로계약서에 합의한 임금이 정부
에서 발표한 최저 임금보다 낮은 경우, 법적으로 공표한 최저 임금보다 낮지
않게 임금을 지불해야 한다. 새로 계약서를 작성할 필요는 없다.
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วันหยุดและวันหยุดพักผ่อนประจำ�ปีโดยได้
รับค่าจ้าง
วันแรงงาน หยุดโดยได้รบั ค่าจ้าง ส่วนวันแดงขึน้ อยูก่ บั ข้อตกลงในสัญญาจ้าง
งาน กรณีลกู จ้างทำ�งานติดต่อกัน 1 ปี ขึน้ ไป และทำ�งานไม่นอ้ ยกว่า 80 %
ใน 1 ปีทผ่ี า่ นมา นายจ้างต้องให้วนั หยุดพักผ่อนประจำ�ปี 15 วัน โดยจ่าย
ค่าจ้าง ลูกจ้างทีท่ �ำ งาน 3 ปี ขึน้ ไปติดต่อกัน ต้องเพิม่ อีก 1 วัน จาก 15 วัน
ทำ�งานติดต่อกัน ทุกๆ 2 ปี ต้องเพิม่ วันหยุดพักผ่อนประจำ�ปีอกี 1 วัน โดย
มีคา่ จ้าง แต่ไม่เกิน 25 วัน
ระยะเวลาการทำ�งาน
1 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
10 ปี
15 ปี
20 ปี
21 ปี
30 ปี

จำ�นวนวันหยุดพักผ่อนประจำ�ปี
15 วัน
15 วัน
16 วัน
16 วัน
17 วัน
19 วัน
22 วัน
24 วัน
25 วัน
25 วัน

휴일 및 연차유급휴가
5월 1일 근로자의 날과 주휴일은 법정 유급 휴일. 이 날을 제외한 법정공
휴일은 사업주와 근로자 사이에 합의한 근로계약서에 따름.
사용자는 1년 이상 계속 근로한 노동자가 1년간 80퍼센트 이상 출근
한 경우 15일의 유급휴가를 부여해야 함. 3년 이상 계속 근로한 노동자
에 대하여 1년을 초과하는 계속 근로기간 2년에 대하여 1일의 가산휴
가를 주어야 하며, 연차유급휴가의 총 일수는 25일을 초과할 수 없음.
근속연수

휴가일수

1년

15일

2년

15일

3년

16일

4년

16일

5년

17일

10년

19일

15년

22일

20년

24일

21년

25일

30년

25일

1년 미만 재직 노동자가 연차휴가를 사용하더라도 다음 해 연차휴가일수
(15일)에서 차감되지 않도록 함(입사 1년 차에는 최대 11일, 2년 차에는 15일
의 유급휴가 보장)
2017년 5월 30일 입사자 부터 적용

กรณีลูกจ้างทำ�งานต่ำ�กว่า 1 ปี ใช้สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำ�ปีได้
โดยไม่หักจากวันหยุดพักผ่อน ประจำ�ปีของปีถัดไป (15 วัน) ปีแรกสูงสุด
11 วัน ปีที่ 2 จำ�นวน 15 วันใช้กับลูกจ้างที่เริ่มทำ�งาน ตั้งแต่วันที่ 30
พฤษภาคม 2560

26 ทำ�งานสุขใจในสาธารณรัฐเกาหลี

ทำ�งานสุขใจในสาธารณรัฐเกาหลี 27

ขอบเขตการคุ้มครองแรงงานตามพ.ร.บ. มาตรฐานแรงงาน
สถานประกอบการที่มีลูกจ้างประจำ� 5 คนขึ้นไปใช้กฎหมายพ.ร.บ.
มาตรฐานแรงงานทุกมาตรา แต่สถานประกอบการที่มีลูกจ้างประจำ�
ไม่เกิน 4 คนใช้กฎหมายพ.ร.บ. มาตรฐานแรงงาน โดยยกเว้นบางมาตรา

1~4

ค่าล่วงเวลากลางคืน
และวันหยุด,
ค่าชดเชยวันหยุดแทนค่า
ล่วงเวลากลางคืน
และวันหยุด

-

ข้อจำ�กัด
ในการเลิกสัญญาจ้างงาน

-

การแจ้งเหตุผล
การเลิกจ้างงานเป็นหนังสือ

항을 적용하지만 상시 근로자 수가 4인 이하의 근로자를 사용하는 사
업장에 대해서는 일부 제한적으로 적용 한다.

20 หมายเหตุ
5~9 10~19
ขึน้ ไป

내용
1~4

연장 · 야간 · 휴일근로,

-

มาตรา 56
และ 57

5~9

10~19

20인
이상

비고

-

제56조,
제57조

해고 등의 제한

-

제23조

해고사유 서면통지

-

제27조

보상 휴가제

มาตรา 23
มาตรา 27
해고예고(수당)

การแจ้งการเลิกจ้างงาน
ล่วงหน้า
(เงินสมทบ)

제26조

มาตรา 26

วันหยุดพักผ่อนประจำ�ปี
และวันหยุดช่วงทีม่ ี
ประจำ�เดือน

-

ค่าจ้างในช่วงหยุดงาน

-

มาตรา 46

ระบบ 40 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

-

มาตรา 50

28 ทำ�งานสุขใจในสาธารณรัฐเกาหลี

상시 근로자가 수가 5인 이상인 사업장의 경우 근로기준법의 모든 조

상시근로자 수

จำ�นวนลูกจ้างประจำ�
ประการ

근로기준법 적용 범위

มาตรา 60
และ 73

연차 및 생리휴가

-

제60조,
제73조

휴업수당

-

제46조

주40시간제

-

제50조

ทำ�งานสุขใจในสาธารณรัฐเกาหลี 29

การทำ�ประกัน
ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างชาติ บังคับให้แรงงานต่างชาติ
(วีซ่าE-9) ที่เดินทางเข้ามาทำ�งานอย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องทำ�
ประกันภาคบังคับ ดังนี้
01

การประกันภัยทั่วไป

ต้องทำ�ภายใน 15 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลี
โดยผูเ้ อาประกันจะได้รบั การคุม้ ครอง (ระยะเวลา 3 ปี) ทัง้ นี้ การประกันภัยทัว่ ไปนี้
จะไม่คุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล โดยจะชดเชยเฉพาะกรณีได้รับ
อุบตั เิ หตุ เฉพาะสาเหตุทไ่ี ม่เนือ่ งมาจากการทำ�งาน (เสียชีวติ / ไร้ความสามารถ
ถาวร) จะได้รับเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 30 ล้านวอน และกรณีเจ็บป่วย
(เสียชีวติ / ไร้ความสามารถถาวรขัน้ รุนแรง) จะได้รบั เงินชดเชยไม่เกิน 15 ล้านวอน
โดยบริ ษ ั ท ประกั น ภั ย จะประเมิ น ความสู ญ เสี ย และจ่ า ยเงิ น
ชดเชยอัตราเบีย้ ประกันของการประกันภัยทัว่ ไปขึน้ อยูก่ บั เพศ และอายุ
ของแรงงานต่างชาติ โดยแรงงานต่างชาติสามารถสมัครประกันภัยทัว่ ไป
ณ ศูนย์ฝกึ อบรมแรงงานต่างชาติทแ่ี รงงานผูน้ น้ั เข้ารับการอบรมก่อนส่งต่อ
ให้นายจ้าง ทัง้ นี้ เบีย้ ประกันภัยจะถูกตัดผ่านบัญชีธนาคารทีแ่ รงงานต่างชาติ
แจ้งไว้ แรงงานต่างชาติที่ฝ่าฝืนไม่ทำ�ประกันภัยทั่วไปมีโทษปรับสูงสุด
ไม่เกิน 5 ล้านวอนเบีย้ ประกันภัยทัว่ ไปสามารถเรียกคืนบางส่วนได้กรณี
แรงงานต่างชาติเดินทางออกนอกสาธารณรัฐเกาหลี โดยไม่มกี ารบาดเจ็บ
หรือเจ็บป่วยใดๆ (ยังไม่มกี ารใช้สทิ ธิช์ ดเชย) ก่อนทีก่ ารประกันภัยจะหมด
อายุ (3ปี) เนือ่ งจากสิน้ สุดการทำ�งานหรือยกเลิกสัญญาจ้าง

보험
노동법에서는 E-9 비자를 받아 합법적으로 입국한 외국인 근로자를
고용할 때 의무적으로 다음과 같은 보험에 가입하여야 한다고 명시
하고 있다.

01 일반상해보험
대한민국 입국일로부터 15일 이내에 반드시 가입해야 하며, 가입자
는 3년간 일반 상해 보험의 보장을 받을 수 있다. 이 보험은 병원비는
보장하지 않으나 상해(사망/장애)를 입었을 경우에 최고 3천만 원의
보상금을 받을 수 있다. 또한 질병(사망/고도장애) 시 보험사로부터
심사를 통해 최고 1천 5백만 원의 보상금을 받을 수 있다.
일반 상해 보험 납입금은 근로자의 성별과 나이에 따라 달라질 수 있
다. 근로자는 사업장에 배치되기 전에 외국인근로자교육장에서 일반
상해 보험에 가입할 수 있다. 보험 납입금은 근로자가 신고한 계좌에
서 자동으로 출금된다. 상해 보험에 가입하지 않은 근로자는 최고 5
백만 원의 벌금형에 처해질 수 있다. 보험 보장 기간 3년 이내에 외국
인 근로자가 어떠한 상해나 질병을 갖지 않아 보상금을 청구하지 않
은 경우, 고용 기간 만료 또는 고용 해지를 이유로 대한민국을 떠날 때
보험 납입금의 일부를 되돌려 받을 수 있다.

02 건강보험
02

การประกันสุขภาพ (คอนกังโบฮอม)

กฎหมายประกันสุขภาพของสาธารณรัฐเกาหลี กำ�หนดให้นายจ้างต้อง
สมัครประกันสุขภาพให้แรงงานต่างชาติ (วีซ่าE-9) ภายใน 14 วัน
นับจากวันทำ�สัญญาจ้างงานโดยนายจ้างและลูกจ้างจ่ายเบีย้ ประกันสุขภาพ
30 ทำ�งานสุขใจในสาธารณรัฐเกาหลี

대한민국 의료보험법은 사용자가 계약일로부터 14일 이내에 외국인
근로자(E-9 비자)를 건강보험에 가입시켜야 한다고 규정하고 있다.
사용자와 근로자는 각각 50%의 보험료를 부담하며가입자는 건강보
험에 등록된 날로부터 7일 이내에 건강보험증을 발급받는다. 국립 및
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ฝ่ า ยละ 50% ผู ้ เ อาประกั น จะได้ ร ั บ บั ต รประกั น สุ ข ภาพภายใน
7 วัน นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันสุขภาพ เพื่อใช้แสดงตนเมื่อ
ขอรับบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลได้ทุกแห่ง ทั้งโรงพยาบาล
รัฐและโรงพยาบาลเอกชน โดยแรงงานต่างชาติจะได้รับสิทธิ์การรักษา
พยาบาลเทียบเท่าคนเกาหลี ทั้งนี้ ผู้เอาประกันจะได้รับการคุ้มครอง
ค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยทัว่ ไปทีไ่ ม่ใช่สาเหตุมาจากการทำ�งาน
ระบบประกันสุขภาพของสาธารณรัฐเกาหลี เป็นระบบร่วมจ่าย
แม้ผปู้ ว่ ยจะมีประกันสุขภาพแล้วก็ตาม ผูป้ ว่ ยจะต้องมีสว่ นในการรับผิดชอบ
ค่ารักษาพยาบาลทุกครั้งที่พบแพทย์ โดยมีอัตราการร่วมจ่ายระหว่าง
20 ~ 60% ตามหลักเกณฑ์ที่สำ�นักงานประกันสุขภาพกำ�หนดขึ้นอยู่กับ
ประเภทการรักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน) และสถานพยาบาล
เช่น คลินกิ โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลขนาดใหญ่ หรือโรงพยาบาลทีม่ ี
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะโรค อัตราเบีย้ ประกันสุขภาพ ปี 2564 เท่ากับ 6.86%
(นายจ้าง 3.43%, ลูกจ้าง 3.43%) ของรายได้ทั้งหมด
ในกรณีแรงงานต่างชาติลักลอบทำ�งาน โดยไม่ได้รับอนุญาต
จะไม่สามารถสมัครประกันสุขภาพของรัฐได้อย่างไรก็ตาม มีศูนย์ช่วยเหลือ
แรงงานต่างชาติบางแห่งให้บริการรักษาพยาบาลราคาถูกหรือไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายแก่แรงงานผิดกฎหมาย
※ก
 ารละเว้ น การสมั ค รประกั น การพั ก พื้ น ระยะยาวในการป่ ว ย
(Long term care insurance)
ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป แรงงานต่างชาติตามระบบ EPS
ไม่ตอ้ งทำ� ประกันนี้ เนือ่ งจากประกันดังกล่าวคุม้ ครองผูส้ งู อายุ อายุ 65 ปี
ขึน้ ไปทีเ่ จ็บป่วย หรือผูท้ อ่ี ายุต�ำ่ กว่า 65 ปี แต่ทม่ี อี าการสมองเสือ่ ม โรค
หลอดเลือดสมอง ซึง่ เป็นผูท้ ไ่ี ม่สามารถดูแลด้วยตนเองได้ แรงงาน EPS
จึงไม่ได้รบั การคุม้ ครองจากประกันดังกล่าว เพราะแรงงาน EPS กำ�หนด
ว่าอายุตอ้ งไม่เกิน 39 ปี บริบรู ณ์
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민간 의료 기관에서 의료 서비스를 받을 때 건강보험증을 제시하면
대한민국 국민과 동일한 혜택을 받을 수 있다. 건강보험 가입자는 산
업 재해를 제외한 모든 질병 및 상해 시에 보험 혜택을 받을 수 있다.
대한민국의 의료보험제도는 공동 부담 제도이다. 환자가 건강보험에
가입되어 있더라도 의료비의 일부(의료보험공단의 규정에 따라 20 ~
60%)를 부담해야 한다. 이는 치료의 종류(외래/입원)와 의료 기관의
종류(일반 개인병원/대형병원/전문의가 있는 병원)에 따라 다르다.
불법 체류 외국인 근로자는 건강보험에 가입할 수 없으나 일부 외국
인 근로자 지원 센터에서 무료로 또는 저렴하게 제공하는 의료 서비
스를 이용할 수 있다. 건강보험료 율은 6.86%로 사업자, 근로자 각
3.43 % 이다. (2021년)
※ 외국인근로자는 장기요양보험 가입 제외
	65세 이상의 노인 또는 65세 미만으로서 치매, 뇌혈관질환 등 대
통령령으로 정한 노인성 질병을 가진 자에 한하여 신청자격이 주
어지는 장기요양보험에 대하여 39세로 나이 제한이 있는 EPS근
로자는 가입 제외
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03

