สาธารณรัฐเกาหลี
สิ ทธิประโยชน์ เงินคืนภาษี
ประชาชนเกาหลีใต้และคนต่างชาติที่อยูอ่ าศัยและทํางานในสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ซึ่ งมีรายได้
ตั้งแต่ 795,000 วอนมีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้ภายใต้กฎหมายที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยนายจ้างเป็ นผูห้ กั เงินภาษี
นําส่ งสํานักงานภาษีแห่ งชาติ (National Tax Service) ทั้งนี้ แรงงานไทย (EPS) ในสาธารณรัฐเกาหลี มีรายได้
(ค่าจ้างและล่าค่ าล่ วงเวลา) เฉลี่ ยระหว่าง 858,990 วอน – 2,000,000 วอน นายจ้างจะหักรายได้นําส่ งอัตรา
ตํ่าสุ ดเดือนละ 730 วอน และอัตราสู งสุ ด เดือนละ 22,120 วอน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553 แรงงานไทยที่ทาํ สัญญาจ้างทํางานสัปดาห์ละ 40 ชัว่ โมง
(ไม่รวมค่าล่วงเวลา) จะได้รับค่าจ้างขั้นตํ่าเดือนละ 858,990 วอน นายจ้างจะหักเงินรายได้นาํ ส่ งภาษีเดือนละ
730 วอน และแรงงานไทยที่ทาํ สัญญาจ้างทํางานสัปดาห์ละ 44 ชัว่ โมง (ไม่รวมค่าล่วงเวลา) จะได้รับค่าจ้างขั้นตํ่า
เดือนละ 928,860 วอน นายจ้างจะหักเงินรายได้นาํ ส่ งภาษี เดือนละ 1,540 วอน กรณี ที่นายจ้างหักเงินรายได้นาํ ส่ ง
เกิ นอัตราที่สํานักงานภาษีแห่ งชาติกาํ หนด นายจ้างจะเป็ นผูข้ อคื นเงิ นภาษี แก่ แรงงานในการยื่นแบบคําร้ อง
เสี ยภาษีประจําปี (เดือนมกราคมของปี ถัดไป)
หมายเหตุ คนงานต่างชาติทุกคนที่ทาํ งานในสาธารณรัฐเกาหลี มีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้เช่นเดียวกับ
คนท้องถิ่น อัตราภาษีเงินได้ข้ ึนอยูก่ บั รายได้ของแต่ละบุคคล ผูม้ ีรายได้ต่าํ กว่า 860,000 วอน ไม่เสี ยภาษีรายได้ ผู ้
ที่มีรายได้ 1,000,000 วอน เสี ยภาษีรายได้เดื อนละ 2,340 วอน และมีผูม้ ีรายได้ 1,200,000 วอน เสี ยภาษีรายได้
เดือนละ5,580 วอน โดยปกตินายจ้างเป็ นหักภาษีแล้วนําส่ ง ทั้งนี้ผเู ้ สี ยภาษีไม่มีสิทธิขอเงินภาษีคืน
สิ ทธิประโยชน์ ของแรงงาน EPS ในสาธารณรัฐเกาหลี
แรงงานต่างชาติทุกคนที่ได้รับอนุ ญาตให้ทาํ งานในสาธารณรัฐเกาหลีจะได้รับการคุ ม้ ครองตาม
พ.ร.บ. มาตรฐานแรงงาน, พ.ร.บ. ค่าจ้างขั้นตํ่า, พ.ร.บ. ความปลอดภัยและพลานามัยในอุตสาหกรรม และ
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมายเทียบเท่ากับประชาชนเกาหลีใต้ ตาม พ.ร.บ.
ว่ า ด้ ว ยการจ้ า งแรงงานต่ า งชาติ (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) ซึ่ งมี ผ ลบัง คับ ใช้ ต้ ั ง แต่ ว ัน ที่ 10 ธั น วาคม 2552
แรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทํางานตามระบบ Employment Permit System (EPS) ซึ่ งถือวีซ่า E-9
จะได้รับอนุญาตให้ทาํ งานในเกาหลีใต้ 3 ปี แต่หากนายจ้างพึงพอใจแรงงานรายใด นายจ้างสามารถยืน่ เรื่ อง
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอจ้างต่อได้ 1 ครั้ง ระยะเวลาการจ้างงาน 1 ปี 10 เดือน รวมเป็ นระยะเวลาจ้างงาน
ต่อเนื่ อง 4 ปี 10 เดือน โดยไม่ตอ้ งเดินทางกลับประเทศหลังสิ้ นสุ ดสัญญาจ้าง 3 ปี แรก ทั้งนี้ นายจ้างและ
แรงงานต่างชาติสามารถทําสัญญาหรื อต่อสัญญาจ้างงานระยะเวลามากกว่า 1 ปี ได้ตามความสมัครใจของ
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ทั้งสองฝ่ าย แต่ตอ้ งไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ทาํ งานในเกาหลีใต้ [ระยะเวลา 3 ปี สําหรับการเดิน
ทางเข้าไปทํางานครั้งแรก และระยะเวลา 1 ปี 10 เดือน สําหรับการจ้างงานต่อ]
สิ ทธิประโยชน์ ข้นั พืน้ ฐานของแรงงาน EPS ในสาธารณรัฐเกาหลีใต้
1. ค่ าจ้ าง
1. ค่ าจ้ างขั้นตํา่
กระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ได้ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นตํ่ามีผล
บังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ~ 31 ธันวาคม 2558 ชัว่ โมงละ 5,580 วอน (กรณี ทาํ งานกะกลางคืน
ระหว่าง 22:00 น. - 06:00 น. นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้น 50% หรื อเท่ากับชัว่ โมงละ 8,370 วอน) ทั้งนี้
สัญญาจ้างงานจะกําหนดชั่วโมงการทํางานปกติต่อสัปดาห์ 40 ชั่วโมง หรื อ 44 ชั่วโมง (ตาม พ.ร.บ.
