■ ข้ อบังคับใช้ ตามกฎหมายเงินบานาญแห่งชาติเกาหลีใต้

[แบบที่ 17]

แบบคำร้ องขอรับเงินบำนำญเพื่อครอบครัวผู้เสียชีวิต
※ กรุณาอ่านวิธีการและข้ อควรระวังด้ านหลังก่อนกรอกข้ อมูล, และทาเครื่ องหมาย √ ลงใน [

หมายเลขที่ยื่นเรื่ อง

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
(ผู้แทน)

วันเวลาที่ยื่นเรื่ อง

ระยะเวลาดาเนินการ

ชื่อ-สกุล

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน

หมายเลขโทรศัพท์ (บ้ าน)

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

อีเมล์ (e-mail)
ทายาทผู้มีสิทธิ์ [
รับเงินตามลาดับ [

ช่องทางรับ: ผลประเมินยอดเงินㆍ
เนื ้อหาการเปลี่ยนแปลง

] จดหมาย

[

] ผู้เดียว
] หลายคน (

การคัดเลือก
ผู้แทน

คน)

] อีเมล์ (e-mail)

[

สถาบันการเงิน

เลขที่บญ
ั ชี

บัญชีจดั สรร (ใช้ ปอ้ งกันการอายัด)

สถาบันการเงิน

เลขที่บญ
ั ชี

] เลือก

[

] ไม่เลือก

บัญชีจดั สรร หมายถึง บัญชีที่เปิ ดขึ ้นต่างหากจากสถาบันการเงิน เพื่อป้องกันการถูกอายัดเงินบานาญแห่งชาติ (ไม่เกิน 1.5 ล้ านวอนต่อเดือน) กรณีไม่
แน่ใจว่ายอดเงินที่ได้ รับต่อเดือนอาจเกินวงเงินจากัด กรุณากรอกข้ อมูลในส่วนของบัญชีทวั่ ไป

ชื่อ-สกุล

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน

บาดเจ็บจากการทางาน

รายละเอียดปรับเปลี่ยน
ยอดเงินบานาญ

ความเสียหายจากบุคคลที่ 3

※ เหตุผลการจ่ายเงิน

※ เงินบานาญค้ างจ่าย

หมายเลข
ผู้มีคณ
ุ สมบัติ
รับเงินค่าเลี ้ยงดู

[

] จดหมายและอีเมล์ (e-mail)

[

บัญชีทวั่ ไป
※

ผู้เสียชีวิต

30 วัน

ที่อยู่
ความสัมพันธ์
กับผู้เสียชีวิต

บัญชีที่รับเงิน

(แผ่นหน้ า)

] ตามข้ อที่ใช่

วันที่เสียชีวิต

[ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่

ได้ รับเงินชดเชยความเสียหาย

[ ] ได้ รับ [ ] ไม่ได้ รับ

[ ] มี

การได้ รับเงินชดเชยค่าเสียหาย

[ ] ได้ รับ [ ] ไม่ได้ รับ

[ ] ไม่มี

[

] เกี่ยวข้ อง

[

] ไม่เกี่ยวข้ อง

※ เงินบาเหน็จกรณีเสียชีวิต

ชื่อ-สกุล

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน

ชื่อ -สกุล

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน

[

] เกี่ยวข้ อง

[

] ไม่เกี่ยวข้ อง

※ วันแรก

ความสัมพันธ์กบั ผู้มีสิทธิ์รับเงิน

※ ทาเครื่ องหมาย

①
②
③

ทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงิน
ตามลาดับ

หมายเลข

การคัดเลือกผู้แทน
วันที่คดั เลือก

※ ทาเครื่ องหมาย

ลายเซ็นหรื อตราประทับ

①
②

ระยะเวลาที่เป็ นสมาชิก
[
เงินบานาญต่างประเทศ
ระยะเวลาที่พานักอยูใ่ น
[
ต่างประเทศ
※ เลือกค่าตอบแทน

ผู้แทน

] ไม่มี

[

] มี

(ประเทศ / ระยะเวลา:

] ไม่มี

[

] มี

(ประเทศ / ระยะเวลาที่ได้ พานัก:

ค่าตอบแทนที่ได้
(วันที่ได้ รับ)

①
(

/
/

②
/

/

)

(

)
)

③
/

/

)

ชื่อ – สกุล

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน

หมายเลขโทรศัพท์(บ้ าน)

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

(

/

/

)

ค่าตอบแทนที่เลือก
(วันที่ได้ รับ)

(

/

/

)

