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การสมัคัรขอรบัเงนิช่�ว็ยู่เหลือืแก�ครอบครวั็ผู่้ท้ี่ำางาน (WFA) เป็นไปต์ามัหลืกัเกณ

ฑ์เ์ร ื�องครวั็เรอืน (รว็มัถงึครวั็เรอืนคนเดัยีู่ว็) ภัายู่ใต์โ้ครงการ WFA นั�นครวั็เรอืนที่ี�

มัคีณุสมับตั์ติ์ามัหลืกัเกณฑ์จ์ัำานว็นช่ ั�ว็โมังการที่ำางาน รายู่ไดั ้ แลืะขอ้จัำากดััเร ื�องที่ร ั

พยู่ส์นิสามัารถสมัคัรขขอรบัเงนิช่�ว็ยู่เหลือืขั�นพื �นฐาน เงนิช่�ว็ยู่เหลือืขั�นปานกลืาง 

แลืะเงนิช่�ว็ยู่เหลือืขั�นสง่ไดั ้ บตุ์รที่ี�มัสีทิี่ธิ์แิต์�ลืะคนมัสีทิี่ธิ์ไิดัร้บัเงนิช่�ว็ยู่เหลือืบตุ์ร โดัยู่ขึ �

นอยู่่�กบัรายู่ไดัข้องครวั็เรอืนซึ�งอาจัไดัร้บัเงนิช่�ว็ยู่เหลือืในเต็์มัอตั์รา อตั์รา - ¾ หรอื 

อตั์รากึ�งหนึ�ง

ระยู่ะเว็ลืาในการอา้งสทิี่ธิ์ิ �ในการสมัคัรครอบคลืมุัระยู่ะเว็ลืาหกเดัอืนยู่อ้นก�อนการ

ยู่ื�นสมัคัร เงนิช่�ว็ยู่เหลือืจัะถก่คำานว็ณเป็นรายู่เดัอืน ครวั็เรอืนจัะไดัร้บัเงนิช่�ว็ยู่เหลือื

ในแต์�ลืะเดัอืนหากมัคีณุสมับตั์ติ์รงต์ามัเกณฑ์ ์ 6

ครวั็เรอืนที่ี�ไมั�ใช่�พ�อแมั�เลืี �ยู่งเดัี�ยู่ว็ซึ�งมัชี่ ั�ว็โมังที่ำางานที่ี�รว็มักนัเป็นรายู่เดัอืนไมั�นอ้ยู่ไ

ปกว็�า 144 ช้ ั�วโมัง สามัารถสมัคัรขอรบัเงนิช่�ว็ยู่เหลือืเบื �องต์น้ไดั ้หากช่ ั�ว็โมังกา

รที่ำางานที่ี�รว็มักนัเป็นรายู่เดัอืนมัไีมั�นอ้ยู่กว็�า 168 ช้ ั�วโมัง ครวั็เรอืนสามัารถสมัคั

รขอรบัเงนิช่�ว็ยู่เหลือืในระดับักลืางไดั ้แลืะหากช่ ั�ว็โมังการที่ำางานที่ี�รว็มักนัเป็นรายู่

เดัอืนมั ี192 ช้ ั�วโมัง ห้รอ่มัากกวา่ ครวั็เรอืนสามัารถสมัคัรขอรบัเงนิในระดับั

ที่ี�สง่กว็�าไดั ้

ช่ ั�ว็โมังการที่ำางานของสมัาช่กิในครวั็เรอืนที่ั�งหมัดัจัะถก่รว็มัเขา้ดัว้็ยู่

กนั ในการสมัคัร ผู่้ส้มัคัรแลืะสมัาช่กิในครวั็เรอืนของผู่้ยู้่ื�นสามัารถแจัง้

จัำานว็นช่ ั�ว็โมังการที่ำางานไดัม้ัากกว็�าหนึ�งงาน
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ผู่้ส้มัคัรสามัารถใช่เ้คร ื�องคำานว็ณ WFA เคร่�องคดิเลขั้ บนเว็็บไซต์ ์ wfa.gov.hk 