การประกันเจ็บป่วยและอุบัติเหตุอันเนื่องจากการทำ�งาน

พ.ร.บ. ประกันค่าทดแทนอุบตั เิ หตุในอุตสาหกรรม (Industrial Accident
Compensation Insurance Act) กำ�หนดให้สถานประกอบการทีม่ ลี กู จ้าง
ตัง้ แต่ 1 คนขึน้ ไป ต้องทำ�ประกันอุบตั เิ หตุในการทำ�งานให้ลกู จ้างทุกคน
ภายใน 15 วัน นับจากวันทำ�สัญญาจ้างงาน ไม่วา่ จะเป็นลูกจ้างประจำ�
หรือชัว่ คราว ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นหลักประกันแก่ลกู จ้างทีป่ ระสบอันตราย หรือ
บาดเจ็บจากการทำ�งาน โดยไม่ค�ำ นึงถึงสาเหตุทเ่ี กิดอุบตั เิ หตุ หรือบาดเจ็บ
ซึ่งอาจเกิดจากความไม่รู้ หรือความผิดของลูกจ้าง และไม่คำ�นึงถึง
สถานะ แม้ว่าจะทำ�งานกับสถานประกอบการที่ผิดกฎหมาย หรือเป็น
แรงงานต่างชาติผดิ กฎหมาย โดยลูกจ้างทีป่ ระสบอันตรายจากการทำ�งาน
จะได้รับการรักษาพยาบาล และค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ
ค่าทดแทนการขาดรายได้ ค่าฟืน้ ฟูสมรรถภาพ และหากประสบอันตราย
ถึงแก่ความตาย นอกจากได้รบั ค่าทำ�ศพแล้ว ทายาทยังได้รบั เงินทดแทนอีกด้วย
กรณีลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำ�งาน และอยู่ระหว่างการพัก
รักษาตัวสามารถปฏิเสธการทำ�งาน โดยนายจ้างไม่สามารถบังคับให้
ทำ�งานหรือบังคับให้ออกนอกประเทศได้ ในกรณีที่ลูกจ้างที่ประสบ
อุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างการรักษา แต่สามารถทำ�งานได้ ลูกจ้างผู้นั้นยัง
มีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาลจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา โดยได้รับค่าจ้าง
แรงงานจากนายจ้าง แต่หมดสิทธิร์ บั ค่าทดแทนการขาดรายได้
สำ�หรับแรงงานต่างชาติผดิ กฎหมายทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุเนือ่ งจากการทำ�งาน
ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ และเอกสารรับรองจากสำ�นักงานประกันอุบัติเหตุ
เนื่องจากการทำ�งานนำ�ไปดำ�เนินการ เพื่อขออนุญาตพำ�นักชั่วคราวใน
เกาหลีใต้จนสิ้นสุดการรักษา (วีซ่า G-1) ที่สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง
การอนุญาตให้วีซ่าพำ�นักในเกาหลีใต้หรือไม่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
※ สำ�หรับแรงงานต่างชาติท่ป
ี ระสบอุบัติเหตุจากการทำ�งานในเกาหลีใต้
ได้เดินทางกลับประเทศตนเอง โดยยังไม่ได้ขอรับเงินประกันประสบ
อุบัติเหตุจากการทำ�งาน สามารถไปขอรับเงินประกันดังกล่าวได้ที่
ศูนย์ EPS ของ HRD Korea ทีต่ ง้ั อยูท่ ป่ี ระเทศผูส้ ง่ ออก 16 ประเทศ รวม
ทัง้ ทีป่ ระเทศไทยด้วย (ทีอ่ ยู:่ ชัน้ 12 อาคารสำ�นักงานประกันสังคมเขต
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03 산재 보험
산업 재해 보상 보험 법령(Industrial Accident Compensation Insurance Act)에 따라 1인 이상의 근로자를 둔 사업장은 계약일로부
터 15일 이내에 정규직, 임시직에 관계없이 모든 근로자를 반드시 산
재 보험에 가입시켜야 한다. 이는 업무상의 사유에 의한 부상이나 질
병 등의 산업 재해를 입은 근로자들을 산업 재해의 발생 원인에 관계
없이 보호하기 위함이다. 즉, 근로자의 무지나 실수에 의한 재해라 하
더라도 업무상의 사유에 의한 근로자의 부상, 질병에 대해 보상해 준
다. 또한 불법 사업장에서 근로하거나 불법 체류 근로자라 하더라도
업무상의 사유에 의한 재해를 당한 경우에 의료비와 보상금(장해 급
여, 휴업 급여, 재활 비용 등)을 받을 수 있다. 업무상의 재해로 사망 시
에는 유족들이 장의비와 보상금을 받을 수 있다.
업무상의 재해를 당하여 현재 치료 중인 근로자는 근로를 거부할 수
있으며 사용자는 근로자에게 근로를 강요하거나 근로자를 국외로 추
방할 수 없다. 업무상의 재해로 현재 치료를 받고 있으나 근로가 가능
한 경우, 근로자는 휴업 급여는 받을 수 없지만 급여를 받을 수 있으며
치료가 끝나는 시점까지 요양 급여를 받을 수 있다.
업무상의 사유에 의한 재해를 당한 불법 체류 근로자는 진단서와 산
재 보험 가입 증명서를 출입국관리사무소에 제출하여 치료가 끝날 때
까지 한국에 체류할 수 있도록 G-1비자를 요청할 수 있다. 체류 비자
허가 여부는 관련 담당자의 재량에 달려있다.
※ 한국에서 업무상 재해 또는 질병이 생겼으나 산재보험 신청을 하
지 않고 본국으로 귀국 한 경우 한국산업인력공단 태국 EPS 센
터를 통해서 산재보험을 신청 할 수 있다. (주소: 12th FL. Social Security Office Section 3 Building, Ministry Of Labour,
Mit-Maitri RD, Dindaeng, Bangkok10400, Thailand 전화:
02-245-9433)
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พืน้ ที่ 3 บริเวณภายในกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีแขวงดินแดงเขต
ดินแดงกรุงเทพ/โทรศัพท์ 02-245-9433) ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2558

산업 재해 보상 보험의 보장 범위는 다음과 같다.
(1) 요
 양 급여는 업무상의 사유에 의한 부상이나 질병 등의 재해를 입
은 근로자가 4일 이상 치료를 받을 때 지급한다. 요양 급여의 범

สิทธิประโยชน์จากการประกันเจ็บป่วยและอุบัติเหตุอันเนื่องจาก
การทำ�งานมีดังนี้
(1) ค่ารักษาพยาบาล (Medical Care Benefits) เป็นเงินที่จ่ายให้
แก่แรงงานที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจากการทำ�งาน ต้อง
เข้ารับการรักษาพยาบาลตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป ได้แก่ ค่าตรวจวินิจฉัย
ค่ายา ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่าอวัยวะเทียม ค่าส่งต่อ
(2) ค่าทดแทนกรณีทพุ พลภาพชัว่ คราว (Temporary Disability Benefits)
เป็นเงินที่จ่ายให้แก่แรงงานในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายวัน
เฉลี่ยเพื่อทดแทนการขาดรายได้ระหว่างรับการรักษาพยาบาล

위는 진찰 및 검사, 약제, 의료 기구, 수술, 재활 보조 기구, 이송
등으로 한다.

(2) 휴
 업 급여는 요양으로 인하여 취업하지 못한 기간에 대하여 지급
하며, 평균 임금의 70%에 해당된다.

(3) 상
 병 보상 연금은 요양 급여를 받는 근로자가 요양 개시 후 2년
이 경과되어도 치유가 되지 않은 경우에 지급하며, 보상 금액은
장해의 정도에 따라 다르다.
* 장해 1급 : 329일분의 평균 임금

(3) ค่าทดแทนรายปี (Injury-disease Compensation Annuity)
เป็นเงินที่จ่ายให้แรงงานที่ได้รับการรักษาพยาบาลมานานกว่า 2 ปี
แต่ยังไม่สิ้นสุดการรักษา จำ�นวนค่าทดแทนขึ้นอยู่กับระดับ
ความพิการ ดังนี้
* ความพิการระดับที่ 1 ได้รบั ค่าทดแทน 329 วัน ของค่าจ้างเฉลีย่
* ความพิการระดับที่ 2 ได้รบั ค่าทดแทน 291 วัน ของค่าจ้างเฉลีย่
* ความพิการระดับที่ 3 ได้รบั ค่าทดแทน 257 วัน ของค่าจ้างเฉลีย่
(4) ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพถาวร (Permanent Disability)
เป็นสิทธิประโยชน์สำ�หรับแรงงานที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
จนพิการทางร่างกายหรือจิตใจ จำ�นวนเงินทดแทนขึ้นอยู่กับระดับ
ความพิการ

* 장해 2급 : 291일분의 평균 임금
* 장해 3급 : 257일분의 평균 임금
(4) 장
 해 급여는 업무상의 사유에 의해 심적 또는 신체적 질병이나
부상이 장해로 남게 된 경우에 지급하며, 보상 금액은 장해의 정
도에 따라 다르다.

(5) 간
 병 급여는 치료 후에도 상시 또는 수시로 간병이 필요하여 실
제로 간병을 받는 자에게 지급한다. 상시 간병 급여 1일 최대
41,170원, 수시 간병 급여 1일 최대 27,450원 (2020년 기준)

(5) ค่าดูแล (Nursing Benefits) สำ�หรับแรงงานที่สิ้นสุดการรักษา
พยาบาลแล้วแต่ยังจำ�เป็นต้องมีผู้ดูแลเป็นประจำ�หรือครั้งคราว
กรณีต้องมีผู้ดูแลเป็นประจำ� ค่าดูแลไม่เกินวงเงิน 41,170 วอนต่อวัน
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และกรณีต้องมีผู้ดูแลครั้งคราว ค่าดูแลไม่เกินวงเงิน 27,450 วอน
ต่อวัน (อัตราปี 2563)

(6) 유족 급여는 근로자가 업무상의 사유에 의하여 사망한 경우에
상속인 또는 부양 가족에게 지급하며, 1,300일분의 평균 임금
에 해당된다.

(6) ค่าทดแทนแก่ทายาท (Survivors Benefits) เป็นสิทธิประโยชน์
ที่จ่ายแก่ทายาท หรือผู้อยู่ในอุปการะของแรงงานที่เสียชีวิตจากการ
ทำ�งาน โดยเหมาจ่ายให้จำ�นวน 1,300 วันของค่าจ้างเฉลี่ยรายวัน
(7) ค่าจัดการงานศพ (Funeral Expenses) เป็นค่าใช้จา่ ยจริงที่
จ่ายให้แก่ผู้จัดการศพของแรงงานที่เสียชีวิตจากการทำ�งาน โดย
คำ�นวณจ่ายเท่ากับ 120 วันของค่าจ้างเฉลีย่ รายวัน แต่ตอ้ งไม่ต�ำ กว่า
11,438,960 วอน และไม่เกิน 15,867,020 วอน (อัตราปี 2563)

(7) 장
 의비는 업무상의 사유에 의하여 사망한 근로자의 장례를 실
제로 실시한 자에게 지급하며, 120일분의 평균 임금에 해당
된다. 장의비 최저 금액은 11,438,960 원이며 최고 금액은
15,867,020 원이다 (2020년 기준).

2018년 노동관계법령 개정내용
산업재해보상보험법

พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ที่แก้ไข ปี 2561
พ.ร.บ. ประกันค่าทดแทนอุบัติเหตุในอุตสาหกรรม
1. กรณีได้ประสบอุบตั เิ หตุในระหว่างไปทำ�งานหรือกลับบ้านหลังเลิกงาน
ถือว่าประสบอุบตั เิ หตุขณะทำ�งาน (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2561)
- ก รณีได้ประสบอุบติ เิ หตุในระหว่างไปทำ�งานหรือกลับบ้านทีพ่ กั หลังเลิก
งาน โดยใช้เส้นทางและวิธปี ระจำ� ถือว่าประสบอุบตั เิ หตุขณะทำ�งาน
แม้วา่ ออกนอกเส้นทางไปทำ�งาน กรณีทม่ี เี หตุผลทีจ่ �ำ เป็นต้องทำ�ใน
การใช้ชวี ติ ประจำ�วันระหว่างไปทำ�งานหรือกลับทีพ่ กั หลังเลิกงาน
※ เช่น -ระหว่างส่งลูกไปโรงเรียนอนุบาล และไปทำ�งาน
		
- ระหว่างไปหาหมอและไปทำ�งาน
		
- ระหว่างซือ้ ของใช้ในบ้านและไปทำ�งาน
		
- ร ะหว่างดูแลสมาชิกครอบครัวทีป่ ว่ ย หรือ ปฎิบตั งิ านทีจ่ �ำ เป็น
ต้องทำ�ในการใช้ชวี ติ ประจำ�วันและไปทำ�งาน
- เปรี ย บเที ย บจำ � นวนเงิ น ทดแทนระหว่ า งบริ ษัท ประกั น รถยนต์
และสำ�นักงานทดแทนและสวัสดิการ (COMWEL) แล้ว กรณีที่เงิน
ทดแทน (ค่าจ้างเมือ่ หยุดงาน) ของบริษทั ประกันรถยนต์นอ้ ยกว่าของ
เงินทดแทนของ COMWEL สำ�นักงานทดแทนและสวัสดิการจะรับ
ผิดชอบเงินส่วนต่างให้แก่แรงงาน
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1. 출퇴근 중 사고 재해 인정(2018년 1월 1일 시행)
- 통상적 경로·방법의 출퇴근 중 재해를 산업재해로 규정함. 출퇴
근 경로 일탈 또는 중단이 있더라도 그 사유가 '일상생활에 필요
한 행위'인 경우에는 출퇴근 중 재해로 인정
※ 사례 · 아이를 유치원에 등원시키고 출근하다 발생한 사고
· 병원진료를 받고 출근하던 중 발생한 사고
· 생필품 구입
·가
 족 간병 등 일상생활에 필요한 행위를 하고 출퇴근
하던 중 발생한 사고
- 휴업급여(산재)와 휴업손실액(차보) 등과 같이 동일한 성격의
보상항목은 중복지급이 되지 않지만, 산재의 유업급여보다 자
동차보험의 휴업손실액이 적은 경우에는 그 차액을 산재보험
에서 지급
2. 점심시간 이동 중 사고 재해 인정
- 식사를 위해 사업장 인근 식당으로 이동하거나 식사 후 사업장
으로 복귀하는 도중에 다친 경우도 업무상 재해에 해당
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2. กรณีประสบอุบตั เิ หตุในระหว่างออกจากทีท่ �ำ งานไปรับประทานอาหาร
กลางวัน ถือว่าประสบอุบตั เิ หตุขณะทำ�งาน และระหว่างไปรับประทาน
อาหารกลางวันในบริเวณทีท่ �ำ งาน ถือว่าประสบอุบตั เิ หตุขณะทำ�งาน
04

การประกันการจ้างงาน

การประกันการจ้างงานเป็นการประกันภาคสมัครใจ เพือ่ เป็นค่าครองชีพ
กรณีแรงงานต่างชาติถูกเลิกจ้าง โดยนายจ้างและลูกจ้างจ่ายค่า
เบี้ยประกันการจ้างงานฝ่ายละ 50% สามารถสมัครได้ที่สำ�นักงาน
สังคมสงเคราะห์และค่าทดแทนสำ�หรับแรงงาน ทั้งนี้ แรงงานที่ได้รับ
การจ้างงานตัง้ แต่ 180 วันขึน้ ไป และต่อมาถูกเลิกจ้างสามารถขอรับเงิน
ชดเชยได้ทศ่ี นู ย์ความมัน่ คงในการจ้างงาน ยกเว้น ในกรณีทเ่ี ปลีย่ นงาน
ด้วยความสมัครใจหรือถูกไล่ออกเนือ่ งจากความผิดร้ายแรง

04 고용 보험
고용 보험은 고용 해지에 대비하여 임의로 가입하는 보험으로, 근로
자와 사용자는 각각 보험료의 50%를 근로복지공단에 납부한다. 고
용 보험 적용 사업장에서 180일 이상 근로한 후에 고용 해지를 당한
근로자는 고용센터에서 실업 급여를 신청할 수 있다. 하지만, 자발적
으로 사업장을 변경하거나 근로자 본인의 잘못으로 해고된 경우에는
실업 급여를 받을 수 없다.