ความสัมพันธ์กบั ผู้มีสิทธิ์รับเงิน

ที่อยู่
ยืนยันโดยผู้มีสิทธิ์รับเงิน

(ลายเซ็น) ยืนยันโดยหัวหน้ าหน่วยงาน

(ลายเซ็น)

การยื่นคาร้ องขอรับเงินบานาญเพื่อครอบครัวผู้เสียชีวิตข้ างต้ น เป็ นไปตาม「ข้ อบังคับใช้ ของกฎหมายเงินบานาญแห่งชาติเกาหลีใต้ 」 มาตรา 22 วรรค 8
ปี

เดือน

ผู้ยื่นคาร้ อง

วัน
(ลายเซ็นหรื อตราประทับ)

เรี ยน ประธาน สานักงานเงินบานาญแห่งชาติเกาหลีใต้
หนังสือยินยอมให้ พิจารณารายละเอียดค่ารักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกาหลีใต้ และข้ อมูลสถานพยาบาล
ตามขันตอนการด
้
าเนินงาน ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบตรวจสอบเกี่ยวกับข้ อมูลสถานพยาบาล, วันตรวจร่างกายครัง้ แรก และระดับความพิการ เมื่อมีความจาเป็ น และ
ยินยอมให้ พิจารณาข้ อมูล (การยื่นหรื อออกเอกสาร) รายละเอียดค่ารักษาพยาบาล (ใบแสดงรายการค่ารักษาเป็ นเงินสดส่วนบุคคล), ประวัติเกี่ยวกับการรักษาโรคของสถานพยาบาล
ตาม「กฎหมายการแพทย์」
ผู้ยื่นคาร้ อง

(ลายเซ็นหรื อตราประทับ)
210mm×297mm(กระดาษขาว 80g/㎡)

(แผ่นหลัง)
สาเนาเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ยื่นคาร้ อง 1 ฉบับ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน (ใช้ การยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแทนการยืนยัน
ตัวตนได้ )
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์รับเงินบานาญเพื่อครอบครัวผู้เสียชีวิต (กรณีที่ผ้ แู ทนเป็ นผู้ยื่นคาร้ องเท่านัน)
้
3. เอกสารยืนยันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว (ที่มีหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน) 1 ฉบับ
4. เอกสารยืนยันการเสียชีวิต เช่น มรณะบัตร 1 ฉบับ
1.

เอกสารที่ใช้ ยื่น
ของผู้ยื่นคาร้ อง

5. แบบตรวจสอบ(แจ้ ง)ต้ นเหตุการพิการㆍการเสียชีวิต 1 ฉบับ
6. สาเนาบัตรผู้พิการ 1 ฉบับ (เฉพาะผู้มีคณ
ุ สมบัติรับเงินค่าเลี ้ยงดู บุตรหรื อพ่อแม่ต้องเป็ นผู้มีระดับความพิการระดับ 2 ขึ ้นไปเท่านัน)
้
รายละเอียดสาหรับให้
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ

ไม่มี
ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าตอบแทนในการรักษาพยาบาล
วิธีการกรอกข้ อมูลและข้ อควรระวัง

1.

2.
3.

ไม่กรอกข้ อมูลลงในช่องที่มีสีทึบและช่องที่มีเครื่ องหมาย “※”
จาเป็ นต้ องกรอกชื่อ-สกุล, หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์, สถานที่ที่ออกบัตรประจาตัวประชาชน, รหัสไปรษณีย์
ในช่อง “ช่องทางรับ: ผลประเมินยอดเงินㆍเนื ้อหาการเปลี่ยนแปลง” ให้ เลือกตามความต้ องการของผู้มีสิทธิ์รับเงิน
※

4.
5.

6.

7.

ช่องทางรับ: ผลประเมินยอดเงินㆍเนื ้อหาการเปลี่ยนแปลง” หมายถึง รายละเอียดที่แจ้ งให้ กบั ผู้มีสิทธิ์รับเงินทราบเมื่อสานักงานมีการประเมินหรื อเปลี่ยนแปลงเนื ้อหา