เพื�อที่ำาการ ประเมัินสทิี่ธิ์เิบื �องต์น้สำาหรบั WFA แลืะจัำานว็นเงินช่�ว็ยู่เหลือืไดั ้

ครวั็เรอืนประเภัที่ครอบครวั็เลืี �ยู่งเดัี�ยู่ว็ที่ี�มัจีัำานว็นช่ ั�ว็โมังการที่ำางานรว็มักนัแต์�ลื

ะเดัอืนไมั�นอ้ยู่กว็�า 36 ช้ ั�วโมัง สามัารถสมัคัรขอรบัเงนิช่�ว็ยู่เหลือืขั�นพื �นฐานไดั ้

ครวั็เรอืนที่ี�มัจีัำานว็นช่ ั�ว็โมังการ ที่ำางาน รว็มักนัแต์�ลืะเดัอืนไมั�นอ้ยู่กว็�า 54 ช้ ั�วโมัง สามั

ารถสมัคัรขอรบัเงนิช่�ว็ยู่เหลือืขั�น ปานกลืางไดั ้แลืะ ครวั็เรอืนที่ี�มัจีัำานว็นช่ ั�ว็โมังการที่ำาง

านรว็มักนัแต์�ลืะเดัอืน ต ั�งแต ่72 ช้ ั�วโมังขั้้ �นไป สามัารถสมัคัรขอรบัเงนิช่�ว็ยู่เหลือืขั�นส่

งไดั ้สำาหรบัการสมัคัร ของครอบครวั็เลืี �ยู่งเดัี�ยู่ว็ ผู่้ส้มัคัรที่ี�เป็นผู่้ท้ี่ำางานซึ�งเป็นพ�อหรอืแมั�เ

ลืี �ยู่งเดัี�ยู่ว็ต์อ้งอาศูยัู่อยู่่�กบับตุ์รอายู่ตุ์ำ�ากว็�า 15 ปี อยู่�างนอ้ยู่หนึ�งคน

บตุ์รที่ี�มัสีทิี่ธิ์แิต์�ลืะคนในครวั็เรอืนประเภัที่ครอบครวั็เลืี �ยู่งเดัี�ยู่ว็ แลืะครวั็เรอืนประเภั

ที่ที่ี�ไมั�ใช่�ครอบครวั็เลืี �ยู่งเดัี�ยู่ว็สามัารถขอรบัเงนิช่�ว็ยู่เหลือืบตุ์รต์ามัโครงการ WFA 

ไดัเ้ช่�นกนั บตุ์รที่ี�มัสีทิี่ธิ์จิัะต์อ้งมัอีายู่ตุ์ำ�ากว็�า 15 ปี หรอืมัอีายู่รุะหว็�าง 15 แลืะ 21 ปี 

ซ ึ�งกำาลืงัศูกึษาแบบเต็์มัเว็ลืา (แต์�ไมั�ใช่�การศูกึษาหลืงัจับระดับัมัธัิ์ยู่มัศูกึษา)

เงินช่�ว็ยู่เหลือืขั�นพื �นฐานเต็์มัอตั์รา: 
$1,000

เงินช่�ว็ยู่เหลือืขั�นพื �นฐานอตั์รา-¾: 
$750

เงินช่�ว็ยู่เหลือืขั�นพื �นฐานอตั์รากึ�งหนึ�ง: 
$500

เงินช่�ว็ยู่เหลือืขั�นปานกลืางเต็์มัอตั์รา: 
$1,200

เงินช่�ว็ยู่เหลือืขั�นปานกลืางอตั์รา-¾: 
$900

เงินช่�ว็ยู่เหลือืขั�นปานกลืางอตั์รากึ�งห
นึ�ง: $600

เงินช่�ว็ยู่เหลือืขั�นส่งเต็์มัอตั์รา: 

$1,400

เงินช่�ว็ยู่เหลือืขั�นที่ี�ส่งกว็�าอตั์รา-¾
: $1,050

เงินช่�ว็ยู่เหลือืขั�นที่ี�ส่งกว็�าอตั์รากึ�งห
นึ�ง: $700

ต์ั�งแต์� 144 ขึ �นไปแต์�นอ้ยู่กว็�า 168
(ครวั็เรอืนประเภัที่ที่ี�ไมั�ใช่�ครอบครวั็เลืี �ยู่ง