05 체불 임금 보증 보험 (서울보증보험)
체불 임금 보증보험은 상시 300 인 미만의 근로자를 사용하는 외
국인 고용 사업장의 사용자가 임금체불에 대비하여 그가 고용하는
외국 근로자를 위해 가입해야 하는 보험이다. 입국 후 15일 이내에

 ารประกันชดเชยค่าจ้างค้างจ่ายของบริษัทประกันโซล
05 ก

가입해야 하며 보장 금액은 최대 2,000,000 원이다. 체불 임금이

การประกันชดเชยค่าจ้างค้างจ่ายของบริษัทประกันโซล เป็นการประกัน
บังคับให้นายจ้างที่มีลูกจ้างประจำ�น้อยกว่า 300 คน ทำ�ประกันให้ลูกจ้าง
คนต่างชาติภายใน 15 วัน หลังจากสัญญาจ้างงานมีผลบังคับใช้ กรณีคา้ งจ่าย
ค่าจ้างหรือเงินแทจิกึมประกันดังกล่าวคุ้มครองในวงเงิน 2,000,000 วอน
กรณีมีค่าจ้างค้างจ่ายเกินวงเงิน 2,000,000 วอน ติดตามจำ�นวนเงินส่วน
เกินจาก 2,000,000 วอน ได้โดยฟ้องศาลแพ่ง
<เอกสารประกอบ>
- เอกสารคำ�ขอเงินชดเชยค่าจ้างค้างจ่าย1ฉบับ
- สำ�เนาสมุดบัญชีธนาคารของเจ้าตัว1ฉบับ
- สำ�เนาหนังสือเดินทางหรือบัตรทะเบียนคนต่างชาติ (กาม่า) 1 ฉบับ
- ห นั ง สื อ รั บ รองเงิ น ค้ า งจ่ า ยออกให้ ณ กระทรวงแรงงาน1ฉบั บ
ส่งเอกสารดังล่าวให้บริษัทประกันโซลทาง Fax (ไม่มีล่ามภาษาไทย)
- Tel : 02-3283-2211/02-3671-8143/02-3671-8145 Fax : 02-2103-5395

송을 통해 청구할 수 있음.

(ซออุลโบจึงโบฮอม)
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2,000,000 원 초과하는 경우, 나머지 금액을 체당금이나 민사 소

체불임금 보증보험 신청 시 제출 서류는 아래와 같으며, 준비된 서
류는 팩스 전송한다.

- 보험금신청서 1부,
- 통장사본 (본인명의) 1부
- 신분증 (여권 또는 외국인등록증) 사본 1부
- 체불금품 확인서(고용노동부 발행) 1부

전화 02-3283-2211/02-3671-8143/02-3671-8145, 팩스
02-2103-5395
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06

เงินประกันสิ้นสุดการจ้าง (แทจิกกึม)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 1 คน
ขึ้นไปจะต้องจ่ายเงินประกันสิ้นสุดการจ้าง กรณีแรงงานต่างชาติ
ทำ�งานกับนายจ้างไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นเงินมูลค่าเท่ากับค่าจ้าง 30 วัน
นายจ้างต้องจ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการทำ�งาน หาก
นายจ้างฝ่าฝืนจะได้รบั โทษปรับไม่เกิน 5 ล้านวอน (รวมแรงงานทีท่ �ำ งานใน
ภาคเกษตร) สามารถยืน่ ขอรับเงินประกันสิน้ สุดการจ้างได้ในกรณีเดียว เมือ่
เดินทางกลับประเทศ โดยยื่นขอรับเงินฯ ก่อนเดินทางกลับ ซึ่งเลือกได้ว่า
จะขอรับเงินสดที่สนามบินสาธารณรัฐเกาหลีหลังจากผ่านด่านตรวจ
คนเข้าเมืองแล้ว หรือให้บริษัทประกันซัมซุงฯ โอนเงินดังกล่าวเข้า
บัญชีธนาคารในประเทศของแรงงานซึ่งจะรับเงินได้ภายใน 14 วัน
หลังจากเดินทางกลับประเทศของตนเองแล้ว (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
29 กรกฎาคม 2557)
※ก
 รณี ไ ม่ ไ ด้ ย่ืน ขอรั บ เงิ น ประกั น สิ้น สุ ด การจ้ า งก่ อ นเดิ น ทางกลั บ
ประเทศ สามารถยืน่ ขอรับเงินดังกล่าวได้โดยตรงทีบ่ ริษทั ประกันซัมซุงฯ
ทางโทรสาร 0505-161-1421/0505-161-1422 หรือศูนย์ EPS ของ HRD
Korea ทีต่ ง้ั อยูท่ ป่ี ระเทศผูส้ ง่ ออก 16 ประเทศ รวมทัง้ ทีป่ ระเทศไทยด้วย
ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2558 (ทีอ่ ยู:่ ชัน้ 12 อาคารสำ�นักงานประกันสังคม
เขตพืน้ ที3่ บริเวณภายในกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรี แขวง และเขต
ดินแดง กรุงเทพ/โทรศัพท์ 02-245-9433)
07

เงินทดแทนเนื่องจากบริษัทล้มละลายหรือเงินเชดังกึม

แรงงานต่างชาติที่สิ้นสุดการทำ�งาน และไม่ได้รับค่าจ้าง เนื่องจาก
นายจ้างยกเลิกกิจการจากกรณีหนึ่งกรณีใด แรงงานสามารถขอรับเงิน
ชดเชยเป็นค่าจ้างค้างจ่ายสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน แทจิกึมไม่เกิน 3 ปี และ
ค่าแรงในวันหยุดไม่เกิน 3 เดือน โดยสามารถเรียกร้องเงินเชดังกึมได้
ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่นายจ้างล้มละลาย ดังนี้
กรณีนายจ้างถูกตัดสินจากศาลให้ลม้ ละลาย
แรงงานต่างชาติสามารถยื่นคำ�ร้องขอรับเงินชดเชยผ่านสำ�นักงานเงิน
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06 출국 만기 보험(퇴직금)
2013년 1월 1일부터는 상시 근로자 1인 이상인 사업장에서 1년
이상 근로 시 반드시 퇴직금을 지급해야 한다. 외국인 근로자의 경
우에도 1년 이상 근로 시 30일분 임금에 해당하는 퇴직금을 지급해
야 한다. 사업주는 근로자 퇴사 후 14일 이내에 퇴직금을 지급해야
한다. (농축사업장근로자도 포함)
출국만기보험금은 완전 귀국 시에만 신청할 수 있으며, 외국인 근
로자는 출국 전에 보험금을 신청하고 해외 계좌 입금 등 해외에서
수령 또는 공항의 출국 심사대를 통과한 후 직접 현금으로 수령하
여 출국하는 방법 중 선택 가능하다. (2014년 7월 29일부터 시행)
※출국 전 보험금을 신청하지 못한 경우, 출국 후 삼성화재(팩스 0505161-421/0505-161-1422) 또는 한국산업인력공단 태국 EPS
센터 (주소: 12th FL. Social Security Officesection 3 Building,
Ministry Of Labour, Mit-Maitri RD, Dindaeng, Bangkok10400,
Thailand 전화: 02-245-9433)에서 신청 가능.

07 체당금
임금채권보장법에 의한 체당금은 기업의 재판상 도산이나 사실상 도
산으로 인하여 임금 등을 지급받지 못하고 퇴직한 근로자가 그 미지
급된 임금 등에 대하여 청구하는 경우에 국가가 일정한 범위를 정하여
그 지급 범위 내에서 사업주를 대신하여 지급하는 제도이다. 사업장
도산일로부터 2년 이내에 체당금을 신청하면 체불 임금 최대 3개월
분, 퇴직금 3년분, 휴일 근로 수당 3개월분을 받을 수 있다.

재판상 도산
외국인근로자는 근로복지공단을 통해 체당금을 신청할 수 있으며 신
청한 본인 계좌로 체당금을 받을 수 있다.
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ทดแทนและสวัสดิการ (COMWEL: Korea Workers' Compensation &
Welfare Service) โดยเงินจะส่งเข้าบัญชีของผูย้ น่ื คำ�ร้องโดยตรง

사실상 도산
사실상 도산이라고 인정되는 경우에 외국인 근로자는 도산사실확인
서를 지방 노동청에 제출할 수 있다(퇴사일로부터 1년 이내). 체당

กรณีอื่นที่เทียบเท่ากับการล้มละลาย
กรณีอื่นที่เทียบเท่ากับการล้มละลายตามที่กฎหมายกำ�หนด แรงงาน
ต่างชาติสามารถยื่นใบรับรองการล้มละลายต่อหัวหน้าสำ�นักงาน
แรงงานท้องถิ่น (ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ออกจากบริษัท) และรับ
เอกสารรายงานการล้มละลาย จากนั้น ยื่นคำ�ร้องขอรับเงินเชดังกึม
พร้อมยื่นเอกสารยืนยันการล้มละลายของบริษัทที่สำ�นักงานแรงงาน
ท้องถิ่น หลังจากนั้น สำ�นักงานแรงงานท้องถิ่นจะตรวจสอบและส่ง
เรื่องต่อไปยังสำ�นักงานสังคมสงเคราะห์และค่าทดแทนแรงงาน ผู้ยื่น
คำ�ร้องจะได้รับเงินโดยเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้ยื่นคำ�ร้องโดยตรง

금 청구서와 지방 노동청에서 발급한 도산 증빙 서류를 제출한다. 이

<ขัน้ ตอนการติดตามเงินเชดังกึม>
1. ยืน่ คำ�ขอรับรองนายจ้างล้มละลายทีก่ ระทรวงแรงงานฯ สาธารณรัฐเกาหลี
2. กระทรวงแรงงานฯ ตรวจสอบแล้วแจ้งการรับรองนายจ้างล้มละลาย
3. ยืน่ คำ�ขอเงินเชดังกึมทีก่ ระทรวงแรงงานฯ
4. กระทรวงแรงงานฯ แจ้งผลการตรวจสอบสิทธิข์ อเงินเชดังกึม
5. หากมีสทิ ธิร์ บั เงินเชดังกึม กระทรวงแรงงานฯ จะส่งผลการตรวจสอบต่อ
สำ�นักงานสวัสดิการแรงงานแห่งชาติ (สำ�นักงานคึนโรบกจีคงดัน)
6. สำ�นักงานสวัสดิการแรงงานแห่งชาติพจิ ารณาแล้วโอนเงินเข้าบัญชีของผูย้ น่ ื คำ�ร้อง

③ 관할 지방 노동관서에 체당금 신청.

후 관할 지방 노동청은 사실 관계를 확인하고 이 내용을 근로복지공
단에 보내게 된다. 체당금 신청자는 신청한 본인 계좌로 체당금을 직
접 받을 수 있다.

<체당금 신청 및 지급절차>
① 관할 지방노동관서에서 임금체불 진정을 통해 체불금 확인.
② 법원이나 지방노동관서의 도산 사실인정을 받음.
(퇴직한 후 1년 이내)

④ 지방노동관서에서 이상의 내용을 확인한 후 지급대상과 지급액
을 확인하고 근로복지공단에 체당금 확인을 통보함.
⑤ 근로복지공단은 지방노동관서의 체당금 확인 통보를 근거로 근
로자에게 수일내 체당금을 지급.