มาตรฐานแรงงานฉบับแก้ไข) โดยมีสูตรการคํานวณเป็ นเงินค่าจ้างขั้นตํ่ารายเดือน ดังนี้
การคํานวณค่ าจ้ างมาตรฐานสั ญญาจ้ าง 44 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์
[ (44 ชัว่ โมง(ต่อสัปดาห์) + 8 ชัว่ โมง(เบี้ยเลี้ยงวันหยุด)) X 365 วัน(ต่อปี ) ÷ 7 วัน(ต่อสัปดาห์)
÷ 12 เดือน ] = 226 ชัว่ โมง
* 226 ชัว่ โมง X 5,580 วอน = เป็ นเงินค่าจ้างขั้นตํ่าเท่ากับเดือนละ 1,261,080 วอน
การคํานวณค่ าจ้ างมาตรฐานสั ญญาจ้ าง 40 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์
[ (40 ชัว่ โมง(ต่อสัปดาห์) + 8 ชัว่ โมง(เบี้ยเลี้ยงวันหยุด)) X 365 วัน(ต่อปี ) ÷ 7 วัน(ต่อสัปดาห์)
÷ 12 เดือน ] = 209 ชัว่ โมง
* 209 ชัว่ โมง X 5,580 วอน = เป็ นเงินค่าจ้างขั้นตํ่าเท่ากับเดือนละ 1,166,220 วอน
อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าตามข้างต้น ไม่มีผลบังคับใช้แก่ แรงงานที่ อยู่ในสัญญาช่ วงฝึ กงาน
แต่แรงงานที่ฝึกงาน จะต้องได้รับค่าจ้างไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของค่าจ้างขั้นตํ่า หรื อชัว่ โมงละ 5,022 วอน
กรณี ชว่ั โมงการทํางานจริ งตํ่ากว่าที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง นายจ้างสามารถจ่ายเงินค่าจ้างตามชัว่ โมงการทํางาน
จริ งได้
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กรณี ที่นายจ้างมี ความจําเป็ นต้องหยุดประกอบกิ จการชั่วคราวด้วยเหตุ ที่เป็ นความ
ผิดพลาดของนายจ้าง นายจ้างต้องจ่ ายค่าจ้างให้แก่ ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ของค่าจ้างเฉลี่ ยตลอด
ระยะเวลาที่สงั่ ให้หยุดงาน

2. ค่ าล่ วงเวลา
การทํางานล่วงเวลา เป็ นการทํางานนอกเหนือจากเวลาทํางานปกติ(8 ชัว่ โมง) ต้องเป็ น
การตกลงยินยอมระหว่างฝ่ ายนายจ้างกับลูกจ้าง แต่ตอ้ งไม่เกิน 12 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ตาม พ.ร.บ.มาตรฐาน
แรงงานการคํานวณค่าล่วงเวลามีดงั นี้
ค่ าล่ วงเวลาการทํางานกะกลางวันและกะกลางคืน
(นอกเหนือจากเวลาทํางานปกติ 8 ชั่วโมง)
- ชัว่ โมงละ 150 % หรื อเท่ากับ 8,370 วอน (จํานวนชัว่ โมง X 5,580 X 150 %)
- กรณี ทาํ งานล่วงเวลา ระหว่าง 22:00 น. ~ 06:00 น. ชัว่ โมงละ 200 %
หรื อเท่ากับ 11,160 วอน (จํานวนชัว่ โมง X 5,580 X 200 %)
ค่ าล่ วงเวลา+วันหยุด เวลาทํางาน 8 ชัว่ โมงแรก (ไม่รวมเวลาพัก)
- ชัว่ โมงละ 150 % หรื อเท่ากับ 8,370 วอน (จํานวนชัว่ โมง X 5,580 X 150 %)
- เวลาทํางานตั้งแต่ ช่ัวโมงที่ 9 ชั่วโมงละ 200 % หรื อเท่ ากับ 11,160 วอน
(จํานวนชัว่ โมง X 5,580 X 200 %)
ค่ าล่ วงเวลา + วันหยุด + กะกลางคืน (ระหว่ าง 22:00 น. ~ 06:00 น.)