เดัี�ยู่ว็)

ต์ั�งแต์� 36 ขึ �นไปแต์�นอ้ยู่กว็�า 54
(ครวั็เรอืนประเภัที่ครอบครวั็เลืี �ยู่งเดัี�ยู่ว็)

ต์ั�งแต์� 168 ขึ �นไปแต์�นอ้ยู่กว็�า 192
(ครวั็เรอืนประเภัที่ที่ี�ไมั�ใช่�ครอบครวั็เลืี �ยู่ง

เดัี�ยู่ว็)

ต์ั�งแต์� 54 ขึ �นไปแต์�นอ้ยู่กว็�า 72
(ครวั็เรอืนประเภัที่ครอบครวั็เลืี �ยู่งเดัี�ยู่ว็)

ต์ั�งแต์� 192 ขึ �นไป
(ครวั็เรอืนประเภัที่ี�ไมั�ใช่�ครอบครวั็เลืี �ยู่งเดัี�ยู่ว็)

ต์ั�งแต์� 72 ขึ �นไป
(ครวั็เรอืนประเภัที่ครอบครวั็เลืี �ยู่งเดัี�ยู่ว็)

เงินช่�ว็ยู่เหลือืบุต์รเต็์มัอตั์รา: 

$1,400

เงินช่�ว็ยู่เหลือืบุต์รอตั์รา-¾: 

$1,050

เงินช่�ว็ยู่เหลือืบุต์รอตั์รากึ�งหนึ�ง: 

$700

รวมัจุำานวนช้ ั�วโมังการทำางาน

รายเดอ่น (ช้ ั�วโมัง)

เงินช้ว่ยเห้ลอ่รายเดอ่น

สำาห้รบัแตล่ะครวัเรอ่น

เงินช้ว่ยเห้ลอ่บุตรรายเดอ่น

สำาห้รบับุตรแตล่ะคน
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ขั้อ้จุำากดัเร ่�องรายไดแ้ละทรพัยส์นิที�บงัคบัใช้ก้บัเดอ่นที�ไดร้บัสทิธิ์ิ � ต ั�งแตเ่ดอ่น เมัษายน 2022 ถึง้ 
มันีาคมั 20231:

ขั้อ้จุำากดัเร ่�องรายไดแ้ละทรพัยส์นิที�บงัคบัใช้ก้บัเดอ่นที�ไดร้บัสทิธิ์ิ � ต ั�งแตเ่ดอ่น เมัษายน 2023 ถึง้ 
มันีาคมั 20241:

ขอ้ม่ัลืเกี�ยู่ว็กบัขอ้จัำากดััเร ื�องรายู่ไดัแ้ลืะที่รพัยู่ส์นิของครวั็เรอืนที่ี�มัจีัำานว็นสมัาช่กิมัากกว็�า 6 คน สามัารถดัไ่ดัท้ี่ี� wfa.gov.hk

 จัำานว็น ว็งเงนิจัำากดัั สง่สดุัของ ว็งเงนิจัำากดัั สง่สดุัของ ว็งเงนิจัำากดัั สง่สดุัของ ขอ้จัำากดััเร ื�องที่รพัยู่ส์นิ 
 สมัาช่กิ รายู่ไดั ้ครวั็เรอืน รายู่ไดั ้ครวั็เรอืน รายู่ไดั ้ครวั็เรอืน ของครวั็เรอืนสำาหรบั
 ในครวั็เรอืน ต์�อเดัอืน สำาหรบัเงนิ ต์�อเดัอืน สำาหรบัเงนิ ต์�อเดัอืน สำาหรบัเงนิ เงนิช่�ว็ยู่เหลือืที่ี� 
  ช่�ว็ยู่เหลือืเต็์มัอตั์รา2 ช่�ว็ยู่เหลือื อตั์รา¾3 ช่�ว็ยู่เหลือือตั์รากึ�งหนึ�ง4 แต์กต์�างกนั