*소액체당금
체당금제도는 법원 또는 노동관서로부터 기업의 도산이나 파산 결정
이 내려진 조건에 한해서 지급 하는 제도로 이러한 조건에 해당되지

โซแอ็กเชดังกึม (เงินทดแทนเงินค่าจ้างค้างจ่าย)
ระบบโซแอ็กเชดังกึมเริม่ ใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2557 เพือ่ แก้ปญ
ั หา
ระบบเชดังกึมซึง่ สามารถดำ�เนินการติดตามเงินเชดังกึมได้ ในขณะทีศ่ าล
ยังไม่ตดั สินว่าบริษทั ล้มละลาย แรงงานมีสทิ ธิย์ น่ื ขอเงินโซแอ็กเชดังกึมวงเงิน
สำ�หรับค่าจ้างที่ค้าง 3 เดือนล่าสุด จำ�นวน 7,000,000 วอน สำ�หรับ
เงินรางวัลสิน้ สุดการจ้าง (แทจิกมึ ) 3 ปี ล่าสุด จำ�นวน 7,000,000 วอน
รวม 2 รายการแล้ว วงเงินจำ�นวนสูงสุด 10,000,000 วอนต่อคน (มีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562)
*
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않는 기업의 퇴직 근로자가 생계에 어려움을 받고 있어 이를 보완하
기 위해 지난 2015년 7월 1일부터 소액체당금 제도를 시행하고 있
다. 소액체당금 지급 대상자는 상시 근로자 1명 이상이 채용되어 6
개월 이상 가동된 사업장 퇴직근로자 이며 최종 3 월 분의 체불임금
7,000,000 원, 3 년 분의 퇴직금 7,000,000 원 을 보장 해 주며, 최
대 보장 금액은 1명당 10,000,000 원이다.
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<ขัน้ ตอนในการติดตามโซแอ็กเชดังกึม>
1. ยน่ื คำ�ร้องทุกข์ทก่ี ระทรวงแรงงานฯ สาธารณรัฐเกาหลี และรับหนังสือ
รับรองค่าจ้างค้างจ่ายจากกระทรวงแรงงาน
2. หากบริษัทเป็นนิติบุคคลต้องไปที่ศาลในส่วนของบรรษัทช่วยเหลือทาง
กฎหมายแห่งชาติ และขอสำ�เนาใบจดทะเบียนนิตบิ คุ คล 1 ฉบับ
3. ท�ำ ตราประทับด้วยชือ่ ของผูร้ อ้ ง (ทำ�ได้ 2-4 ด้วยตัวหนังสือภาษาเกาหลี
เท่านัน้ )
4. ไปติดต่อที่สำ�นักงานบรรษัทช่วยเหลือทางกฎหมายแห่งชาติ (กรณี
มอบอำ�นาจให้ยื่นหนังสือมอบอำ�นาจ สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวผู้ร้อง
และผู้รับมอบอำ�นาจ) เมื่อได้ประทับตราของผู้ร้อง และสำ�เนา
ใบจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว ให้กรอกใบคำ�ขอความช่วยเหลือทาง
กฎหมายของคดีทางแพ่ง สัญญาขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย
โดยไม่มีค่าทนายความและหนังสือมอบอำ�นาจฟ้องคดี
5. หลังจากลงทะเบียนแล้ว บรรษัทช่วยเหลือทางกฎหมายแห่งชาติจะส่ง
ข้อความเลขที่คดีทางโทรศัพท์มือถือตามที่กรอกไว้ (หากต้องการได้
รับข้อความสามารถขอใบยืน่ ยันลงทะเบียนคำ�ร้องได้)
6. บ รรษัทช่วยเหลือทางกฎหมายแห่งชาติ จะแต่งตั้งทนายความภายใน
1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนคำ�ร้องและดำ�เนินคดีต่อไป
7. สามารถติดตามความคืบหน้าดำ�เนินคดีได้ โดยเข้าไปที่ “ค้นหาคดี” ของ
เว็บไซต์บรรษัทช่วยเหลือทางกฎหมายแห่งชาติอย่างเร็วสุดใช้เวลา 3 เดือน
อย่างช้าสุดใช้เวลา 10 เดือนขึน้ ไป ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ความร่วมมือของนายจ้าง
8. หลังจากศาลพิจารณาคดีแล้วจะได้รับสำ�เนาใบรับรองค่าจ้างค้างจ่ า ย
และหนังสือตัดสินคดี เช่น หนังสือสิทธิในการเรียกร้องโดยมี
อำ � นาจของรั ฐ บาลและหนั ง สื อ รั บ รองคำ � พิ พ ากษาจากบรรษั ท
ช่วยเหลือทางกฎหมายแห่งชาติ และแบบคำ�ขอเงินโซแอ็กเชดังกึม
(เงินทดแทนเงินค่าจ้างค้างจ่าย) จากนั้น ยื่นเอกสารดังกล่าวพร้อม
ทั้งสำ�เนาสมุดบัญชีธนาคารที่สำ�นักงานเงินทดแทนและสวัสดิการ
(COMWEL)
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<소액 체당금 신청 및 지급절차>
① 고용노동부에 진정을 넣고, 체불임금등 사업주 확인서를 발급받
는다.
② 법인인 경우, 관할 대한법률구조공단 근처의 법원에서 “법인등기
부등본”1통 을 발급받는다.
③ 근로자 이름으로 “막도장”을 만든다. (2-4글자 가능)
④ (위임하는 경우) 대한법률구조공단 사무실에 방문하여 위임장과
진정인 및 본인의 신분증 사본 및 도장을 제출한 후, “민사사건
등 법률구조신청서", “무료법률구조계약서", “소송위임장”을 작
성한다.
⑤ 접수를 하게 되면 신청서에 기재한 핸드폰 번호로 접수가 되었다
는 문자 메세지가 도착한다. 필요시, 접수증명서 신청이 가능하며
사건번호를 발급받게 된다.
⑥ 대한법률구조공단에서 한달 내에 변호사를 지정하여 사건을 진
행한다.
⑦ 대한법률구조공단 홈페이지에서 “사건검색"에서 진행과정을 확인
할 수 있다. 빠르면 3개월 늦으면 10개월 이상 소요된다.
⑧ 판결이 끝난 후 결과가 문자 메세지로 통보가 되면, 대한법률구조
공단으로부터 법원판결문, 체불임금등·사업주확인서 사본, 집행
권원 정본, 확정증명원 정본을 받아 소액체당금지급청구서을 작성
하여 통장사본과 함께 근로복지공단에 제출한다.
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การประกันค่าใช้จา่ ยในการเดินทางกลับ (Return Cost Insurance)
การประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศ เป็นประกันภาคบังคับ
แก่ แรงงานต่ า งชาติ เ พื่ อ เป็ น การเตรี ย มค่ า ใช้ จ่ า ยเมื่ อ แรงงานต่ า งชาติ
ต้องการเดินทางกลับประเทศโดยจะขอรับเงินประกันเดินทางกลับได้
ในกรณี ดังนี้
(1) เดินทางกลับประเทศเนื่องจากระยะเวลาอนุญาตทำ�งานสิ้นสุดลง
หรือเป็นผู้ที่หลบหนีนายจ้างแล้วประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ
(2) เดินทางกลับประเทศด้วยเหตุจำ�เป็น (ไม่รวมถึงการเดินทางกลับ
ประเทศชั่วคราว)
(3) ถูกเลิกจ้างงานด้วยสาเหตุที่เกิดจากตัวแรงงานเองทำ�ให้ต้องส่งกลับ
ประเทศโดยไม่มีข้อยกเว้นกรณีใดๆ
แรงงานต่างชาติในระบบ EPS ทุกคนต้องทำ�ประกันค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางกลับประเทศภายใน 80 วัน นับจากวันเดินทางเข้าประเทศ โดยแรงงาน
ต่างชาติเป็นผู้รับผิดชอบการจ่ายเบี้ยประกันซึ่งกำ�หนดให้ชำ�ระครั้ง
เดียวเต็มจำ�นวนอัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับประเทศผู้ส่ง (Sending Country)
สำ�หรับประเทศไทย กำ�หนดเบี้ยประกัน จำ�นวน 400,000 วอน โดยแรงงาน
ต่างชาติสามารถสมัครประกันเดินทางกลับ ณ ศูนย์ฝกึ อบรมแรงงานต่างชาติ
ที่เข้ารับการอบรมก่อนส่งต่อให้นายจ้าง ทั้งนี้ เบี้ยประกันจะถูกตัดผ่านบัญชี
ธนาคารที่แจ้งไว้ แรงงานต่างชาติที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000,000 วอน
กรณีเสียชีวิตขณะทำ�งานในสาธารณรัฐเกาหลี ทายาทโดยธรรมจะเป็น
ผู้มีสิทธิ์รับเงินประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับแทน
การขอรับเงินประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศสามารถ
ติ ด ต่ อ ที ่ ศ ู น ย์ บ ริ ก ารจั ด หางานในเขตพื ้ น ที ่ ท ี ่ อ าศั ย อยู ่ เพื ่ อ แจ้ ง
ความประสงค์ขอเดินทางกลับประเทศ หลังจากนัน้ ศูนย์ฯจะออกแบบฟอร์ม
การกลับประเทศโดยให้กรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับตนเอง ได้แก่ ชื่อ/
นามสกุล หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขหนังสือเดินทาง เป็นต้น
พร้อมทั้งแนบสำ�เนาเอกสารทั้งหมดเพื่อประกอบการยื่นคำ�ร้องขอรับ
เงินประกันเดินทางกลับ ณ บริษัทซัมซุงประกันภัยจำ�กัด (☎02-22618400, Fax: 0505-161-1421) หลังจากเรื่องผ่านการอนุมัติ เงินประกัน
เดินทางกลับจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้โดยอัตโนมัติ โดยปกติ
ใช้ระยะเวลาดำ�เนินการประมาณ 3 วันทำ�การ
08
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08 귀국 비용 보험
귀국 비용 보험은 외국인 근로자가 의무적으로 가입해야 하는 보험으
로, 외국인 근로자가 본국으로 돌아가고자 할 때 필요한 경비를 확보
하는 데에 목적이 있다. 외국인 근로자는 다음과 같은 경우에 귀국 비
용 보험금을 청구할 수 있다.
(1) 근로 계약이 만료되어 귀국을 희망하거나 사업장을 이탈한 근로
자가 귀국을 희망하는 경우
(2) 귀국이 필요하다고 여겨지는 경우
(일시 귀국은 해당되지 않음)
(3) 근로자 귀책사유로 본국으로 강제 추방되는 경우
EPS 근로자는 입국일로부터 80일 이내에 귀국 비용 보험에 가입해
야 하며 보험료는 근로자 본인이 부담해야 한다. 보험료는 일시금으
로 납부해야 하며 송출 국가에 따라 다르게 책정된다. 태국인 근로자
의 귀국 비용 보험료는 40만 원이며 사업장에 배치되기 전에 외국인
근로자 교육 기관에서 가입할 수 있다. 보험료는 근로자가 신고한 계
좌에서 자동 납부된다. 미가입 시 외국인 근로자는 100만 원 이하의
과태료를 내야 한다. 대한민국에서 근로하다 사망한 경우에는 법정
상속인이 귀국 비용 보험금을 대신 수령할 수 있다.
귀국 비용 보험금은 관할 고용센터에서 출국예정사실확인서를 발
급받은 뒤에 삼성화재 전화: 02-2261-8400, 팩스: 0505-1611421) 신청할 수 있다. 보험금 신청서에는 근로자의 이름, 본인 명의
의 통장 계좌 번호, 여권 번호 등을 기재해야 하며, 보험금 신청서와
함께 출국예정사실확인서, 통장 사본, 여권 사본을 첨부해야 한다. 일
반적으로 귀국 비용 보험금은 청구일로부터 3일 이내에 근로자가 첨
부한 본인 명의의 통장으로 지급된다.
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เงินบำ�นาญแห่งชาติเกาหลี (กุกมินยอนกึม)
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2546 แรงงานทีท่ �ำ งานในสถานประกอบการซึง่ มี
ลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป จะต้องเข้าร่วมโครงการเงินบำ�นาญแห่งชาติ
ด้วยการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินบำ�นาญ เพื่อสร้างความมั่นคง
ในการดำ�รงชีวติ โดยนายจ้างและลูกจ้างจะต้องร่วมจ่ายเงินสมทบกองทุน
ฝ่ายละ 4.5 % ของรายได้มาตรฐานสมาชิกกองทุนจะได้รบั สิทธิประโยชน์ ดังนี้
09

09 국민연금
2003년 7월 1일부터 1인 이상의 근로자를 고용하는 사업장에서 근
로하는 국내 근로자는 생활의 안정을 도모하기 위해 국민연금에 가입
해야 한다. 사용자와 근로자는 평균 소득의 4.5%를 각각 보험료로 납
부하며 국민연금 가입자는 다음과 같은 혜택을 가진다.
●

●

●

●

เงินบำ�นาญกรณีทุพพลภาพ
เป็นเงินทีจ่ า่ ยให้แก่ผเู้ ข้าร่วมโครงการทีป่ ระสบอันตราย หรือเจ็บป่วยระหว่าง
เข้าร่วมโครงการ และมีอาการทุพพลภาพหลังสิน้ สุดการรักษาพยาบาล จำ�นวน
เงินบำ�นาญขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของความทุพพลภาพ สำ�หรับ
ความทุพพลภาพระดับ 1~3 จะได้รบั เงินบำ�นาญเป็นรายปี ส่วนความทุพพลภาพ
ระดับ 4 จะได้รบั เป็นเงินก้อน
เงินบำ�นาญกรณีเสียชีวิต
กรณีผู้เข้าร่วมโครงการเสียชีวิต หรือผู้รับเงินบำ�นาญชราภาพ บำ�นาญ
ทุพพลภาพเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินช่วยยังชีพรายเดือน ทั้งนี้
ทายาทสามารถยื่นคำ�ร้องขอรับสิทธิประโยชน์ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
เงินบำ�เหน็จ (เงินก้อน)
กรณีเป็นแรงงานต่างชาติจะสามารถขอคืนเงินสมทบ (ส่วนของนายจ้าง
และลูกจ้าง) พร้อมดอกเบีย้ เมือ่ เดินทางกลับประเทศ (ภายในเวลา 5 ปี
นับจากวันทีเ่ ดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลี) หรือเมือ่ อายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์

[ วิธขี อรับเงินบำ�นาญ ]

สำ�หรับแรงงานต่างชาติทม่ี อี ายุระหว่าง 18 ~ 60 ปี และพำ�นักอยูใ่ นสาธารณรัฐเกาหลี
ต้องเข้าร่วมโครงการเงินบำ�นาญแห่งชาติเช่นเดียวกับชาวเกาหลีใต้
แรงงานต่างชาติทเ่ี ข้าร่วมโครงการเงินบำ�นาญแห่งชาติ และจ่ายเงินสมทบ
กองทุนบำ�นาญจะขอรับสิทธิประโยชน์เป็นเงินบำ�เหน็จคืนได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
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장애 연금

가입 중 발생한 재해나 질병으로 치료 후에도 장애가 남은 경우에 지
급된다. 장애 연금의 보상금은 장애 정도에 따라 다르며 1~3등급은
연금으로, 4등급은 일시금으로 지급된다.
●

유족 연금

연금 가입자가 사망했거나 노령 연금, 장애 연금 수급권자가 사망한
경우에 유족이 연금을 수급할 수 있다. 유족은 수급권이 발생한 날로
부터 5년 안에 연금 소급 수급에 관한 청구를 할 수 있다.
●

반환 일시금

외국인 근로자의 경우 완전히 귀국 시(한국 출국일로부터 5년 이내)
또는 만 60세에 도달 시에 (사업주와 근로자가 납부한) 연금에 이자
를 가산한 금액을 받을 수 있다.

[ 국민연금 급여 청구방법 ]
18~60세의 대한민국 거주 외국인 근로자는 대한민국 국민과 동일
하게 국민연금에 가입해야 한다. 국민연금에 가입하고 연금 보험료
를 납부한 외국인 근로자는 다음과 같은 경우에 연금 수급 청구를 할
수 있다.
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(1) กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างและเดินทางกลับประเทศ โดยไม่กลับ
เข้ามาทำ�งานในสาธารณรัฐเกาหลีอีก
① ผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นคำ�ร้องขอรับเงินบำ�เหน็จก่อนเดินทางกลับได้ที่
สำ�นักงานบำ�นาญแห่งชาติเกาหลีใต้ (National Pension Service: NPS) ใน
เขตพื้นที่สถานประกอบการ เงินบำ�เหน็จจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคาร
ที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งไว้ (จะต้องเป็นชื่อบัญชีของผู้มีสิทธิ์รับเงินเท่านั้น)
- เอกสารประกอบการยื่นขอรับเงินบำ�เหน็จ : แบบคำ�ร้องขอรับเงิน
บำ�เหน็จ (จัดเตรียมไว้ที่สำ�นักงาน) หนังสือเดินทาง บัตรประจำ�ตัว
ต่างด้าว สำ�เนาสมุดบัญชีธนาคาร และสำ�เนาตัว๋ เครือ่ งบิน (ก่อนเดินทางกลับ
ภายใน 1 เดือน)
② ผูม้ สี ท
ิ ธิส์ ามารถขอรับเงินบำ�เหน็จทีท่ า่ อากาศยานนานาชาติอนิ ชอนได้
- ผูม้ สี ทิ ธิต์ อ้ งยืน่ คำ�ร้องขอรับเงินบำ�เหน็จก่อนเดินทางกลับได้ทส่ี �ำ นักงาน
บำ�นาญแห่งชาติเกาหลีใต้ในเขตพื้นที่ตั้งสถานประกอบการ และได้รับ
เอกสารรับรองยื่นคำ�ร้องขอรับเงินบำ�เหน็จจากสำ�นักงานบำ�นาญแห่ง
ชาติเกาหลีใต้
- วันเดินทางออกประเทศให้ติดต่อสำ�นักงานบำ�นาญแห่งชาติเกาหลีใต้
สาขาท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนอยู่ชั้นที่ 1 ผู้โดยสารขาเข้าโซน A
(Terminal 1 เท่านั้น) และยื่นเอกสารรับรองยื่นคำ�ร้องขอรับเงิน
บำ�เหน็จหนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบินแล้วรับหนังสือแจ้งการตัดสิน
จ่ายเงินบำ�เหน็จและหนังสือแจ้งการจ่ายเงินบำ�เหน็จ (ยื่นที่ธนาคารอูรี
(WOORI BANK) ต่อเพื่อรับเงินบำ�เหน็จเป็นเงินสด) ระหว่าง 09.0017.00 น. ยกเว้นวันที่ 18 กันยายนของทุกปี เนื่องจากวันครบรอบ
การสถาปนาของสำ�นักงานบำ�นาญแห่งชาติเกาหลีใต้
- ยืน่ หนังสือแจ้งการจ่ายเงินบำ�เหน็จทีธ่ นาคารอูรี (WOORI BANK) ทีต่ ง้ั
อยูช่ น้ั ที1่ ของท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน พร้อมหนังสือเดินทางแล้ว
รับใบเสร็จแลกเปลีย่ นเงิน (ก่อนเวลา 17.30 น.)
- หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง (Terminal 1 หรือ 2) แล้วติดต่อ
ธนาคารอูรี (WOORI BANK) อีกครั้งหนึ่ง โดยยื่นใบเสร็จแลกเปลี่ยน
เงิน และหนังสือเดินทาง เพื่อแลกใบเสร็จแลกเปลี่ยนเงินเป็นเงินสด
(ก่อนเวลา 21.00 น.)
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(1) 근로계약기간이 만료 하고 완전 귀국 하는 경우
① 출국 전 사업장 해당 국민연금공단 지사에 신청할 수 있다. 반환일
시금은 근로자가 제출한 본인 예금통장으로 입금된다.
- 구비 서류 : 반환일시금 지급청구서 (지사비치), 여권, 외국인등
록증, 근로자 본인 예금통장 사본, 항공권 사본(출국예정일 한달
이내)
② 외국인 공항지급서비스
- 인천공항을 통해 본국으로 출국하는 외국인이 지사에서 공항 지급
을 신청하면, 출국 당일 공항에서 출국 수속 후 반환일시금을 지급
받을 수 있다.
- 국민연금공단 전국지사 및 상담센터에 여권, 외국인등록증, 계좌
증빙 사본을 제시하고, 반한일시금 청구서 및 공항지급신청서를 제
출 후 접수증 수령
- 출국 당일 국민연금 인천공항상담센터에 (제 1 여객터미널 1층 입
국장 A 구역) 접수증, 여권, 비행기 티켓 제출 후 반환일시금지급 결
정통지서 및 반환일시금지급지시서(은행제출용) 수령 (09시-17
시) 공단 창립기념일 (9월 18일) 제외
- 우리은행 인천국제공항지점에 “반환일시금지급지시서”와 여권을
제출하고 환전영수증 수령 (17시 30분까지)
- 제 1 또는 2 여객터미널 출국심사대를 통과한 후 우리은행 환전소
에 환전 영수증, 여권을 제출한 후 환전 된 금액을 수령 (21시까지)