ชัว่ โมงละ 250 % หรื อเท่ากับ 13,950 วอน (จํานวนชัว่ โมง X 5,580 X 250 %)
ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานแรงงาน กรณีทํางานในกิจการกสิ กรรม เลีย้ งสั ตว์ ประมง ได้ รับ
การยกเว้ นในการจ่ ายค่ าล่ วงเวลาและค่ าทํางานในวันหยุด
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2. การประกันภัยทัว่ ไป (Casualty insurance)
ต้องทําภายใน 15 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลี โดยผูเ้ อาประกันจะได้รับการ
คุม้ ครอง (ระยะเวลา 3 ปี ) ทั้งนี้ การประกันภัยทัว่ ไปนี้ จะไม่คุม้ ครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล โดยจะชดเชย
เฉพาะกรณี ได้รับอุบตั ิเหตุ (เสี ยชีวิต / ไร้ความสามารถถาวร) จะได้รับเงินชดเชยสู งสุ ดไม่เกิน 30 ล้านวอน
และกรณี เจ็บป่ วย (เสี ยชี วิต / ไร้ความสามารถถาวรขั้นรุ นแรง) จะได้รับเงินชดเชยไม่เกิ น 15 ล้านวอน
โดยบริ ษทั ประกันภัย จะประเมินความสู ญเสี ยและจ่ายเงินชดเชย
อัต ราเบี้ ยประกัน ของการประกัน ภัย ทั่ว ไปขึ้ น อยู่ กับ เพศและอายุ ข องแรงงานต่ า งชาติ
โดยแรงงานต่างชาติ สามารถสมัครประกันภัยทัว่ ไป ณ ศูนย์ฝึกอบรมแรงงานต่างชาติ ที่แรงงานผูน้ ้ นั เข้ารับ
การอบรมก่อนส่ งต่อให้นายจ้าง ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยจะถูกตัดผ่านบัญชี ธนาคารที่แรงงานต่างชาติแจ้งไว้
แรงงานต่างชาติที่ฝ่าฝื นไม่ทาํ ประกันภัยทัว่ ไป มีโทษปรับสู งสุ ดไม่เกิน 5 ล้านวอน
เบี้ ย ประกัน ภัย ทัว่ ไป สามารถเรี ย กคื น บางส่ ว นได้ก รณี แ รงงานต่ างชาติ เ ดิ น ทางออกนอก
เกาหลี ใ ต้ โดยไม่ มี ก ารบาดเจ็ บ หรื อ เจ็ บ ป่ วยใดๆ (ยัง ไม่ มี ก ารใช้สิ ท ธิ์ ชดเชย) ก่ อ นที่ ก ารประกัน ภัย
จะหมดอายุ (3ปี ) เนื่องจากสิ้ นสุ ดการทํางาน หรื อยกเลิกสัญญาจ้าง
3. การประกันสุ ขภาพ (Health Insurance)
กฎหมายประกันสุ ขภาพของสาธารณรัฐเกาหลี กําหนดให้นายจ้างต้องสมัครประกันสุ ขภาพให้
แรงงานต่างชาติ (วีซ่า E-9) ภายใน 14 วัน นับจากวันทําสัญญาจ้าง โดยนายจ้างและลูกจ้างจ่ายเบี้ยประกัน
สุ ขภาพฝ่ ายละ 50% ผูเ้ อาประกันจะได้รับบัตรประกันสุ ขภาพภายใน 7 วันนับตั้งแต่วนั ขึ้นทะเบียนเป็ น
ผูป้ ระกันสุ ขภาพ เพื่อใช้แสดงตนเมื่อขอรับบริ การทางการแพทย์ในโรงพยาบาลได้ทุกแห่ ง ทั้งโรงพยาบาล
รัฐและโรงพยาบาลเอกชน โดยแรงงานต่างชาติจะได้รับสิ ทธิ์ การรักษาพยาบาลเทียบเท่าคนในชาติ ทั้งนี้ ผู ้
เอาประกันจะได้รับการคุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล กรณี เจ็บป่ วยทัว่ ไปที่ไม่ใช่สาเหตุมาจากการ
ทํางาน
ระบบประกันสุ ขภาพของสาธารณรัฐเกาหลีเป็ นระบบร่ วมจ่าย แม้ผปู ้ ่ วยจะมีประกันสุ ขภาพ
แล้วก็ตาม ผูป้ ่ วยจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทุกครั้งที่พบแพทย์ โดยมีอตั ราการร่ วมจ่าย
ระหว่าง 20 - 60% ตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานประกันสุ ขภาพกําหนด ขึ้นอยูก่ บั ประเภทการรักษาพยาบาล
(ผูป้ ่ วยนอก/ผูป้ ่ วยใน) และสถานพยาบาล เช่ น คลิ นิก โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลขนาดใหญ่ หรื อ
โรงพยาบาลที่ มี ผู ้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะโรค ในกรณี แ รงงานต่ างชาติ อ ยู่ ทํ า งานอย่ างผิ ด กฎหมาย
จะไม่ สามารถสมัครประกันสุ ขภาพของรั ฐได้ อย่างไรก็ตาม มี ศูนย์ช่วยเหลื อแรงงานต่ างชาติ บางแห่ ง
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ให้บริ การรักษาพยาบาลราคาถูกหรื อไม่เสี ยค่าใช้จ่ายแก่แรงงานผิดกฎหมาย อัตราเบี้ยประกันสุ ขภาพปี 2560
เท่ากับ 6.12 % (นายจ้าง 3.06% ลูกจ้าง 3.06%) ของรายได้ท้ งั หมด
4. การประกันค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางกลับ (Return Cost Insurance)
การประกัน ค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิ น ทางกลับ ประเทศ เป็ นการประกัน ภาคบัง คับ แก่ แ รงงาน
ต่างชาติ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการเตรี ยมค่าใช้จ่ายเมื่อแรงงานต่างชาติตอ้ งการเดินทางกลับประเทศ โดยจะ
ขอรับเงินประกันเดินทางกลับได้ในกรณี ดังนี้
▶เดินทางกลับประเทศ เนื่ องจากระยะเวลาอนุญาตทํางานสิ้ นสุ ดลง หรื อเป็ นผู ้
ที่หลบหนีนายจ้างแล้วประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ
▶ เดิ นทางกลับประเทศด้วยเหตุจาํ เป็ น (ไม่รวมถึงการเดิ นทางกลับประเทศ
ชัว่ คราว)
▶ถูกเลิกจ้างงาน ด้วยสาเหตุที่เกิดจากตัวแรงงานเอง ทําให้ตอ้ งส่ งกลับประเทศ
โดยไม่มีขอ้ ยกเว้นกรณี ใดๆ
แรงงานต่ างชาติในระบบ EPS ทุกคน ต้ องทําประกันค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางกลับประเทศ
ภายใน 3 เดื อน นั บจากวันเดินทางเข้ าประเทศเกาหลีใต้ โดยแรงงานต่ า งชาติ เป็ นผู้ รับผิดชอบการจ่ า ย
เบี้ ย ประกั น ซึ่ ง กํ า หนดให้ ชํ าระครั้ งเดี ย วเต็ ม จํ า นวน อั ต ราเบี้ ยประกั น ขึ้ นอยู่ กั บ ประเทศผู ้ส่ ง
(Sending Country) สําหรับประเทศไทยกําหนดเบี้ยประกันจํานวน 400,000 วอน โดยแรงงานต่างชาติ
สามารถสมัครประกันเดินทางกลับ ณ ศูนย์ฝึกอบรมแรงงานต่างชาติ ที่แรงงานผูน้ ้ นั เข้ารับการอบรมก่อนส่ ง
ต่อให้นายจ้าง ทั้งนี้ เบี้ยประกันจะถูกตัดผ่านบัญชีธนาคารที่แรงงานต่างชาติแจ้งไว้ แรงงานต่างชาติที่ฝ่าฝื น
มีโทษปรับไม่เกิ น 1,000,000 วอน กรณี แรงงานต่างชาติเสี ยชี วิตขณะทํางานในสาธารณรัฐเกาหลีทายาท
โดยธรรมเป็ นผูม้ ีสิทธิ์รับเงินประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับแทน
การขอรับเงินประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศ สามารถติดต่อที่ศูนย์บริ การจัดหา
งานในเขตพื้นที่ที่อาศัยอยู่ เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเดิ นทางกลับประเทศ หลังจากนั้น ศูนย์ฯ จะออก
แบบฟอร์ มการกลับประเทศ โดยให้กรอกแบบฟอร์ มเกี่ ยวกับตัวเอง ได้แก่ ชื่ อ/นามสกุล หมายเลขบัญชี
ธนาคาร หมายเลขหนังสื อเดินทาง เป็ นต้น พร้อมทั้งแนบสําเนาเอกสารทั้งหมดเพื่อประกอบการยื่นคําร้อง
ขอรับเงินประกันเดินทางกลับ ณ บริ ษทั ซัมซุงประกันภัยจํากัด (☎02-2119-2400, Fax: 0505-161-1421)
หลังจากเรื่ องผ่านการอนุ มตั ิ เงิ นประกันเดิ นทางกลับจะถูกโอนเข้าบัญชี ธนาคารที่แจ้งไว้โดยอัตโนมัติ
โดยปกติใช้ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 3 วันทําการ
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5. เงินบํานาญแห่ งชาติเกาหลี (National Pension Service)
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2546 ผูใ้ ช้แรงงานในสาธารณรัฐเกาหลีที่ทาํ งานในสถานประกอบการ
ซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป จะต้องเข้าร่ วมโครงการเงินบํานาญแห่ งชาติ ด้วยการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
บํานาญเพื่อสร้างความมัน่ คงในการดํารงชี วิต โดยนายจ้างและลูกจ้างจะต้องร่ วมจ่ายเงินสมทบกองทุน
ฝ่ ายละ 4.5 % ของรายได้มาตรฐาน สมาชิกกองทุนจะได้รับสิ ทธิประโยชน์ ดังนี้
* เงินบํานาญกรณีทุพพลภาพ เป็ นเงิ นที่จ่ายให้แก่ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่ประสบอันตราย
หรื อเจ็บป่ วยระหว่างเข้าร่ วมโครงการและมี อาการทุพพลภาพหลังสิ้ นสุ ดการรั กษาพยาบาลจํานวนเงิ น
บํา นาญขึ้ นอยู่ กั บ ระดั บ ความรุ นแรงของความทุ พ พลภาพ สํ า หรั บ ความทุ พ พลภาพระดั บ 1-3
จะได้รับเงินบํานาญเป็ นรายปี ส่ วนความทุพพลภาพระดับ 4 จะได้รับเป็ นเงินก้อน
* เงินบํานาญกรณีเสี ยชี วิต กรณี ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเสี ยชี วิตหรื อผูร้ ับเงินบํานาญชราภาพ
บํานาญทุพพลภาพเสี ยชีวิต ทายาทจะได้รับเงินช่วยยังชีพรายเดือน ทั้งนี้ ทายาทสามารถยืน่ คําร้องขอรับสิ ทธิ
ประโยชน์ยอ้ นหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
* เงินบําเหน็จ(เงินก้อน) กรณี เป็ นแรงงานต่างชาติ จะสามารถขอคืนเงินสมทบ(ส่ วนของ
นายจ้างและลูกจ้าง) พร้อมดอกเบี้ย เมื่อเดินทางกลับประเทศ (ภายในเวลา 5 ปี นับจากวันที่เดินทางออกจาก
สาธารณรัฐเกาหลี) หรื อเมื่ออายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์
วิธีการขอรับเงินบํานาญ
สําหรับแรงงานต่างชาติที่มีอายุระหว่าง 18 - 60 ปี และพํานักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี
ต้องเข้าร่ วมโครงการเงินบํานาญแห่ งชาติเช่นเดียวกับชาวเกาหลี แรงงานต่างชาติที่เข้าร่ วมโครงการเงินบํานาญ
แห่ ง ชาติ แ ละจ่ า ยเงิ น สมทบกองทุ น บํา นาญ จะขอรั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ ป็ นเงิ น บํา เหน็ จ คื น ได้ใ นกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) กรณี สิ้ น สุ ด สั ญ ญาจ้า งและเดิ น ทางกลับ ประเทศ โดยไม่ ก ลับ เข้า มาทํา งาน