 1 คน $10,100 $12,100 $14,100 $273,000

 2 คน $14,700 $17,600 $20,500 $369,000

 3 คน $17,900 $21,500 $25,100 $481,000

 4 คน $22,400 $26,900 $31,400 $562,000

 5 คน $23,200 $27,800 $32,500 $624,000

 6 คน $24,300 $29,100 $34,000 $675,000

 จัำานว็น ว็งเงนิจัำากดัั สง่สดุัของ ว็งเงนิจัำากดัั สง่สดุัของ ว็งเงนิจัำากดัั สง่สดุัของ ขอ้จัำากดััเร ื�องที่รพัยู่ส์นิ 
 สมัาช่กิ รายู่ไดั ้ครวั็เรอืน รายู่ไดั ้ครวั็เรอืน รายู่ไดั ้ครวั็เรอืน ของครวั็เรอืนสำาหรบั
 ในครวั็เรอืน ต์�อเดัอืน สำาหรบัเงนิ ต์�อเดัอืน สำาหรบัเงนิ ต์�อเดัอืน สำาหรบัเงนิ เงนิช่�ว็ยู่เหลือืที่ี� 
  ช่�ว็ยู่เหลือืเต็์มัอตั์รา2 ช่�ว็ยู่เหลือื อตั์รา¾3 ช่�ว็ยู่เหลือือตั์รากึ�งหนึ�ง4 แต์กต์�างกนั

 1 คน $10,600 $12,700 $14,800 $278,000

 2 คน $15,000 $18,000 $21,000 $376,000

 3 คน $18,600 $22,300 $26,000 $490,000

 4 คน $23,200 $27,800 $32,500 $573,000

 5 คน $23,500 $28,200 $32,900 $636,000

 6 คน $24,900 $29,800 $34,800 $688,000
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1 ขอ้จัำากดััของรายู่ไดั ้แลืะสนิที่รพัยู่จ์ัะไดัร้บัการปรบัเปลืี�ยู่นในว็นัที่ี� 1 เมัษายู่นของทีุ่กปี 
2 ขอ้จัำากดััของรายู่ไดัส้ำาหรบัเงนิช่�ว็ยู่เหลือืในอตั์ราเต็์มัจัำานว็นจัะถ่กกำาหนดัไว็ท้ี่ี�ระดับัไมั�เกนิ 50% ของรายู่ไดัข้

องครวั็เรอืนภัายู่ในประเที่ศูเฉลืี�ยู่รายู่เดัอืนของครวั็เรอืนที่ี�มัีคว็ามัเคลืื�อนไหว็ที่างเศูรษฐกจิั (MMDHIEA)
3 ขอ้จัำากดััของรายู่ไดัส้ำาหรบัเงนิช่�ว็ยู่เหลือืในอตั์รา 3/4 จัะถ่กกำาหนดัไว็ท้ี่ี�ระดับัไมั�เกนิ 50% แต์�ไมั�ส่งไปกว็�า 

60% ของ MMDHIEA
4 ขอ้จัำากดััของรายู่ไดัส้ำาหรบัเงนิช่�ว็ยู่เหลือืในอตั์ราคร ึ�งหนึ�งจัะถ่กกำาหนดัไว็ท้ี่ี�ระดับัไมั�เกนิ 60%  แต์�ไมั�ส่งไปกว็�า 

70% ของ MMDHIEA

หมัายู่เหต์ุ:

รายไดค้รวัเรอ่นรวมัถึง้:

• ค�าจัา้ง (หกัเงนิเงนิสมัที่บของพนักงานที่ี�ต์อ้งจั�ายู่ในโครงการกองทีุ่นสำารองเลืี �
ยู่งช่พีภัาคบงัคบั) ค�าธิ์รรมัเนียู่มัที่ี�ไดัร้บัจัากการใหบ้รกิาร ผู้ลืกำาไรจัากธิ์ุรกจิั 
รายู่ไดัจ้ัากค�าเช่�า เป็นต์น้