(2) 출국 전 반환일시금 지급 청구 신청을 하지 못한 경우
① 출국 후 외국에서 우편 청구 할 수 있다.
-구
 비 서류 : 청구서 및 해외송금신청서 (거주국 공증기관의 공증
과 대한민국 영사관 또는 대사관의 날인필요), 여권사본, 본인 은
행통장 사본
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(2) กรณีไม่ได้ยน่ื คำ�ร้องขอรับเงินบำ�เหน็จก่อนเดินทางกลับ
① ยื่ น คำ � ร้ อ งทางไปรษณี ย์ ส่ ง ถึ ง สำ � นั ก งานบำ � นาญแห่ ง ชาติ เ กาหลี ใ ต้
ในเขตพื้นที่สถานประกอบการได้หลังเดินทางกลับประเทศแล้ว
- เอกสารประกอบการยืน่ ขอรับเงินบำ�เหน็จ : แบบคำ�ร้องและแบบคำ�ร้อง
โอนเงินระหว่างประเทศ (ต้องได้รบั การรับรองจากหน่วยราชการภายใน
ประเทศไทย และรับรองจากสถานกงสุลหรือสถานเอกอัครราชทูตเกาหลี
ในประเทศไทย) สำ�เนาหนังสือเดินทาง สำ�เนาบัญชีธนาคารของผูย้ น่ื คำ�ร้อง
② ส ำ�หรับชาวมองโกเลีย อุซเบกิสถาน ไทย และศรีลังกา สามารถ
ยื่นขอรับเงินบำ�เหน็จผ่านระบบ MOU ได้
- ยื่นคำ�ร้องขอรับเงินบำ�เหน็จภายหลังเดินทางกลับประเทศไทยได้ที่
สำ�นักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (ชัน้ 12) สำ�นักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน (ถนนมิตรไมตรีแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ 10400) และ
สำ�นักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สอบถามรายละเอียดได้ท่ี ศูนย์ประสานงาน
ระหว่างประเทศ 02-3416-6158 / 02-2176-8730 (ภาษาไทย)
* กรณีให้ตัวแทนในสาธารณรัฐเกาหลียื่นคำ�ร้องแทนอาจมีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียม และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแอบอ้างเพื่อขอรับ
เงินบำ�เหน็จ จึงขอให้ใช้วิธีการขอรับทางไปรษณีย์
* กรณีผู้มีสิทธิ์เสียชีวิต สิทธิ์จะตกทอดถึงทายาทโดยธรรมโดยทายาท
โดยธรรมจะได้รับเงินยังชีพรายเดือนตามอัตราที่ NPS กำ�หนด
* ดาวน์โหลดแบบคำ�ร้องhttp://english.nps.or.kr ⇒ ไอคอน Application
Forms
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② 몽골, 우즈베키스탄, 태국, 스리랑카, 키르기스스탄 국민은 MOU
를 통한 일시금청구 가능. 태국으로 출국한 이후에는 태국 방콕에
위치한 노동부 차관실 (국제 협력국) 또는 각 지방 노동 사무소를
통해 청구할 수 있다. (자세한 사항은 국민연금공단 국제협력센터
로 문의 02-3416-6158 / 02-2176-8730 (태국어)
※ 연연금 수급권자가 사망한 경우에는 법적 상속자에게 상속되며 국
민연금공단 관련 규정에 따라 매월 수령하게 된다.
※ 청구서 다운로드 http://english.nps.or.kr ⇒ 중앙 Application
Forms 아이콘
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ระบบสะสมคะแนนสำ � หรั บ แรงงานที่ มี
ทักษะฝีมอื (E-7-4)
✓ สำ�หรับแรงงานต่างชาติท่ไี ด้ท�ำ งานในสาธารณัฐเกาหลีด้วยวีซ่าทำ�งาน

E-9 / E-10 / H-2 เป็นเวลา 5 ปี ขึน้ ไปในช่วงเวลา 10 ปีทผ่ี า่ นมา
- ย กเว้น : ผูท้ ฝ่ี า่ ฝืนกฎหมายอาชญากรรม กฎหมาย ตม. ค้างชำ�ระภาษี
มากกว่า 4 ครัง้
✓ม
 าตรฐานการให้คะแนน : คะแนนเต็ม 200 คะแนน (ภาคบังคับ 90
คะแนน/ภาคเลือก 110 คะแนน) ผู้ที่จะเปลี่ยนสถานะวีซ่าได้ ต้องมี
คะแนนตรงกับข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ต ้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในภาคบังคับ ข้อ 1 : ค่าจ้างรายปี 10
คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนรวมทั้งหมด 52 คะแนนขึ้นไป
2. คะแนนรวมในข้อ 2 : การสร้างประโยชน์ต่ออนาคต 35 คะแนน
ขึ้นไป และมีคะแนนรวมทั้งหมด 72 คะแนนขึ้นไป
1. ภาคบังคับ : สูงสุด 90 คะแนน
ข้อ 1. การสร้างประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
☉ ค่าจ้างรายปี: สูงสุด 20 คะแนน
ค่าจ้างรายปี
มากกว่า 33 ล้านวอน มากกว่า 30 ล้านวอน มากกว่า 26 ล้านวอน
20
15
10
คะแนน
หมายเหตุ : ค า่ จ้างรายปีโดยเฉลีย่ สำ�หรับ 2 ปีลา่ สุด นับจากวันทีย่ น่ื คำ�ขอ
(เอกสารทีอ่ อกจากกรมสรรพากร)
รายการ

ข้อ 2. การสร้างโประโยชน์ในอนาคต
☉ ระดับฝีมือ : สูงสุด 20 คะแนน
ประกาศนียบัตร (A)
ผ่านการทดสอบฝีมอื (B)
วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ ช่างฝีมอื
20
15
10
10
หมายเหตุ : บ วกคะแนนซ�ำ้ กันไม่ได้ (ต้องเอาคะแนนสูงสุดรายการเดียว
มาคำ�นวน)
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숙련기능인력(E-7-4) 점수제 평가 항목
✓적
 용대상 : 최근 10년 이내 5년 이상 E-9, E-10, H-2자격으로 국
내에서 정상적으로 취업활동을 하고 있는 외국인

- 제외 : 형사범, 세금체납자, 출입국관리법 4회 이상 위반한 사람
<참고> : 단 세금을 완납한 사람은 신청가능

✓점
 수요건 : 총 200점 중 아래 어느 하나 해당자

1. 산
 업기여가치 ‘연간소득’ 점수가 10점 이상인 자로 총 득점이
52점 이상인 자
2. 미래기여가치 합계 점수가 35점 이상인 자로 총 득점이 72 이상인 자

가. 기본항목 : 최대 90점
1) 산업 기여 가치

☉연간소득 : 최대 20점
구분

3,300만원 이상

3,000만원 이상

2,600만원 이상

배점

20

15

10

<범례> : 신
 청일 기준 최근 2년간 연 평균소득(세무서발행 소득금액증
명원 기준 2600만원이상)

2) 미래 기여 가치

☉숙련도 : 최대 20점
구분
배점

자격증 소지Ⓐ
기사

산업기사

기능사

20

15

10

기량검증 통과Ⓑ
10

<참고> : 항목 간 중복 산정 불가(가장 높은 점수치 하나만 산정가능)

Ⓐ 신청일 현재 근무 중인 분야와 직접 관련된 국내 자격증으로, 국가
기술자격법 시행규칙 별표2의 “기술·기능분야” 기술자격에 한함
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(A) หมายถึง ประกาศนียบัตรของเกาหลีทเ่ี กีย่ วข้องกับภาคกิจการทีท่ �ำ งานอยู่ ณ
ปัจจุบนั และใบ ประกาศเนียบัตรทีร่ ะบุไว้ในพระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัติ
ทางเทคนิคแห่งชาติ (ตารางที่ 2 ระเบียบการบังคับใช้)
(B) หมายถึง การทดสอบฝีมอื ทีจ่ ดั โดยหน่วยงานทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
ยุตธิ รรมกำ�หนดไว้
☉ อุฒก
ิ ารศึกษา: สูงสุด 10 คะแนน
ญาตรี ระดับ ปวช. ระดับมัธยมปลาย
รายการ ระดับขึปริ้นญ
ไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
คะแนน
10
10
5
หมายเหตุ : บ วกคะแนนซำ�้ กันไม่ได้
(ต้องเอาคะแนนสูงสุดอันเดียวมาคำ�นวณ)
ไม่ว่าจะได้รับวุฒิการศึกษาใน สาธารณรัฐเกาหลีหรือต่างประเทศ ใช้ได้
ทั้งหมด แต่ต้องเป็นหลักสูตรประจำ�เท่านั้น
☉ อายุ : สูงสุด 20 คะแนน

구분

학사

전문학사

고졸

배점

10

10

5

<참고> : 항목 간 중복 산정 불가(가장 높은 점수치 하나만 산정가능)
<범례> : 취득 지역은 국내외 불문하되 정규과정만 해당
☉ 연령 : 최대 20점
구분

~ 24세 ~ 27세 ~ 29세 ~ 32세 ~ 34세 ~ 39세
20

배점

15

10

7

5

2

☉ 한국어능력 : 최대 20점

15

4급/
4단계 이상

3급/
3단계 이상

2급/
2단계 이상

20

15

10

5

램(KIIP)은 공식 이수증이나 단계별 확인서

10

5

หมายเหตุ : ต ้องมีตารางแสดงคะแนน TOPIK ที่ยังไม่หมดอายุ
และต้องมีใบผ่านหลักสูตรบูรณาการทางสังคม หรือใบยืนยันระดับ
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5급/
5단계 이상

<참고> : 토
 픽은 공식점수표(유효기간내의 것만 인정), 사회통합프로그

สูงสุด 20 คะแนน

สอบภาษาเกาหลี (TOPIK) หรือโปรแกรมบูรณาการทางสังคม (KIIP)
ระดับ 5 ขึน้ ไป ระดับ 4 ขึน้ ไป ระดับ 3 ขึน้ ไป ระดับ 2 ขึน้ ไป
20

☉학력 : 최대 10점

토픽(TOPIK) 또는 사회통합프로그램(KIIP)

�ำ่ กว่า ต�ำ่ กว่า ต�ำ่ กว่า ต�ำ่ กว่า ต�ำ่ กว่า ต�ำ่ กว่า
รายการ ต24
ปี 27 ปี 29 ปี 32 ปี 34 ปี 39 ปี
คะแนน 20
15
10
7
5
2

☉ ภาษาเกาหลี:

Ⓑ법
 무부장관이 정하는 기관에서 시행하는 기량검증을 말함

나. 선택항목 : 최대 110점

☉ 근속기간 : 동일업체 근속 기간에 따라 연도별로 최대 10점

<범례> : 법
 무부에 해당업체 고용된 사실을 신고한 기간이 1년이 넘으
면 1점. 2년이 넘으면 2점을 부여하며, 민원인이 별도 제출할
서류는 없으며 가점부분에 기재로 갈음

ทำ�งานสุขใจในสาธารณรัฐเกาหลี 59

2. ภาคเลือก : สูงสุด 110 คะแนน
☉ รายการระยะเวลาการทำ�งาน : ทำ�งานต่อเนื่อง โดยไม่ย้ายงาน ให้
คะแนนตามระยะเวลา
คะแนนสูงสุด 10 คะแนน (1 ปี 1 คะแนน / 2 ปี คะแนน)
☉ ทรัพย์สินที่มีอยู่

: สูงสุด 35 คะแนน

☉ 보유 자산 : 최대 35점
2년 이상 국내 정기적금Ⓐ
구분

배점

1억원
이상

6천만원 3천만원
이상
이상

15

10

5

국내 자산Ⓑ
1억원
이상

8천만원 5천만원
이상
이상

20

15

10

ออมทรัพย์ประจำ�ระยะเวลา ทรัพย์สนิ ในสาธารณรัฐเกาหลี (B)
มากกว่า 2 ปี (A)
รายการ มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า
100 ล้าน 60 ล้าน 30 ล้าน 100 ล้าน 80 ล้าน 50 ล้าน
วอน
วอน
วอน
วอน
วอน
วอน

<참고> : Ⓐ
 와 Ⓑ간 중복 산정 가능(단, 이 경우 Ⓐ는 Ⓑ금액을 제외

คะแนน

Ⓑ는 신청일 기준 1년 이상 보유중인 본인소유 부동산(토지/주택/

15

10

5

20

15

10

หมายเหตุุ : บ วกคะแนนซ้ำ�ระหว่าง (A) กับ (B) ได้ (แต่ต้องลบจำ�นวน
(A) จาก (B) )
(A) หมายถึง ออมทรัพย์แบบสะสมรายเดือน ต้องสะสมเงินจำ�นวนเดือนละ
8 แสนวอนขึน้ ไป
(B) หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ (ทีด่ นิ /บ้านเรือน/อาคาร) ทีต่ นถือกรรมสิทธิ์
เป็นเวลามากกว่า 1 ปี
(A) และ (B) ต้องมีเอกสารหลักฐานว่าเป็นทรัพย์สนิ ของตนจริง
☉ ประวัตก
ิ ารทำ�งานในสาธารณรัฐเกาหลีในช่วงเวลา 10 ปีทผ่ี า่ นมา : สูงสุด

15 คะแนน

ภาคอุตสาหกรรมรากฐานการผลิต อุตสาหกรรมการผลิตทัว่ ไป
ก่อสร้าง เป็นต้น
รายการ และ เกษตร/ปศุสตั ว์/ประมง (A)
มากกว่า 6 ปี มากกว่า 4 ปี มากกว่า 6 ปี มากกว่า 4 ปี
คะแนน
15
10
10
5
หมายเหตุ : บ วกคะแนนซ้ำ�ไม่ได้
(ต้องเอาคะแนนสูงสุดอันเดียวมาคำ�นวณ)
คะแนน (A) คือเฉพาะผูท้ ท่ี �ำ งานอยูใ่ นภาค อุตสาหกรรมรากฐานการผลิตเป็น
เวลามากกว่า 1 ปี นับจากวันทีย่ น่ื คำ�ขอ
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한 금액만 인정)

<범례> : Ⓐ
 는 월 단위 적립식 적금을 말하며 월 적립금이 80만 원 이
상인 경우만 해당

건물)만 해당

Ⓐ와 Ⓑ 모두 신청자 본인의 순수 자산임을 입증한 경우만 인정
☉ 최근 10년 이내 국내 관련분야 근무경력 : 최대 15점

구분

배점

뿌리산업 분야 및
농·축산·어업 분야 Ⓐ

일반 제조업, 건설업 분
야 등Ⓑ

6년 이상

4년 이상

6년 이상

4년 이상

15

10

10

5

<참고> : 항목 간 중복 산정 불가(가장 높은 점수치 하나만 산정가능)

<범례> : Ⓐ
 점수는 신청일 현재 1년 이상 계속 뿌리산업 및 농축산

어업 분야에 근무 중인 사람으로 해당 분야 근무기록만 인정
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☉ การศึกษาในสาธารณรัฐเกาหลีทเ่ี กีย่ วกับภาคอุตสาหกรรม

ฝึกอบรม : สูงสุด 10 คะแนน

หรือประสบการณ์

국내 교육경험Ⓐ

การศึกษาในประเทศ (A) ประสบการณ์ฝกึ อบรมในประเทศ (B)
สำ
�
เร็
รายการ จการศึกษา สำ�เร็จการศึกษา
า 6 เดือน
ระดับปริญญาตรี ระดับ ปวช.
1 ปีขน้ึ ไป มากกว่
แต่
ต
�
ำ
่
กว่
า 1 ปี
ขึน้ ไป
ขึน้ ไป
คะแนน
10
8
5
3
้
หมายเหตุ : บ วกคะแนนซำ�ไม่ได้ (การศึกษาต้องเอาคะแนนสูงสุด
รายการเดียวมาคำ�นวณ)
(A) หมายถึง ผูท้ ไ่ี ด้รบั การศึกษาจากในเกาหลี และสำ�เร็จการศึกษาระดับ
ปวช. ขึน้ ไป
(B) หมายถึง ผูท้ ไ่ี ด้รบั การฝึกอบรมทีเ่ กีย่ วข้องจากสถาบันฝึกอบรมทีไ่ ด้รบั
อนุญาตออกวีซา่ D-4-6
☉ คะแนนเพิ่ม