ในสาธารณรัฐเกาหลีอีก ผูม้ ีสิทธิ์สามารถยืน่ คําร้องขอรับเงินบําเหน็จได้ ดังนี้
ยื่ น คํ า ร้ อ งได้ ที่ สํ า นั ก งานบํ า นาญแห่ งชาติ เ กาหลี ใ ต้ (National Pension
Service:NPS) ในเขตพื้นที่สถานประกอบการก่อนเดินทางกลับ โดยเงินบําเหน็จจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคาร
ที่เป็ นชื่อบัญชีของผูม้ ีสิทธิ์
ผู ้มี สิ ท ธิ ส ามารถขอรั บ เงิ น บํา เหน็ จ ได้ที่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ อิ น ชอน
(วัน-เวลาราชการ โดยต้องไปยืน่ คําร้องก่อนเวลาขึ้นเครื่ องบินอย่างน้อย 6 ชัว่ โมง) มีข้นั ตอน ดังนี้
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- ยื่นคําร้ องขอรับเงิ นบําเหน็จก่ อนเดิ นทางกลับที่สํานักงานบํานาญแห่ งชาติ
เกาหลี ใ ต้ใ นเขตพื้ น ที่ ส ถานประกอบการ และได้รั บ เอกสารรั บ รองการยื่น คํา ร้ อ งขอรั บ เงิ น บํา เหน็ จ
จากสํานักงาน
- ติ ด ต่ อ สํา นัก งานบํา นาญแห่ ง ชาติ เ กาหลี ใ ต้ส าขาท่ า อากาศยานนานาชาติ
อินชอน ในวันเดินทางออกประเทศ ณ ชั้น 1 อาคารผูโ้ ดยสารขาเข้าโซน A และยื่นเอกสารรับรองการยื่น
คําร้ องขอรั บเงิ น บําเหน็ จ , หนังสื อเดิ นทาง และตัว๋ เครื่ องบิ น จากนั้นรั บหนัง สื อแจ้งการตัดสิ น จ่ ายเงิ น
บําเหน็จ และหนังสื อแจ้งการจ่ายเงินบําเหน็จ
- ยื่น หนังสื อแจ้งการจ่ ายเงิ น บําเหน็ จ และหนังสื อเดิ น ทางที่ ธนาคารซิ นฮัน
(SHINHAN BANK) ชั้น 1 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน จากนั้นรับใบเสร็ จแลกเปลี่ยนเงิน ระหว่างเวลา
09.00-17.30 น. (ยกเว้น วันที่ 18 กันยายน ของทุกปี เนื่ องจากเป็ นวันหยุดของสํานักงานบํานาญแห่ งชาติ
เกาหลีใต้)
- หลังจากผ่า นด่ านตรวจคนเข้าเมื องให้ติด ต่ อที่ ธนาคารชิ น ฮัน (SHINHAN
BANK) อีกครั้งหนึ่ ง ยื่นใบเสร็ จแลกเปลี่ยนเงินและหนังสื อเดิ นทาง เพื่อแลกใบเสร็ จแลกเปลี่ยนเงินเป็ น
เงินสด ก่อนเวลา 21.00 น.
(2) กรณี ไม่ได้ยนื่ คําร้องขอรับเงินบําเหน็จก่อนเดินทางกลับ
ยื่นคําร้องทางไปรษณี ยไ์ ปยังสํานักงานบํานาญแห่ งชาติเกาหลีใต้ในเขตพื้นที่
สถานประกอบการ หลังจากเดินทางกลับประเทศแล้ว
ยืน่ คําร้องได้ที่ สํานักประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ (ชั้น 12) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน และสํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ทั้งนี้เงินบําเหน็จจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคาร
ที่ผมู ้ ีสิทธิ์แจ้งไว้ (จะต้องเป็ นชื่อบัญชีของผูม้ ีสิทธิ์รับเงินเท่านั้น)
หมายเหตุ 1. กรณี ตวั แทนในเกาหลียื่นคําร้องแทน อาจมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยม
และเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแอบอ้างเพื่อขอรับเงินบําเหน็จจึงแนะนําให้ใช้วิธีการขอรับทางไปรษณี ย ์
2. กรณี ผมู ้ ีสิทธิ์เสี ยชีวิต สิ ทธิ์จะตกทอดถึงทายาทโดยธรรม โดยทายาทจะ
ได้รับเงินยังชีพรายเดือนตามอัตราที่ NPS กําหนด
3. ดาวน์โหลดแบบคําร้องได้ที่ http://english.nps.or.kr
เอกสารทีต่ ้ องเตรียมกรณียื่นคําร้ อง
▶ กรณียื่นคําร้ องก่ อนเดินทางกลับ(ภายในสาธารณรัฐเกาหลี)
-กรอกแบบคําร้องเป็ นภาษาอังกฤษ
-สําเนาหนังสื อเดินทาง (Passport)
-สําเนาบัตรต่างด้าว
-สําเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็ นชื่อผูม้ ีสิทธิ์เท่านั้น
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-สําเนาบัตรโดยสารเครื่ องบินที่จะใช้เดินทางกลับประเทศ
▶ กรณีภายหลังเดินทางกลับประเทศไทย
ขอรั บแบบคําร้ องขอรั บเงิ นประโยชน์ทดแทนฯ (เงิ นสะสมเลี้ยงชี พประเภทบําเหน็จ) ได้ที่
สํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรื อสํานักประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ
- กรอกแบบคําร้องเป็ นภาษาอังกฤษ
- หมายเลขหรื อสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนคนต่างด้าว 1 ฉบับ
- สํา เนาหนังสื อเดิ น ทาง (Passport) หน้าที่ มีรูปถ่ ายและตราประทับขาออกจาก
สาธารณรัฐเกาหลีครั้งสุ ดท้าย อย่างละ 1 ฉบับ
- สําเนาสมุดบัญชีธนาคารในประเทศไทยที่เป็ นชื่อผูม้ ีสิทธิ์เท่านั้น 1 ฉบับ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ 1 ฉบับ