• รฐับาลืใหค้ว็ามัช่�ว็ยู่เหลือืดังัต์�อไปนี�

√ เงนิช่�ว็ยู่เหลือืที่ี�ไดัร้บัภัายู่ใต์โ้ครงการนำาร�องเกี�ยู่ว็กบัเงนิช่�ว็ยู่เหลือืเพื�อการดัำา
รง ช่พีสำาหรบัผู่้ด้ัแ่ลืผู่้ส้ง่อายู่ใุนครอบครวั็ที่ี�มัรีายู่ไดัน้อ้ยู่

√ เงนิช่�ว็ยู่เหลือืที่ี�ไดัร้บัภัายู่ใต์โ้ครงการนำาร�องเกี�ยู่ว็กบัเงนิช่�ว็ยู่เหลือืเพื�อการดั
ำารงช่พีสำาหรบัผู่้ด้ั่แลืบุคคลืทีุ่พพลืภัาพที่ี�มัรีายู่ไดัน้อ้ยู่

ขั้อ้ควรระวงัสำาห้รบัผ้ส้มัคัร

จุำานวนช้ ั�วโมังการทำางานรวมัถึง้:

• สามัารถรว็มัจัำ านว็นช่ ั�ว็โมั งที่ี� ไ ดั ้ร ับค� า จั ้า งซึ�ง ปฏิิบัต์ิ ง านโดัยู่ ผู่้ ้สมััค ร /
สมัาช่กิในครวั็เรอืน (พนักงาน หรอื เป็นนายู่ต์นเอง)

• ช่ ั�ว็โมังการที่ำางานของสมัาช่กิในครอบครวั็ที่ี�ไดัร้บัค�าจัา้ง (พนักงาน หรอื 
เป็นนายู่ต์นเอง) ที่ี�รว็มัช่ ั�ว็โมังการที่ำางาน

• จัำานว็นช่ ั�ว็โมังที่ี�ไดัร้บัค�าจัา้งในว็นัหยูุ่ดัแลืะว็นัลืา เช่�น ลืาป� ว็ยู่ แลืะลืาคลือดับุต์ร

ทรพัยส์นิขั้องครวัเรอ่นรวมัถึง้:

ที่ี�ดันิ ที่รพัยู่ส์นิที่ี�เป็นอสงัหารมิัที่รพัยู่ ์(ไมั�รว็มัที่รพัยู่ส์นิที่ี�ครอบครองเอง) ยู่านพาหนะ /

เรอื แที่ก๊ซี�/ใบอนุญาต์รถโดัยู่สารสาธิ์ารณะขนาดัเล็ืก การลืงทีุ่น หุน้/สญัญาที่างธิ์รุกจิั 

เงนิฝากธิ์นาคาร/เงนิสดั เป็นต์น้
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เอกสารการสมัคัรมัีอยู่่�บนเว็็บไซต์ ์wfa.gov.hk หรอื ณ สถานที่ี�ดังัต์�อไปนี�:

• WFAO ขององคก์รคว็ามัช่�ว็ยู่เหลือืดัา้นการเงินสำาหรบัครอบครวั็ผู่้ท้ี่ำางานแลืะนักเรยีู่น 

(WFSFAA)

• สำานักงานการเงินนักเรยีู่นของ WFSFAA

• ศู่นยู่จ์ัดััหางาน แลืะศู่นยู่ส์รรหาบุคลืากรดัา้นอุต์สาหกรรมัของกรมัแรงงาน

• สำานักงานเขต์สว็สัดักิารสงัคมั หน�ว็ยู่รกัษาคว็ามัปลือดัภัยัู่ที่างสงัคมั แลืะ ศู่นยู่บ์รกิารครอบค

รวั็แบบบ่รณาการของกรมัสว็สัดักิารสงัคมั

• ศู่นยู่ส์อบถามัขอ้ม่ัลืกจิัการพลืเรอืนของกรมักจิัการพลืเรอืน

จุดุแจุกจุา่ยเอกสารการสมัคัร

ขั้ ั�นตอนการสมัคัร

การจุดัเตรยีมัการสมัคัร

• ระยู่ะเว็ลืาการอา้งสทิี่ธิ์ิ � ไดัแ้ก� ระยู่ะเว็ลืาหกเดัอืนยู่อ้นหลืงัต์ามัปฏิทิี่ินจันถงึก�อนการยู่ื�นสมัั