เกี่ยวกับยอดเงินบานาญ ตาม「ข้ อบังคับใช้ ของกฎหมายเงินบานาญแห่งชาติเกาหลีใต้ 」มาตรา 22 วรรค 9
บัญชีธนาคารที่รับโอนเงิน ต้ องเป็ นบัญชีที่ใช้ ฝากและถอนได้
ในช่อง “ผู้มีคณ
ุ สมบัติรับเงินค่าเลี ้ยงดู” กรุณากรอกบุคคลที่มีความสัมพันธ์เป็ นลาดับถัดไปจากบรรดาผู้ที่ยงั หาเลี ้ยงชีพได้ ของผู้มีสิทธิ์รับเงิน
ทังนี
้ ้, ยกเว้ นผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินบานาญแห่งชาติหรื อเงินบานาญสาธารณะอื่นๆ ดังต่อไปนี ้ (「กฎหมายเงินบานาญแห่งชาติเกาหลีใต้ 」 มาตรา 52 วรรค 3)
ก. คู่สมรสของสมาชิกกองทุนหรื อผู้ที่เคยเป็ นสมาชิกกองทุน
ข. บุตรของสมาชิกกองทุนหรื อผู้ที่เคยเป็ นสมาชิกกองทุน ที่มีอายุต่ากว่า 19 ปี หรื อมีระดับความพิการระดับ 2 ขึ ้นไป (รวมถึงบุตรที่เกิดก่อนการสมรสของคู่สมรสด้ วย)
ค. บิดามารดาของสมาชิกกองทุนหรื อผู้ที่เคยเป็ นสมาชิกกองทุนที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60 ปี หรื อมีความพิการระดับ 2 ขึ ้นไป (รวมถึงคู่สมรสของบิดาหรื อมารดา, บิดามารดาของคู่
สมรส)
กรณีที่ทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงินตามลาดับเลือกผู้แทน กรุณาเซ็นชื่อหรื อประทับตราลงในช่อง “เลือกผู้แทน”
ก. กรณีที่ไม่ได้ เลือกผู้แทน ต้ องยื่นตามผู้มีสทิ ธิ์รับเงิน
ข. กรณีที่ทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ ผ้ แู ทนตามกฎหมายเซ็นชื่อหรื อประทับตรา
กรณีที่รับเงินบานาญของต่างประเทศหรื อพานักอยูใ่ นต่างประเทศ กรุณารับคาปรึกษาก่อนยื่นเรื่ องขอรับเงิน เนื่องจากอาจได้ สทิ ธิ์รับค่าตอบแทนตามสิทธิ์ประกันสังคมหรื อ
ตามระบบเงินบาเหน็จของต่างประเทศได้

ในช่อง “ค่าตอบแทนที่เลือก” กรณีที่ต้องแจ้ งการเลือกค่าตอบแทน ตาม 「ข้ อบังคับใช้ ตามกฎหมายเงินบานาญแห่งชาติเกาหลีใต้ 」 มาตรา 25 กรุ ณากรอกประเภทของ
ค่าตอบแทนและวันที่ได้ รับ
9. ในช่อง “ผู้แทน” ให้ กรอกในกรณีผ้ แู ทนยื่นเรื่ องให้ เนื่องจากผู้มีสิทธิ์รับเงินมีเหตุสว่ นบุคคล เช่น พานักอยูต่ ่างประเทศ, อยูร่ ะหว่างเกณฑ์ทหาร, ถูกคุมขัง
※ การยืนยันด้ วยหัวหน้ าหน่วยงาน หมายถึงกรณีที่ยืนยันโดยหัวหน้ าหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น ข้ าราชการระดับสูงจากต่างประเทศ, ผู้บญ
ั ชาการทหาร, ผู้คมุ เรื อนจา
10. การยินยอมเกี่ยวกับการพิจารณารายละเอียดค่ารักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกาหลีใต้ และสถานพยาบาล สามารถทาได้ โดยคู่สมรส, เครื อญาติ⋅ทายาท
สายตรง หรื อเครื อญาติที่มีเชื ้อสายสายตรงของคู่สมรสของผู้เสียชีวิต
11. ผู้มีสิทธิ์รับเงินหรื อครอบครัวผู้เสียชีวิตต้ องแจ้ งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้มีสิทธิ์รับเงินและข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับการสูญเสียสิทธิ์รับเงิน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการประกอบ
8.

อาชีพหรื อไม่ประกอบอาชีพที่มีผลกาไร, ผู้มีคณ
ุ สมบัติรับเงินค่าเลี ้ยงดู ตาม「กฎหมายเงินบานาญแห่งชาติเกาหลีใต้ 」 มาตรา 121 วรรค 1
ขันตอนการด
้
าเนินการ
ผู้ยื่นคาร้ อง

หน่วยงานที่ดาเนินการผ่าน

สานักงานสาขา
ยื่นเอกสารและตรวจสอบสิทธิ์

กรอกเอกสาร

ได้ รับเงิน

สานักงานบานาญแห่งชาติเกาหลีใต้

สถาบันการเงิน
โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร

สานักงานใหญ่
ร้ องขอให้ ออกเงิน
แจ้ งจานวนเงิน
สานักงานสาขา
ออกหนังสือแจ้ งให้ ทราบ