- สํ า เนาใบเปลี่ ย นชื่ อ -สกุ ล (ถ้า มี ) พร้ อ มเอกสารแปลเป็ นภาษาอัง กฤษ โดยมี
ตราประทับรับรองการแปลของผูแ้ ปล 1 ฉบับ
* เอกสารประกอบการยืน่ ขอรับเงินบําเหน็จต้องรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
▶ กรณียื่นคําร้ องจากต่ างประเทศทางไปรษณีย์
-กรอกแบบคําร้องเป็ นภาษาอังกฤษ(ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ
ของประเทศที่ผมู ้ ีสิทธิ์อาศัยอยูแ่ ละรับรองจากสถานกงสุ ลหรื อสถานทูตเกาหลีประจําประเทศนั้นๆ)
-สําเนาบัตรต่างด้าว
-สําเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็ นชื่อผูม้ ีสิทธิ์เท่านั้น
สอบถามเพิม่ เติมได้ ที่ NPS ☎ 02-2179-8730 (มีล่ามภาษาไทย)
6. เงินรางวัลสิ้นสุ ดสั ญญาจ้ าง หรื อแทจิกกึม
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไป นายจ้าง
จะต้องจ่ายเงินรางวัลสิ้ นสุ ดสัญญาจ้าง (Departure Guarantee Insurance) กรณี แรงงานต่างชาติทาํ งานกับ
นายจ้างไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี เป็ นเงินมูลค่าเท่ากับค่าจ้าง 30 วัน โดยนายจ้างต้องจ่ายภายใน 14 วัน นับแต่วนั สุ ดท้าย
ของการทํางาน หากนายจ้างฝ่ าฝื นมีโทษปรับไม่เกิน 5 ล้านวอน (รวมแรงงานที่ทาํ งานในภาคเกษตร)
แรงงานสามารถขอรั บเงิ นแทจิ กึม ได้ก่อนเดิ นทางกลับประเทศ และสามารถเลือกได้ว่าจะ
ขอรับเงินสดที่สนามบินเกาหลีหลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง หรื อจะให้บริ ษทั ประกันซัมซุงฯ โอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคารในประเทศของแรงงาน ซึ่งจะได้รับเงินภายใน 14 วัน หลังจากเดินทางกลับประเทศแล้ว
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7. การประกันเจ็บป่ วยและอุบัติเหตุอนั เนื่องจากการทํางาน
พ.ร.บ. ประกัน ค่า ทดแทนอุบตั ิ เ หตุใ นอุ ตสาหกรรม (Industrial Accident Compensation
Insurance Act) กําหนดให้สถานประกอบการทุกแห่ งและกิ จการทุกประเภทที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
ต้องทําประกันอุ บตั ิ เ หตุ ในการทํา งานให้ลูก จ้างทุก คน ภายใน 15 วัน นับจากวันทําสัญญาจ้าง
ไม่ว่าจะเป็ นลูกจ้างประจําหรื อชัว่ คราว ทั้งนี้ เพื่อเป็ นหลักประกันแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรื อบาดเจ็บ
จากการทํางาน โดยไม่คาํ นึงถึงสาเหตุที่เกิดอุบตั ิเหตุหรื อการบาดเจ็บ ซึ่ งอาจเกิดจากความไม่รู้หรื อความผิด
ของลูกจ้าง และไม่คาํ นึ งถึงสถานะ แม้ว่าจะทํางานกับสถานประกอบการที่ผิดกฎหมายหรื อเป็ นแรงงาน
ต่างชาติผดิ กฎหมาย โดยลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทํางานจะได้รับการรักษาพยาบาล และค่าทดแทน
กรณี สูญเสี ยอวัยวะ ค่าทดแทนการขาดรายได้ ค่าฟื้ นฟูสมรรถภาพ และหากประสบอันตรายถึงแก่ความตาย
นอกจากได้รับค่าทําศพแล้ว ทายาทยังได้รับเงินทดแทนอีกด้วย
ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทํางานและอยู่ระหว่างการพักรักษาตัว สามารถปฏิเสธการ
ทํางานโดยนายจ้างไม่สามารถบังคับให้ทาํ งานหรื อบังคับให้ออกนอกประเทศได้ ในกรณี ที่ลูกจ้างที่ประสบ
อุ บั ติ เ ห ตุ ยั ง อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร รั ก ษ า แ ต่ ส า ม า ร ถ ทํ า ง า น ไ ด้ ลู ก จ้ า ง ผู ้ น้ ั น ยั ง มี สิ ท ธิ รั บ
ค่ารักษาพยาบาลจนกว่าจะสิ้ นสุ ดการรักษา โดยได้รับค่าจ้างแรงงานจากนายจ้างและหมดสิ ทธิ์ รับค่าทดแทน
การขาดรายได้
สําหรับแรงงานต่างชาติผดิ กฎหมายที่เกิดอุบตั ิเหตุเนื่องจากการทํางาน ให้ใช้ใบรับรองแพทย์และ
เอกสารรับรองจากสํานักงานประกันอุบตั ิเหตุเนื่ องจากการทํางาน นําไปดําเนิ นการเพื่อขออนุ ญาตพํานัก
ชัว่ คราวในเกาหลีใต้จนสิ้ นสุ ดการรักษา (วีซ่า G-1) ที่สาํ นักงานตรวจคนเข้าเมือง การอนุ ญาตให้วีซ่าพํานัก
ในเกาหลีใต้หรื อไม่ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
* สิ ทธิประโยชน์ จากการประกันเจ็บป่ วยและอุบัติเหตุอนั เนื่องจากการทํางาน มีดังนี้
▶ ค่ ารักษาพยาบาล(Medical Care Benefits) เป็ นเงินที่จ่ายให้แก่แรงงานที่ประสบ
อันตรายหรื อเจ็บป่ วยจากการทํางาน ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป ได้แก่ ค่าตรวจวินิจฉัย
ค่ายา ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่าอวัยวะเทียม ค่าส่ งต่อ