: สูงสุด 40 คะแนน
ประสบการณ์ศกึ ษาใน
สาธารณรัฐเกาหลี (A)

ประวัตกิ ารทำ�งาน
ได้รบั การ
แนะนำ�จาก ในเขตตำ�บล/อำ�เภอ (C)
รายการ ระดับ
หน่วยงาน
า ระดับ ปวช. ราชการส่วน 4 ปี 3 ปี 2 ปี
ปริญญาโท ปริต่ญ�ำ กว่
ญาตรี
กลาง (B) ขึน้ ไป ขึน้ ไป ขึน้ ไป
ขึน้ ไป
คะแนน
รายการ

10

5

คะแนน

3

สร้างประโยชน์ตอ่ สังคม (D)

คะแนน ประกาศเกียรติคณ
ุ
5

10

10

7

5

การเสียภาษี
(E)

กิจกรรมอาสา

มากกว่า 3
ล้านวอน

3

5

หมายเหตุ : บวกคะแนนซ้ำ�ได้
(A) ห มายถึง กรณีทไ่ี ด้รบั การศึกษา 2 ปีขน้ึ ไป และสำ�เร็จการศึกษาระดับ
ปวช. ขึน้ ไป และบวกคะแนนซ�ำ้ กับ รายการ <การศึกษา> และ <ปริญญา> ได้
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☉ 관련직종 국내 교육 또는 연수경험 : 최대 10점

구분

국내 연수경험Ⓑ

학사이상
취득

전문학사
취득

1년 이상

6개월~
1년 미만

10

8

5

3

배점

<참고> : 항목 간 중복 산정 불가(가장 높은 점수치 하나만 산정가능)

<범례> : Ⓐ는 국내 대학에서 정규과정 유학하고 해당 직종관련 전문학
사 이상 학위취득자만 해당

		Ⓑ는 국내 사설기관연수(D-4-6)자격 연수허용기관에서의
해당 직종관련 연수만 인정

☉ 가점 : 최대 40점
국내
유학경험Ⓐ
구분

석
사
이
상

학
사
이
하

전
문
학
사

배점 10

5

3

관련
중앙
부처
추천
Ⓑ
10

읍, 면지역
근무경력Ⓒ

사회
공헌
Ⓓ

4
년
이
상

3
년
이
상

2
년
이
상

표
창

사
회
봉
사

납세
실적
(300
만원
이상)
Ⓔ

10

7

5

5

3

5

<참고> : 항목 간 중복 산정 가능

<범례> : Ⓐ
 국내대학에서 2년 이상 유학하고 전문학사 학위 이상을 취
득한 경우에 해당하며 상기 ‘학위소지’ 및 ‘학력’ 항목과 중복
산정 가능(해당직종 관련 전공불문)

		Ⓑ 신청일 기준 근무 중인 종사분야와 관련되는 중앙부처 고

용추천에 한해 인정하며, 중앙 부처의 장은 최대 10점의 범위
내에서 점수를 차등하여 추천이 가능함
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(B) ห มายถึง การได้รับคำ�แนะนำ�การจ้างงานจากหน่วยงานราชการส่วน
กลางทีเ่ กีย่ วข้องกับภาคกิจการทีท่ �ำ งานอยูป่ จั จุบนั หน่วยงานราชการส่วน
กลาง ให้คะแนะได้ ไม่เกิน 10 คะแนน
(C) ห มายถึง วันทีย่ น่ื คำ�ขอ อยูร่ ะหว่างทำ�งานในสถานประกอบการทีอ่ ยูใ่ น
อำ�เภอ/ตำ�บล 1 ปี ขึน้ ไป และมีประสบการณ์ท�ำ งาน 2 ปี ขึน้ ไป ยกเว้น
จังหวัดเคียงกี และมหานคร
(D) (ประกาศเกียรติคณ
ุ ) เฉพาะกรณีทไ่ี ด้รบั จากรัฐบาลหรือหน่วยงานส่วน
ท้องถิน่ เท่านัน้ (ครัง้ ละ 2 คะแนน สูงสุด 5 คะแนน) (กิจกรรมอาสา) ร่วม
กิจกรรมอาสาในสาธารณรัฐเกาหลีเป็นเวลา 1 ปีขน้ึ ไป / 200 ชม. ขึน้ ไป :
ไม่สามารถบวกคะแนนซ�ำ้ ระหว่างประกาศเกียรติคณุ และกิจกรรมอาสาได้
(ต้องใช้อนั ใดอันหนึง่ )
(E) หมายถึง การเสียภาษีรายได้ตอ่ ปี สำ�หรับ 1 ปีทผ่ี า่ นมา
3. คะแนนลบ : สูงสุด 50 คะแนน

น่ ๆ ของเกาหลี
ฝ่าฝืนกฎหมาย ตม. (A) ฝ่าฝืนกฎหมายอื
(B)
รายการ
2 ครัง้
3 ครัง้
2 ครัง้
3 ครัง้
1 ครัง้
ขึน้ ไป ขึน้ ไป 1 ครัง้
ขึน้ ไป ขึน้ ไป
คะแนน 5
10
50
5
10
50

หมายเหตุ : บวกคะแนน (A) + (B) ได้
(A) หมายถึง การนับจำ�นวนครั้งที่ฝ่าฝืนกฎหมายภายใน 10 ปี นับจาก
วันทีย่ น่ื คำ�ขอ แต่จะรวมทุกกรณีทไ่ี ด้รบั การตัดสินว่าฝ่าฝืนจริง ไม่วา่
จะรับโทษหรือไม่กต็ าม (รวมกรณี นิรโทษกรรม คำ�เตือน และค่าปรับ)
(B) หมายถึง ผูก้ ระทำ�ผิดทางอาญาทัว่ ไป นับจำ�นวนครัง้ ทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมาย
ภายใน 10 ปี นับจากวันทีย่ น่ื คำ�ขอ เฉพาะกรณีทส่ี �ำ นักงานตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาอนุญาตให้อาศัยต่อในสาธารณรัฐเกาหลี
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		Ⓒ 신청일 현재 1년 이상 광역시 이상 및 경기도를 제외한 전
국 읍, 면지역 소재 사업장에서 근무중이며 경력이 2년 이상
인 경우만 해당

		Ⓓ (훈·포장/표창)국가나 지방자치단체로부터 수여받은 것

만 해당(건당 2점, 최대5점), (자원봉사)1년 이상 200시간 이
상의 국내 사회봉사(공공자원봉사로 지역사회 공헌 입증-사
무소장 및 출장소장이 판단) : 표창/사회봉사 간 합산 불가(어
느 하나만 적용)

		Ⓔ 신청일 기준 최근 1년 연간 소득세 납세실적을 말함
다. 감점항목 : 최대 50점
출입국관리법 위반Ⓐ
구분

배점

기타 국내 법령 위반Ⓑ

1회

2회
이상

3회
이상

1회

2회
이상

3회
이상

5

10

50

5

10

50

<참고> : 항목 간 합산(Ⓐ+Ⓑ)점수를 적용함

<범례> : Ⓐ
 신청일 기준 10년 이내 위반 횟수만 기산하며 처벌여부와
상관없이 위반이 확정된 건은 모두 포함(처벌면제, 경고 및 과
태료 포함)하며, 4회 이상 위반자는 신청제한

		Ⓑ 10년 이내 위반 횟수만 기산하되 관할사무소에서 체류허
가로 심사결정한 경우에 한함
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라. 업종·업체별 허용인원

4. จำ�นวนที่อนุญาตให้จ้าง
จำ�นวนทีอ่ นุญาตให้จา้ ง 1 คน
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป 10-49 คน
การผลิต
(จำ�นวนผูส้ มัคร
รากฐาน 5-9 คน
ประกัน)
ต่�ำ กว่า
ก่อสร้าง
5,000 ล้าน
(มูลค่าก่อสร้าง)
วอน
เกษตร ปศุสตั ว์ ประมง ต่�ำ กว่า 30
(จำ�นวนลูกจ้างประจำ�)
คน

2 คน

3 คน

4 คน

5 คน
500 คน
50-149 คน 150-299 คน300-499 คน
ขึน้ ไป
100 คน
10-29 คน 30-49 คน 50-99 คน
ขึน้ ไป
5,000 30,000- 50,00070,000 ล้าน
-30,000 50,000 ล้าน 70,000 ล้าน
วอน ขึน้ ไป
ล้านวอน
วอน
วอน
100 คน
31-99 คน
ขึน้ ไป

สถานประกอบการที่จ้างแรงงาน E9 หรือ E10 ปัจจุบัน อนุญาตให้
จ้างอย่างน้อย 1 คน
※

외국인 허용인원
업종별

1명

2명

50~
제조업
일반 10~49명
149명
(국민
10~
피보험자 수) 뿌리 5~9명
29명
50~
건설업
50억원
300억원
(연평균 공사금액)
미만
미만
농축어업
(상시근로자 수)

30명
이하

31
~99명

3명
150~
299명
30~
49명
300~
500억원
미만
100명
이상

4명

5명

300~ 500명
499명
이상
50~
100명
99명
이상
500~
700억원
700억원
이상
미만
-

-

<참고> 단, 현재 E-9 및 E-10 외국인 근로자를 고용하고 있는 기업의
경우 최소 1명 고용 허용

การแจ้ง ตม. เมือ่ ข้อมูลส่วนบุคคลเปลีย่ นแปลง
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ต้องแจ้ง ตม. ทราบ
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด
สัญชาติ เลขที่หนังสือเดินทาง พร้อมวันออกและวันหมดอายุ โดยต้อง
แจ้งภายใน 44 วันนับตั้งแต่วันออกหนังสือเดินทาง คำ�านวนค่าปรับนับ
ตั้งแต่วันที่ 45
※ กรณี
 ได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่ เมื่ออยู่นอกประเทศต้องแจ้งภายใน
14 วัน นับตั้งแต่เดินทาง เข้าสาธารณรัฐเกาหลี คำ�านวนค่าปรับ
นับตั้งแต่วันที่ 15 แจ้งได้ทาง Fax เบอร ์1577-1346 (ส่ง แบบฟอรม์
ของ ตม.+ หน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปถ่าย+สำ�าเนาบัตรคนต่างด้าว)
/สอบถามรายละเอียดได้ที่ ตม. ☎ 1345 (ภาษาไทย กด 0* กด 5*)
ค่าปรับ - ต่ำ�กว่า 3 เดือน 100,000 วอน / 3 - 6 เดือน 300,000 วอน
/ 6 - 12 เดือน 500,000 วอน / 1 ปีขึ้นไป 1,000,000 วอน

외국인등록사항 변경의무
변경사항: 성명, 성별, 생년월일, 국적, 여권 번호, 발급일자 및 유효기간
※ 여권 재발급일로부터 30일이 경과된 시점을 기준으로 14일 이내
에 신고해야 함 (여권 발급일 기준 44일이 경과된 날로부터 과태
료 부과 기간 산정)
※해
 외에서 체류하면서 여권 등을 발급받은 자는 입국한 날로부터
14일 이내에 신고 (입국 후 14일이 경과된 날로부터 과태료 부
과 기간 산정) /팩스로도 신고 가능 Fax) 1577-1346 (신청서+
여권 사본 (사진 있는 부분)+외국인등록증 사본) / 자세한 내용
은 출입국관리사무소 외국인종합 안내센터에 문의 가능 ☎ 1345
(태국어 상담 0* ->5*)
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การแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่พำ�นัก
เมื่อแรงงานต่างชาติเปลี่ยนสถานที่พำ�นักอาศัยต้องแจ้งที่ว่าการเมือง/
อำ�เภอ / เขตหรือสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมืองตามเขต โดยแสดงบัตร
ประจำ�ตัวคนต่างด้าว ให้แก่เจ้าหน้าที่ ต.ม.
ค่าปรับ - ต�ำ่ กว่า 3 เดือน 100,000 วอน / 3 - 6 เดือน 300,000 วอน /
6 - 12 เดือน 500,000 วอน / 1 – 2 ปี 700,000 วอน /
2 ปีขึ้นไป 1,000,000 วอน

과태료 - 3개월 미만 : 10만원, 3개월 이상 ~ 6개월 미만 : 30만원,
6개월 이상 ~ 12개월 미만 : 50만원, 1년 이상 : 100만원

체류지 변경 신고의무
등록을 한 외국인이 체류지를 변경하였을 때에는 전입한 날부터 14일
이내에 새로운 체류지의 시·군·구(자치구가 아닌 구 포함) 또는 읍·면·
동의 장이나 그 체류지를 관할하는 지방출입국·외국인관서의 장에게
전입신고를 하여야 한다.

กรณีถกู ล่วงละเมิดทางเพศในสถานประกอบการ
o ทุกคนสามารถแจ้งให้นายจ้างทราบได้
o นายจ้างมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
o นายจ้างมีหน้าที่ปกป้องลูกจ้างที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ (เปลี่ยน
สถานที่ทำ�งานและจัดวันลาให้แก่ลูกจ้างโดยจ่ายค่าจ้าง)
o นายจ้างมีหน้าที่ลงโทษให้แก่ผู้กระทำ�ผิด
o นายจ้างมีหน้าที่รักษาความลับ

범칙금 - 3
 개월 미만 : 10만원, 3개월 이상 ~ 6개월 미만 : 30만원,
6개월 이상 ~ 1년 미만 : 50만원, 1년 이상 ~ 2년 이하 :
70만원, 2년 이상 : 100만원

직장내 성희롱 발생시 사용자의 조치의무
- 직장내 성희롱 발생 사실에 대해 누구든지 사업주에 신고할 수
있음
- 사업주의 사실확인을 위한 조사의무

กรณีถูกนายจ้างล่วงละเมิดทางเพศ
o
o
o
o

ให้แจ้งสถานีตำ�รวจเขต (หากมีหลักฐานยื่นกับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ)
เจ้าหน้าที่ตำ�รวจสอบปากคำ�โดยจัดให้มีล่ามภาษาไทย
ย้ายสถานที่พำ�นัก หากคนงานไม่มีที่พัก เจ้าหน้าที่ตำ�รวจจัดให้
นำ�ใบหลักฐานการแจ้งความ ติดต่อศูนย์จัดหางานเขตเพื่อให้
เจ้าหน้าที่พิจารณารับลงทะเบียนว่างงาน

※ กรณีคนงานแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ คนงานอาจถูกส่งกลับประเทศได้

- 조사기간 중 피해노동자 보호의무(근무장소 변경 ·유급휴가 부여)
- 가해자에 대한 징계 등 조치의무
- 조사의 비밀유지의무

사용자로부터 성희롱 발생시 대응
- 가까운 경찰서에 신고 (증거가 있는 경우 경찰에 제출)
- 경찰서 조사 (경찰서에서 태국어 통역 제공)
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องค์กรช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ

- 숙소 이동 (숙소가 없는 경우 경찰서에서 유관기관과 협조하여 숙

ระบบการอนุญาตจ้างงานแรงงานต่างชาติ (Employment Permit
System: EPS) มีวตั ถุประสงค์ส�ำ คัญประการหนึง่ คือ การป้องกันการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างชาติ และป้องกันนายหน้าจัดส่ง
แรงงานเรียกเงินค่าหัวจากแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ทำ�ให้แรงงาน
ต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางมาทำ � งานในเกาหลี ใ ต้ ไ ม่ มี บ ริ ษั ท จั ด หางานหรื อ
หัวหน้าคนงานดูแล เมื่อประสบปัญหาต่างๆ องค์กรภาครัฐและเอกชน
ในเกาหลีใต้จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติขึ้น เพื่อให้
คำ�แนะนำ�ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติท่ีประสบปัญหาชีวิตและการทำ�งาน
ในเกาหลีใต้ รวมทั้ง ให้ความรู้ด้านภาษาวัฒนธรรม และทักษะฝีมือแก่
แรงงานต่างชาติที่สนใจ ดังนี้