▶ ค่ าทดแทนกรณีถูกเลิกจ้ างชั่ วคราว/ทุพพลภาพชั่ วคราว(Temporary Disability
Benefits) เป็ นเงินที่จ่ายให้แก่แรงงานในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายวันเฉลี่ย เพื่อทดแทนการขาดรายได้
ระหว่างรับการรักษาพยาบาล
▶ ค่ าทดแทนรายปี (Injury-disease Compensation Annuity) เป็ นเงิ นที่ จ่ายให้
แรงงานที่ได้รับการรั กษาพยาบาลมานานกว่า 2 ปี แต่ยงั ไม่สิ้นสุ ดการรั กษา จํานวนค่าทดแทนขึ้นอยู่กบั
ระดับความพิการ ดังนี้
* ความพิการระดับที่ 1 ได้รับค่าทดแทน 329 วันของค่าจ้างเฉลี่ย
* ความพิการระดับที่ 2 ได้รับค่าทดแทน 291 วันของค่าจ้างเฉลี่ย
* ความพิการระดับที่ 3 ได้รับค่าทดแทน 257 วันของค่าจ้างเฉลี่ย
104

▶ ค่ า ทดแทนกรณี ทุ พ พลภาพถาวร (Disability Benifits) เป็ นสิ ท ธิ ป ระโยชน์
สําหรับแรงงานที่ประสบอันตราย หรื อเจ็บป่ วยจนพิการทางร่ างกายหรื อจิตใจ จํานวนเงินทดแทนขึ้นอยูก่ บั
ระดับความพิการ
▶ ค่ าดูแล (Nursing Benefits) สําหรับแรงงานที่สิ้นสุ ดการรักษาพยาบาลแล้วแต่ยงั
จําเป็ นต้องมีผดู ้ ูแลเป็ นประจําหรื อครั้งคราว กรณี ตอ้ งมีผดู ้ ูแลเป็ นประจําค่าดูแลไม่เกินจํานวนเงิน 41,170
วอนต่ อวั น และกรณี ต้ อ งมี ผู ้ดู แ ลเป็ นครั้ งคราวค่ า ดู แ ลไม่ เ กิ น จํ า นวนเงิ น 27,450 วอนต่ อวั น
(อัตราปี 2560)
▶ค่ าทดแทนแก่ ทายาท(Survivors Benefits) เป็ นสิ ทธิ ประโยชน์ที่จ่ายแก่ทายาท
หรื อ ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะของแรงงานที่เสี ยชีวิตจากการทํางาน โดยเหมาจ่ ายให้ จํานวน 1,300 วันของค่ าจ้ างเฉลี่ย
รายวัน
▶ ค่ าจัดการงานศพ(Funeral Expenses) เป็ นค่าใช้จ่ายจริ งที่จ่ายให้แก่ผจู ้ ดั การศพ
ของแรงงานที่เสี ยชีวิตจากการทํางาน โดยคํานวณจ่ายเท่ากับ 120 วันของค่าจ้างเฉลี่ยรายวัน แต่ตอ้ งไม่ ตํ่ากว่ า
10,061,800 วอน และไม่ เกิน 14,27,340 วอน (อัตราปี 2559)
▶ สิ ทธิประโยชน์ ด้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพ (Vocational rehabilitation benefits)
เพื่อให้แรงงานที่ประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางานฟื้ นฟูสมรรถภาพและกลับไปทํางาน ค่าฟื้ นฟูสมรรถภาพ
มี 2 ประเภท ดังนี้ (1) การจ่ายค่าฝึ กอบรมวิชาชีพและค่าตอบแทนให้แรงงาน
(2) การจ่ายเงินสนับสนุ นให้แก่นายจ้างที่จา้ งแรงงานซึ่ งเป็ นผูพ้ ิการจากอุบตั ิเหตุ หรื อ
นายจ้างที่จดั โปรแกรมฝึ กอบรมหรื อกิจกรรมเพื่อฟื้ นฟูสมรรถภาพ
เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการรับเงินทดแทน
- กรอกแบบฟอร์ มการได้รับบาดเจ็บจากการทํางาน (3ชุ ด) การได้รับเงินทดแทนการ
ขาดรายได้ เงินทดแทนกรณี ทุพพลภาพ (ถ้ามี) และการเรี ยกร้องสิ ทธิ์ ในการรักษาพยาบาล พร้อมลงลายมือ
ชื่อแรงงานผูป้ ระสบอันตราย หรื อทายาท นายจ้าง และสถานพยาบาล
- บันทึกการบาดเจ็บ ระบุวนั ที่ประสบอันตราย และรายละเอียดอื่นๆ
- ส่ งเอกสารทั้งหมดไปยังสํานักงานเงินทดแทนและสวัสดิ การแห่ งสาธารณรัฐเกาหลี
(COMWEL)
8. การประกันชดเชยค่ าจ้ างค้ างจ่ ายของบริษัทประกันภัยโซล
การประกั น ชดเชยค่ า จ้ า งค้ า งจ่ า ยของบริ ษั ท ประกั น ภั ย โซล (ซออุ ล โบจึ ง โบฮอม)
เป็ นการประกันภาคบังคับแก่นายจ้างในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างประจําน้อยกว่า 300 คน ยกเว้น กิจการ
ก่อสร้างหรื อซ่อมแซมที่มีมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านวอน ที่มีขนาดไม่เกิน 330 ตรม. การเกษตรที่ไม่เป็ นนิติบุคคล
ซึ่งมีลูกจ้างไม่เกิน 5 คน โดยนายจ้ างต้ องทําประกันชดเชยค่ าจ้ างค้ างจ่ ายให้ แก่ ลูกจ้ าง ภายใน 15 วัน นับจาก
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วันที่สัญญาจ้ างมีผลบังคับ เพื่อเป็ นหลักประกันแก่ แรงงาน กรณี คา้ งจ่ ายค่าจ้างหรื อเงินแทจิ กึม ประกัน
ดังกล่าวให้ความคุม้ ครองในวงเงิน 2 ล้านวอน
หมายเหตุ - กรณี มีค่าจ้างค้างจ่ายเกินกว่า 2 ล้านวอน แรงงานสามารถเรี ยกร้องเงินส่ วนเกินได้
โดยฟ้องศาลแพ่ง
- เบี้ยประกันชดเชยค่าจ้างค้างจ่าย 16,000 วอน ต่อปี
9. เงินทดแทนเนื่องจากบริษัทล้ มละลาย (เงินเชดังกึม)
แรงงานต่างชาติสามารถขอรับเงินเชดังกึม ได้เมื่อแรงงานต่างชาติน้ นั สิ้ นสุ ดการทํางานและ
ไม่ได้รับค่าจ้าง เนื่องจากนายจ้างยกเลิกกิจการจากกรณี ใดกรณี หนึ่งต่อไปนี้