- 경찰 신고 접수증을 관할 고용센터에 제출하고 고용센터 담당자는

소 제공)

외국인근로자가 제출한 증빙자료 및 타 기관 조사결과를 토대로
구직등록필증 발급여부를 심사

외국인 근로자 지원 기관
고용허가제도(EPS)는 외국인 근로자의 인권 침해를 막고, 대한민국
에서 근로하는 외국인 근로자들에게 불법 취업을 알선하고 수수료
를 요구하는 브로커들을 막기 위해 도입되었다. 하지만, 외국인 근
로자들이 여러 가지 어려움을 겪게 될 때 이들을 도와줄 사람이나 업
체가 없다. 이에 대한민국 정부와 민간단체에서는 직장에서 또는 일
상 생활에서 어려움을 겪는 외국인 근로자들에게 언어, 문화, 기술
등 다방면으로 도움을 주고자 다음과 같은 외국인 근로자 지원기관
을 설립하였다.
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รายชือ่ องค์กรทีใ่ ห้ความช่วยเหลือแรงงงานต่างชาติ
외국인근로자지원기관

นย์อพยพแรงงานต่างชาติอึนเพียง
อึนเพียง-กู ศู은평외국인근로자센터
은평구

สายด่วนสำ�หรับสตรีชาวต่างชาติ 1366

นครพิเศษโซล (서울특별시)

นย์อพยพแรงงานต่างชาติกังโดง
กังโดง-กู ศู강동외국인근로자센터
강동구

Tel) 02-478-2555 Fax) 02-478-2550

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติฮันกุ๊ก (HRDK)
한국외국인노동자지원센터

กูโร-กู

구로구

Tel) 1644-0644 (ภาษาไทย กด 6)

สมาคมทางสวัสดิการแรงงานต่างชาติ
한국이주노동자복지회

Tel) 02-858-4115 Fax) 02-858-4113

นย์อพยพแรงงานต่างชาติกึมชอน
กึมชอน-กูู ศู금천외국인근로자센터
금천구

Tel) 02-868-5208 Fax) 02-868-5255

โดงเดมุน-กู Purun Community People (사) 푸른사람들
동대문구 Tel) 02-964-7530 Fax) 02-3293-7530
ซองโดง-กู
성동구

ศูนย์อพยพแรงงานต่างชาติซองโดง
성동외국인근로자센터

Tel) 02-2282-7974 Fax) 02-2282-7984

นย์ให้คำ�ปรึกษาแรงงานต่างชาติ
ซองบุก-กู ศู서울대교구
이주사목위원회 이주노동자 상담실
성북구

Tel) 02-928-2049 Fax) 02-924-9972

นย์อพยพแรงงานต่างชาติยังชอน
ยังชอน-กู ศู양천외국인근로자센터
양천구

Tel) 02-2643-0808

ศูนย์รวมเพื่อให้บริการสำ�หรับชาวต่างชาติ
ยองดึงโพ-กู เขตตะวันตกภาคใต้
영등포구

서남권글로벌센터

Tel) 02-2229-4900 Fax) 02-2229-4999
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Tel) 02-388-6343 Fax) 02-388-6346

สอนภาษาเกาหลี
ทำ�อาหาร และ
บริสต้าฟรี
มีลา่ มภาษาไทย
บริการตรวจสุขภาพ

이주여성 긴급전화 1366 센터
(Migrant Women Emergency Hotline 1366)

Tel) 02-927-1410 / 1577-1366

โจงโร-กู
종로구

สอนภาษาเกาหลีฟรี
บริการทันตกรรม
และอายุรกรรม
เดือนละ 2 ครั้ง
มีลา่ มภาษาไทย(หยุด
ศุกร์) รับผูป้ ว่ ย ชาย/
หญิงทีส่ ามารถช่วย
เหลือตัวเองได้

มีลา่ มภาษาไทย(ทุก
วันอาทิตย์)สอนภาษา
เกาหลีฟรีบริการ
ทันตกรรม อายุรกรรม
และรักษาแพทย์แผน
เกาหลีฟรี ทุกสัปดาห์ท่ ี 2
และ 4 ของทุกเดือน
หยุดวันจันทร์ และวันเสาร์

ศูนย์รวมเพือ่ ให้บริการสำ�หรับชาวต่างชาติกรุงโซล
Tel) 02-2075-4142/4180 Fax) 02-722-2108

ศูนย์สิทธิมนุษยชนสตรีชาวต่างชาติฮันกุ๊ก

มีล่ามภาษาไทย
มีที่พัก(หญิง)
มีทพ่ี กั (ชาย)
สอนภาษาเกาหลีฟรี
มีล่ามภาษาไทย
สอนภาษาเกาหลีฟรี
มีที่พัก(หญิง)

(사)한국이주여성인권센터

Tel) 02-3672-7559

มหานครปูซาน (부산광역시)

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติปูซาน
부산외국인근로자선교회

ปูซาน
부산

Tel) 051-803-9181 Fax) 051-803-9189

มีทพ่ี กั (ชาย)
บริการตรวจสุขภาพ
(ปีละ 3 ครัง้ )

สมาคมสนับสนุนคนต่างชาติทพ่ี �ำ นักอยูใ่ นเขตซัมซาน มีทพ่ี กั (ชาย/หญิง)
삼산거주외국인지원협회

Tel) 051-902-2248 Fax) 051-313-5155

มีบริการตรวจสุขภาพ

มหานครแทกู (대구광역시)

แทกู

대구

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติแทกู (HRDK)
대구외국인노동자지원센터

Tel) 053-654-9700 Fax) 053-654-9213

มีบริการตรวจสุขภาพ

มหานครอินชอน (인천광역시)

นัม-กู
สอนภาษาเกาหลีฟรี

서울외국인노동자센터

Tel) 02-3672-9472 Fax) 02-744-3594

서울 글로벌 센터 (Seoul Global Center)

สอนภาษาเกาหลีฟรี
บริการตรวจสุขภาพ
ปีละ 2 ครัง้

ศูนย์แรงงานต่างชาติโซล

สอนภาษาเกาหลีฟรี

남구

ศูนย์แรงงานต่างชาติอนิ ชอน

인천외국인노동자센터

Tel) 032-874-3613 Fax) 032-872-3612

มีบริการตรวจสุขภาพ

ศูนย์ให้คำ�ปรึกษาแรงงานต่างชาติ
한국외국인선교회

Tel) 032-811-2256 Fax) 032-811-2257

นัมโดง-กู ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติเขตอินชอน (HRDK) มีลา่ มภาษาไทย
남동구

인천외국인노동자지원센터

Tel) 032-431-5757 Fax) 032-431-1129

บริการตรวจสุขภาพ

ศูนย์สนับสนุนคนต่างชาติอินชอน
인천외국인종합지원센터

Tel) 032-429-2677
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นัมโดง-กู คริสตจักรไทยความหวัง 타이소망교회
남동구

Tel) 032-815-1009 Fax) 032-817-1009

บูเพียง-กู ศูนย์ช่วยเหลือสิทธิมนุษยชนแรงงานต่างชาติฮันกุ๊ก
부평구

จุง-กู
중구

한국이주노동자인권센터

Tel) 032-576-8114 Fax) 032-576-8113

ศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติอินชอน
(사)이주민사회통합지원센터

Tel) 032-773-0909

มีลา่ มภาษาไทย
มีบริการตรวจสุขภาพ

(사)외국인근로자문화센터

Tel) 062-943-8930 Fax) 062-943-1634

ศูนย์คาทอลิกช่วยเหลือผู้อพยพเมืองกวางจู
카톨릭광주사회복지회이주민사목부

Tel) 062-959-9335 Fax) 062-941-9335

กวางจู
광주

ศูนย์สุขภาพสำ�หรับแรงงานต่างชาติกวางจู
광주외국인노동자건강센터

Tel) 062-956-3353

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติกวางจู (HRDK)
광주외국인노동자지원센터

Tel) 070-4919-0283, 062-944-1199

มหานครแทจอน  (대전광역시)

แทจอน ศูนย์เพื่อแรงงานอพยพย้ายถิ่นแทจอน
대전

대전이주외국인종합복지관

Tel) 042-631-6242 Fax) 042-631-6243

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ
และครอบครัววัฒนธรรมหลากหลายกวางจู

บริการตรวจสุขภาพ
มีลา่ มภาษาไทย

광주외국인근로자및다문화가족센터

Tel) 031-768-5511

กวางจู
광주

มหานครกวางจู  (광주광역시)

ศูนย์วัฒนธรรมแรงงานต่างชาติ

จังหวัดคยองกี  (경기도)

มีลา่ มภาษาไทย

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติกวางจู
광주외국인노동자센터

มีทพ่ี กั (ชาย)ให้บริการ
รักษาทางทันตกรรม
(วันอาทิตย์แรกของเดือน)
เเพทย์เเผนเกาหลี
(วันอาทิตย์ทแ่ี รกและสอง
ของเดือน)
ให้ค�ำ ปรึกษาด้านสุขภาพ
มีบริการตรวจสุขภาพ
วันพฤหัสบดี (18.0020.00 น.) วันอาทิตย์
(13.00-17.00 น.)
มีล่ามภาษาไทย
(กรณีต้องการล่ามแปล
ต้องจองเวลา และ
ติดต่อล่วงหน้า)

Tel) 031-763-1004 Fax) 031-763-1094

กูรี

구리

울산
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Tel) 031-566-1142 Fax) 031-696-5296

ศูนย์สำ�หรับชาวต่างชาติแดโกด 대곶이주민센터
Tel) 070-8912-8323

ศูนย์สำ�หรับชาวต่างชาติกิมโพ
김포시외국인주민지원센터

กิมโพ
김포

Tel) 031-986-7660 Fax) 031-984-7020

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติกิมโพอิอุดซาลี

Tel) 031-987-6241 Fax) 031-996-6240

ศูนย์เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นกิมโพ 김포이주민센터
Tel) 031-982-7661 Fax) 031-982-7728

นย์ทางสวัสดิการสำ�หรับชาวต่างชาตินามยังจู
นามยังจู ศู남양주시외국인복지센터

Tel) 1577-2818 Fax) 052-229-2819

Tel) 052-274-3185 Fax) 052-274-3106

천주교 의정부교구 이주사목위원회 구리 엑소더스

บริการตรวจสุขภาพ

울산글로벌센터 (Ulsan Global Center)

남구다문화건강가정지원센터

ศูนย์เอ็กโซดัสเมืองกูรี (EXODUS, Guri)

김포이웃살이 천주교예수회 이주노동자지원센터

อุลซาน ศูนย์รวมเพือ่ ให้บริการสำ�หรับชาวต่างชาติอลุ ซาน
อุลซาน ศูนย์สนับสนุนครอบครัววัฒนธรรมหลากหลายเขตนัมกู

광주이주민센터

Tel) 031-797-2688 Fax) 031-797-3740

มหานครอุลซาน  (울산광역시)
울산

ศูนย์เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นกวางจู

남양주

มีทพ่ี กั (หญิง)

Tel) 031-594-5821 Fax) 031-594-4575

มีลา่ มภาษาไทย
มีทพ่ี กั สอนภาษา
เกาหลีฟรีมบี ริการ
ตรวจสุขภาพ
(3 เดือนละ 1 ครัง้ )
มีบริการตรวจสุขภาพ
(เดือนละครัง้ )
มีลา่ มภาษาไทย
มีทพ่ี กั (ชาย/หญิง
ทีม่ วี ซี า่ เท่านัน้ )
มีบริการตรวจสุขภาพ
ทุกๆ วันอาทิตย์
สอนภาษาเกาหลีฟรี
มีบริการตรวจสุขภาพ
2 เดือนละครัง้
มีลา่ มภาษาไทย
มีบริการตรวจสุขภาพ
มีลา่ มภาษาไทย
(วันอาทิตย์)มีทพ่ี กั
(ชาย) มีบริการตรวจ
สุขภาพ (ไม่ประจำ�)
มีลา่ มภาษาไทย
(ไม่ประจำ�)
มีทพ่ี กั (ชาย/หญิง)
มีทพ่ี กั (ชาย/หญิง)
มีบริการทันตกรรม
(เดือนละครัง้ )

โดงดูชอน โบสถ์คริสตจักรนักวอน 낙원교회
동두천

Tel) 031-862-7030
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ศูนย์ช่วยเหลือคนต่างชาติย๊อกกก

ศูนย์ให้ค�ำ ปรึกษาแรงงานต่างชาติอนั ซัน (HRDK)

국경없는친구들 역곡센터
(Friends without Borders-Yeokgok)

안산외국인력상담센터

Tel) 1577-0071 (ภาษาไทย กด 6)

Tel) 032-345-6734

บูชอน
부천

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติบูชอน

부천이주민지원센터 외국인노동자의집

Tel) 032-654-0664 Fax) 032-668-0077

ศูนย์สวัสดิการสำ�หรับแรงงานต่างชาติบูชอน
부천이주노동자복지센터

Tel) 032-348-7575

ซองนัม ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติซองนาม
성남

ซูวอน
수원

성남이주민센터

Tel) 031-756-2143 Fax) 031-757-8093

ศูนย์เอ็มเม้าสเมืองซูวอน

수원엠마우스 이주민센터

Tel) 031-257-8501 Fax) 031-257-8535

ศูนย์สวัสดิการคนต่างชาติเมืองซีฮึง
시흥시외국인복지센터

ซีฮึง

시흥

Tel) 031-434-0411~3 Fax) 031-434-0450

โบสถ์คริสตจักรพาโรส 파로스교회

Tel) 031-319-1720 Fax) 031-498-1720

ศูนย์บริการล่ามนานาชาติอันซัน

안산시외국인주민상담지원센터

Tel) 1644-7111 (ภาษาไทย กด 8)

คริสต์จักรชีวิตใหม่

새 생명 태국인 교회 (New Life Church)

อันซัน
안산

Tel : 070-7019-7792 Fax: 031)415-7792
010-5460-2930/010-3324-2016/010-9240-9790

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติกาลิเลีย
외국인노동자사목센터 갈릴레아

Tel) 031-494-8411 Fax) 031-494-8483

คริสตจักรมหาพรเกาหลี(M เซ็นเตอร์) 온누리 M센터
Tel) 031-491-9650 CP) 010-6305-7957
Fax) 031-491-9653
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มีลา่ มภาษาไทย
(ไม่ประจำ�) มีทพ่ี กั
มีบริการตรวจสุขภาพ

อันซัน
안산

มีทพ่ี กั (หญิง)
มีบริการตรวจสุขภาพ
มีลา่ มภาษาไทย
(ไม่ประจำ�)
มีทพ่ี กั (ชาย/หญิง)
มีลา่ มภาษาไทย
(ไม่ประจำ�)
มีทพ่ี กั (ชาย/หญิง)
บริการตรวจสุขภาพ
(เดือนละ 1 ครัง้ )
มีทพ่ี กั (ชาย)
มีบริการตรวจสุขาภาพ
(เดือนละครัง้ )
มีลา่ มภาษาไทย
(ไม่ประจำ�)
มีทพ่ี กั (ชาย/หญิง)
มีบริการตรวจสุขาภาพ
(เดือนละครัง้ )
มีลา่ มภาษาไทย
มีบริการตรวจสุขภาพ
สอนภาษาเกาหลีฟรี