(1) นายจ้างถูกศาลตัดสิ นให้ลม้ ละลาย แรงงานต่างชาติสามารถยื่นคําร้ องขอรั บเงินชดเชย
ผ่ า นสํ า นั ก งานสั ง คมสงเคราะห์ แ ละค่ า ทดแทนสํ า หรั บ แรงงาน โดยเงิ น จะโอนเข้า บัญ ชี ข องผู ้ยื่ น
คําร้องโดยตรง
(2) กรณี อื่นที่เทียบเท่ากับการล้มละลายตามที่กฎหมายกําหนด แรงงานต่างชาติสามารถยื่น
ใบรับรองการล้มละลายต่อหัวหน้าสํานักงานแรงงานท้องถิ่น (ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ออกจากบริ ษทั ) และ
รั บ เอกสารรายงานการล้ ม ละลาย จากนั้ นจึ ง ยื่ น คํา ร้ อ งขอรั บ เงิ น เชดั ง กึ ม พร้ อ มเอกสารยื น ยัน
การล้มละลายของบริ ษทั ได้ที่สาํ นักงานแรงงานท้องถิ่น หลังจากนั้นสํานักงานแรงงานท้องถิ่นจะตรวจสอบ
และส่ งเรื่ องต่อไปยังสํานักงานสังคมสงเคราะห์และค่าทดแทนแรงงาน โดยเงินจะโอนเข้าบัญชี ของผูย้ ื่น
คําร้องโดยตรง
เงินเชดังกึมทีแ่ รงงานต่ างชาติมีสิทธิ์ได้ รับประกอบด้ วย
- ค่าจ้างค้างจ่ายสู งสุ ดไม่เกิน 3 เดือน
- เงินแทจิกึมสู งสุ ดไม่เกิน 3 ปี
- ค่าแรงในวันหยุดสุ งสุ ดไม่เกิน 3 เดือน
* แรงงานต่างชาติสามารถเรี ยกร้องเงินเชดังกึมได้ ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วนั ที่นายจ้างล้มละลาย
ขั้นตอนการขอรับเงินเชดังกึม
1. ยืน่ คําขอรับรองนายจ้างล้มละลายที่กระทรวงแรงงานเกาหลี
2. กระทรวงแรงงานฯ ทําการตรวจสอบแล้วแจ้งการรับรองนายจ้างล้มละลาย
3. ยืน่ คําขอเงินเชดังกึมที่กระทรวงแรงงานฯ
4. กระทรวงแรงงานฯ แจ้งผลการตรวจสอบสิ ทธิ์ขอเงินเชดังกึม
5. หากมีสิทธิ์รับเงินเชดังกึม กระทรวงแรงงานฯ จะส่ งผลการตรวจสอบต่อสํานักงานสวัสดิการแรงงาน
แห่ งชาติ
6. เมื่อสํานักงานสวัสดิการแรงงานแห่งชาติพิจารณาแล้วเสร็ จจะทําการโอนเงินเข้าบัญชีผยู ้ นื่ คําร้องต่อไป
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10. การประกันการจ้ างงาน
เป็ นการประกันภาคสมัครใจเพื่อใช้เป็ นค่าครองชีพกรณี แรงงานต่างชาติถูกเลิกจ้างซึ่งนายจ้าง
และลู ก จ้ า งต้ อ งจ่ า ยค่ า เบี้ ยประกั น การจ้ า งงานฝ่ ายละ 50% โดยสามารถสมั ค รได้ ที่ สํ า นั ก งาน
สังคมสงเคราะห์และค่าทดแทนสําหรับแรงงาน ทั้งนี้ แรงงานที่ได้รับการจ้างงานตั้งแต่ 180 วันขึ้นไปและ
ต่อมาถู กเลิ ก จ้าง สามารถขอรั บเงิ นชดเชยได้ที่ศูนย์ความมัน่ คงในการจ้างงาน ยกเว้น กรณี เปลี่ ยนงาน
ด้วยความสมัครใจหรื อถูกไล่ออกเนื่องจากความผิดร้ายแรง
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หนังสื อมอบอํานาจ
เขียนที่ ที่วา่ การ.....................................
วันที่…….เดือน.....................พ.ศ........
โดยหนังสื อฉบับนี้ขา้ พเจ้า..........................................................................อายุ.....ปี สัญชาติไทย
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือบัตรประชาชนเลขที่.................................................................ออกให้ ณ.......................................
ตําบล.............................................อําเภอ................................................จังหวัด...............................................
ขอมอบอํานาจให้สถานเอกอัครราชทูตไทย สาธารณรัฐเกาหลีเป็ นผูม้ ีอาํ นาจดําเนิ นการเรื่ อง
.................................................................................................................ของข้าพเจ้าแทนข้าพเจ้าจนเสร็ จการ
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผรู ้ ับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนังสื อมอบอํานาจนี้เสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเองทั้งสิ้ น
พยานแล้ว

เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่ อไว้เป็ นสําคัญ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้า
(ลงชื่อ)..........................................ผูม้ อบอํานาจ
(........................................)
(ลงชื่อ)..........................................ผูร้ ับมอบอํานาจ
(.......................................)
ขอรับรองว่าเป็ นลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริ งของผูม้ อบอํานาจ
(ลงชื่อ)........................................
(ตราประทับหน่วยงาน)
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