มีลา่ มภาษาไทย
มีทพ่ี กั (ชาย/หญิง)
มีบริการตรวจสุขภาพ
บริการทันตกรรม
สอน TOPIK

안산이주민센터

Tel) 031-492-8785~6 Fax) 031-492-4722

ศูนย์แรงงานต่างชาติอันซัน
안산외국인노동자의집

Tel) 031-495-2288 Fax) 031-495-8700

อันยัง
안양

ศูนย์เอ็มเม้าสเมืองอันยัง

안양엠마우스이주민센터

Tel) 031-441-8502 Fax) 031-441-8503

ศูนย์แรงงานต่างชาติโอซัน
오산이주노동자센터

โอซัน

Tel) 031-372-9031 Fax) 031-372-9391

오산

Ambassador for Love
사랑의 대사들

Tel) 031-376-6333 Fax) 031-376-6323

โยงอิน
용인

มีลา่ มภาษาไทย
มีทพ่ี กั (ชาย)
มีทพ่ี กั (ชาย/หญิง)
มีบริการตรวจสุขภาพ

ศูนย์วสำ�หรับผู้อพยพย้ายถิ่นเขตอันซัน

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติโยงอิน

용인이주노동자쉼터

Tel) 031-333-6644 Fax) 0505-334-6644

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติเขตอึยจองบู (HRDK)
의정부외국인노동자지원센터

อึยจองบู
의정부

Tel) 031-838-9111, 070-4912-7020 (ภาษาไทย)
Fax) 031-838-9222

ศูนย์เอ็กโซดัสเมืองอึยจองบู (EXODUS, Uijeongbu)
의정부이주노동자상담소 의정부 엑소더스

Tel) 031-878-6926 Fax) 031-878-6927

พาจู

파주

มีลา่ มภาษาไทย
มีทพ่ี กั (ชาย)
มีบริการตรวจสุขภาพ
(เดือนละ 2 ครัง้ )
มีทพ่ี กั
มีบริการตรวจสุขภาพ
(เดือนละ 1 ครัง้ )
สอนภาษาเกาหลีฟรี
มีทพ่ี กั
สอนภาษาเกาหลีฟรี
มีลา่ มภาษาไทย
(ไม่ประจำ�)
มีทพ่ี กั (ชาย/หญิง)
มีบริการตรวจสุขาภาพ
(เดือนละ2ครัง้ )
สอนภาษาเกาหลี (จ-ศ)
สอน TOPIK (ส-อา)
มีลา่ มภาษาไทย
มีทพ่ี กั (ชาย/หญิง)
สอนภาษาเกาหลีฟรี
มีทพ่ี กั (ชาย)
มีบริการตรวจสุขภาพ
(2 เดือนละ 1 ครัง้ )
มีลา่ มภาษาไทย
มีบริการตรวจสุขภาพ
มีลา่ มภาษาไทย (ศ-ส)
มีทพ่ี กั (ชาย/หญิง)

โบสถ์คริสตจักรพาจูซารัง 파주사랑의교회
Tel) 010-3045-9237
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พาจู

파주

ศูนย์ช่วยเหลือชะโลม

파주이주노동자센터 샬롬의집

Tel) 031-942-3760 Fax) 031-942-3761

เพียงแท็ก ศูนย์สวัสดิการคนต่างชาติเมืองเพียงแท็ก
평택

평택외국인복지센터

Tel) 031-652-8855 Fax) 031-654-0955

นย์นานุมโพชอน
โพชอน ศู포천나눔의집
포천

ฮานัม
하남

ฮวาซอง
화성

Tel) 031-536-2025

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติฮานัม
하남외국인비전센터

Tel) 031-796-1881

มีลา่ มภาษาไทยมี
บริการตรวจสุขภาพ
มีทพ่ี กั
มีบริการตรวจสุขภาพ
(2 เดือนละ 1 ครัง้ )
สอนภาษาเกาหลีฟรี
มีลา่ มภาษาไทย
มีบริการตรวจสุขภาพ
(เดือนละครัง้ )
สอนภาษาเกาหลีฟรี

อันโดง
안동

Tel) 070-8837-4829
CP) 010-3855-8914, 010-5092-8990

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติคิมแฮ (HRDK)
김해외국인노동자지원센터

Tel) 055-338-2727 Fax) 055-338-1630

คิมแฮ
김해

บริการตรวจสุขภาพ
สอนภาษาเกาหลีฟรี

원주

ศูนย์สนับสนุนชาวต่างชาติวอนจู
원주외국인주민지원센터

Tel) 070-7521-8097 Fax) 0505-300-8097

จังหวัดเคียงซางบุก (경상북도)

กูมี

구미

ศูนย์มหาบุดดา
마하붓다센터

Tel) 054-458-0755 Fax) 054-458-0756

ศูนย์ช่วยเหลือคนต่างชาติเมืองเคียงจู
(사) 경주외국인센터

เคียงจู
경주

Tel) 054-705-1828 Fax) 054-705-2838

ศูนย์ให้คำ�ปรึกษาสำ�หรับชาวต่างชาติเมืองเคียงจู
경주시외국인도움센터

Tel) 1522-1557

โพฮัง
포항

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติโพฮัง
포항시외국인센터

Tel) 054-291-0191 Fax) 054-293-1377
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ศูนย์สิทธิมนุษยชนคนต่างชาติคิมแฮ
김해이주민인권센터

Tel) 055-905-3004 Fax) 055-324-0803

ที่พักอาศัยสำ�หรับชาวต่างชาติคิมเเฮ
김해이주민의 집

Tel) 055-334-7940 Fax) 055-325-0850

มีลา่ มภาษาไทย

มีทพ่ี กั
(ชาย/หญิง)
มีบริการตรวจสุขภาพ
(เดือนละ 1 ครัง้ )
สอนภาษาเกาหลีฟรี

มีทพ่ี กั (ชาย)

มีบริการตรวจสุขภาพ

มาซาน ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติมาซาน
마산

มีลา่ มภาษาไทย
(ไม่ประจำ�)
มีทพ่ี กั (ชาย/หญิง)
มีบริการตรวจสุขภาพ

มีทพ่ี กั (ชาย/หญิง)
มีบริการตรวจสุขภาพ

จังหวัดเคียงซางนัม (경상남도)

จังหวัดคังวอน (강원도)

วอนจู

경북외국인다문화지원센터

Tel) 054-852-0258 Fax) 054-851-6474

โบสถ์น้ำ�พร-ซูซอง -สะพานเหลือง
남펄-수성-싸판릉교회

ศูนย์สนับสนุนวัฒนธรรมหลากหลายชาวต่างชาติ
เคียงบุก

마산외국인근로자지원센터

Tel) 055-253-5270

ยังซาน ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติยังซาน (HRDK)
양산

จินจู

진주

양산외국인노동자지원센터

Tel) 055-912-0255 (ภาษาไทย กด 5)

ศูนย์ความรักเมืองจินจู
진주사랑의집

Tel) 055-763-0707 Fax) 055-759-3023

มีลา่ มภาษาไทย
จ/พ/พฤ
(13.00-16.00 น.)
อา
(13.00-17.00 น.)
สอนภาษาเกาหลีฟรี

สอนภาษาเกาหลีฟรี
สอนภาษาเกาหลี และ
คอมพิวเตอร์ฟรี
มีทพ่ี กั (ชาย)

ทำ�งานสุขใจในสาธารณรัฐเกาหลี 79

จังหวัดชุงชองบุก (충청북도)

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติชังวอน (HRDK)
창원외국인노동자지원센터

จินชอน ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติชุงบุก

Tel) 1899-5002 / 055-253-5270~4
Fax) 055-253-5276

ชังวอน ศูนย์สวัสดิการคนต่างชาติเคียงซางนัม
창원

경남이주민노동복지센터

Tel) 055-277-8779 Fax) 055-277-8744

ศูนย์ช่วยเหลือสำ�หรับผู้พอพยพย้ายถิ่นเมืองชังวอน
천주교마산교구 창원이주민센터

Tel) 055-275-8203 Fax) 055-275-8202

진천

มีทพ่ี กั (ชาย/หญิง)
มีบริการตรวจสุขภาพ
(2 เดือนละ 1 ครัง้ )
สอนภาษาเกาหลีฟรี

จังหวัดชอลลาบุก (전라북도)

นย์คาทอลิกนักบุญโยเซฟเพื่อแรงงาน
อิกซาน ศู성요셉근로자의의집
익산

Tel) 063-852-6949 Fax)063-856-6949

목포

ศูนย์ให้คำ�ปรึกษาชาวต่างชาติโมกโพ
목포이주외국인상담센터

Tel) 061-272-1560 Fax) 061-272-1568

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติเขตชอนนัมโมก
ยองอำ� โพและยองอำ�
영암

전남목포영암 외국인근로자문화지원센터

มีลา่ มภาษาไทย
(ไม่ประจำ�)
สอนภาษาเกาหลีฟรี

여수외국인근로자문화센터

Tel) 061-644-3926 Fax) 061-644-3926

ยอซู

여수

มีที่พัก
มีลา่ มภาษาไทย
(ไม่ประจำ�)
มีทพ่ี กั (ชาย/หญิง)
สอนภาษาเกาหลีฟรี

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติยอซู

Tel) 061-659-5421 Fax) 061-659-1970

80 ทำ�งานสุขใจในสาธารณรัฐเกาหลี

충주

อาซัน
아산

Tel) 043-238-7422 Fax) 043-238-7424

มีทพ่ี กั
มีบริการตรวจสุขภาพ

ศูนย์สิทธิมนุษยชนแรงงานต่างชาติ
이주민노동인권센터

Tel) 043-215-6252 Fax) 043-215-6256

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติซารังนานุม
사단법인사랑나눔

Tel) 043-852-9191

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติอาซัน
아산이주노동자센터

Tel) 041-541-9112 Fax) 041-541-9199

มีลา่ มภาษาไทย
(ไม่ประจำ�)
มีบริการทันตกรรม
มีลา่ มภาษาไทย

천안

มีลา่ มภาษาไทย
(ไม่ประจำ�)มี
ทีพ่ กั (ชาย) สอน
ภาษาเกาหลีและ
คอมพิวเตอร์ฟรี

Tel) 041-411-7000 Fax) 041-411-7030

ศูนย์บริการให้คำ�ปรึกษาสำ�หรับชาวต่างชาติเขต
ชอนอัน ชุงนัม
천안

충남외국인이주민통합콜센터

มีทพ่ี กั (ชาย/หญิง)
มีบริการตรวจสุขภาพ
มีลา่ มภาษาไทย

Tel) 1522-1866, 041-622-9312

จังหวัดปกครองตนเองพิเศษเชจู (제주특별자치도)

제주

Tel) 070-8278-7896

여수시외국인주민종합지원센터

청주

เชจู

여수외국인노동자센터

ศูนย์สำ�หรับชาวต่างชาติเขตยอซู

ชองจู

기독교대한감리회 충북연회

นย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติเขตชอนอัน (HRDK) (จ /อ /อา)
ชอนอัน ศู천안외국인노동자지원센터

Tel) 061-462-8389 Fax) 061-462-8390

ศูนย์วัฒนธรรมแรงงานต่างชาติยอซู

청원

มีบริการตรวจสุขภาพ

จังหวัดชุงชองนัม (충청남도)

จังหวัดชอลลานัม (전라남도)

โมกโพ

Tel) 043-534-6009 Fax) 041-534-6010

ชองวอน คริสเตียนเมธเขตชุงบุก

ชุงจู

มีทพ่ี กั (ชาย/หญิง)

충북외국인이주노동자지원센터

ศูนย์ให้คำ�ปรึกษาแรงงานต่างชาติ

제주특별자치도 외국인근로자 상담센터

Tel) 064-712-1141 Fax) 064-711-0243

มีลา่ มภาษาไทย
(ไม่ประจำ�)
มีท่ พ่ี กั (ชาย)
สอนภาษาเกาหลีฟรี

ซอกวีโพ ศูนย์ช่วยเหลือคนต่างชาติซอกวีโพ
서귀포

서귀포이주민센터

Tel) 064-762-1141 Fax) 064-732-1141
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한국산업인력공단 태국 EPS 센터

สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง
외국인종합안내센터

กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน
สาธารณรัฐเกาหลี

Tel) (+66)2-245-9433

ที่อยู่: ชั้น 12 อาคารสำ�นักงานประกันสังคม เขตพี้นที่ 3
บริเวณภายในกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรี
แขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ 10400
Tel) 1345 Fax) 1577-1346
0*-> 5* (ภาษาไทย)
Tel) 1350

고용노동부

บริษัทซัมซุงประกันภัย จำ�กัด

Tel) 02-2261-8400 (ภาษาไทย กด 4)
สายด่วน 1600-0266 (ภาษาไทย กด 4)

สำ�นักงานบำ�นาญแห่งชาติ

Tel) 02-3416-6158 /02-2176-8730

국민연금공단 (NPS)

* มีล่ามภาษาไทย

ศูนย์อบรมแรงงานต่างชาติ KLF
(ภาคอุตสาหกรรมการผลิต)

Tel) 031-884-0841
Fax) 031-884-0006

노사발전재단 국제노동협력센터

* มีล่ามภาษาไทย

สำ�นักงานประกันสุขภาพ

Tel) 1577-1000

สำ�นักงานเงินทดแทนและ
สวัสดิการแห่งชาติ

Tel) 1588-0075

삼성화재

국민건강보험공단 (NHIS)

근로복지공단 (COMWEL)

ศูนย์ให้ค�ำ ปรึกษาแรงงานต่างชาติ HRDK
외국인력상담센터
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1577-0071 (ภาษาไทย 6)
เวลาทำ�การ : 09.00-18.00 น. 365 วัน

주한태국대사관 영사과

주한태국대사관 노무관실

สถานีฮนั นัม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล(ฝ่ายกงสุล)
สถานีอีแตวอน

ศูนย์ EPS, HRD,ประเทศไทย

ธนาคาร KB

Tel) (+66)2-245-6716, 02-245-9429

태국 노동부, 대한민국 송출부 (EPS)

เซเว่นอีเลฟเว่น(7-Eleven)

ฝ่ายจัดส่งไปทำ�งานสาธารณรัฐเกาหลี
(EPS) กระทรวงแรงงาน

(ค้นหาด้วยคำ�ว่า "สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล")
เวลาทำ�การ : 09.00-17.00 น. (จ-ศ)

찾아오시는 길

주한태국대사관
(ฝ่ายกงสุล / 영사과)

Tel)	02-795-0095, 02-795-2955,
02-795-3253, 02-795-3098
http://www.thaiembassy.org/seoul
https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassySeoul/

ฝ่ายแรงงาน ประจำ�สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
อาคารอันซุง ชั้น 4 เลขที่ 737-28, ฮันนัม-ดง, ยงซาน-กู, กรุงโซล (อีแตวอน-โร 217)
สถานีอิแตวอน (สาย 6) ออกประตู 2 ประมาณ 400 เมตร
สายรถเมล์ผ่าน 03, 110B, 400, 405

สถานเอกอัครราชทูตณ กรุงโซล

ธนาคารอูรี

(ค้นหาด้วยคำ�ว่า "สำ�นักงานแรงงานไทย ณ กรุงโซล")
เวลาทำ�การ : 09.00-17.00 น. (จ-ศ)

주한태국대사관 노무관실
서울특별시 용산구 한남동 737-28번지(이태원로 217) 안성타워 4층
지하철이용시 : 이태원역 (6 호선) 2번 출구 약 400미터
버스 이용시 : 03, 110B, 400, 405

주한 태국대사관 노무관실

Tel) 02-794-5222 (ฝ่ายร้องทุกข์)
02-794-7221 (ฝ่ายส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ)
02-794-0323 (ฝ่ายอำ�นวยการ และอืน
่ ๆ)
Fax) 02-794-7222
http://korea.mol.go.th/
https://www.facebook.com/thailabourinseoul

สถานีฮนั กังจิน

ฝ่ายแรงงาน ประจำ�สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงโซล

ฝ่ายแรงงาน ประจำ�สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

주요 기관 연락처

โรงพยาบาล
ซุนชอนเฮียง

หมายเลขโทรศัพที่สำ�คัญ
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