คร ครวั็เรอืนที่ี�มัีสทิี่ธิ์จิัะต์อ้งยู่ื�นสมัคัรทีุ่กๆ หกเดัอืน ต์ามัปฏิทิี่ินของระยู่ะเว็ลืาการอา้งสทิี่ธิ์ิ � 

ช่�ว็งระยู่ะ เว็ลืาการอา้งสทิี่ธิ์ิ �จัะต์อ้งไมั�คาบเกี�ยู่ว็กนั

เร ่�องอ่�น ๆ:

• คว็ามัช่�ว็ยู่เหลือืที่ี�ครอบคลืุมัเกี�ยู่ว็กบัประกนัสงัคมั (CSSA) จัะไมั�สามัารถรบัพรอ้มักนักบั 

WFA ไดัใ้นเดัอืนเดัยีู่ว็กนั:

• สมัาช่กิแต์�ลืะคนในครวั็เรอืนที่ี�มัสีทิี่ธิ์จิัะต์อ้งอาศูยัู่อยู่่�ในฮ่�องกง ครวั็เรอืน โดัยู่ที่ั�ว็ไปหมัายู่ถงึ 

หน�ว็ยู่ที่ี�ประกอบดัว้็ยู่กลืุ�มัคนซึ�งมัคีว็ามัสมััพนัธิ์ใ์กลืช้่ดิัที่างเศูรษฐกจิั แลืะอาศูยัู่ 

อยู่่�ในสถานที่ี�เดัยีู่ว็กนั
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ส่งทางไปรษณีียไ์ปที่ี�:  

PO Box No. 62600 Kwun Tong Post Office

(Working Family Allowance Office of the Working Family 
and Student Financial Assistance Agency)

WFAO จัะจัดััส�งแบบตอบรบัไปยู่งัผู่้ส้มัคัรที่าง SMS หรอืเมัลืเมัื�อไดัร้บัการยู่ื�นสมัคัรแลืว้็ภัายู่ในสิ
บว็นั

ผู่้ส้มัคัรจัะไดัร้บัแจัง้ผลการสมัคัรเป็นลืายู่ลืกัษณอ์กัษรหลืงัจัากการต์รว็จัสอบคำาขอเสรจ็ัสิ �น

การแจุง้ให้ท้ราบเร ่�องการสมัคัร

โดยการใช้ก้ล่องรบัเอกสาร (Drop-in Boxes) ณ สถานที่ี�ดังัต์�อไปนี�: 

• WFAO ของ WFSFAA

• สำานักงานการเงินนักเรยีู่นของ WFSFAA

• ศู่นยู่จ์ัดััหางานของกรมัแรงงาน

• สำานักงานเขต์สว็สัดักิารสงัคมัของกรมัสว็สัดักิารสงัคมั

การใช้ร้ะบบนัดห้มัายเคานเ์ตอรอ์อนไลน:์

https://eservices.wfsfaa.gov.hk/ocas/en

โดย โดยการใช้บ้รกิารการส่งผ่านอนิเทอรเ์น็ต:

https://eservices.wfsfaa.gov.hk/wfa/en

การย่�นสมัคัร

ผู่้ส้มัคัรสามัารถยู่ื�นใบสมัคัรที่ี�กรอกขอ้ม่ัลืสมับ่รณแ์ลืว้็พรอ้มักนักบั เอกสารหลืกัฐานเกี�ยู่ว็กบัจัำานว็นช่ ั�ว็โมัง

การที่ำางาน รายู่ไดั ้แลืะที่รพัยู่ส์นิของครวั็เรอืน เป็นต์น้ โดัยู่บรรจัใุนซองจัดัหมัายู่ที่ี�ไดัอ้อกแบบมัาเป็นพิเศูษ:



เงิน
ชว่ยเหลอืแก่ครอบครวัผูท้ํางาน

สายด่วน 24-ช ั�วโมง

เว็บไซต ์

สํานกังานเงินชว่ยเหลอืแก่ครอบครวัผูท้ํางาน 
องคก์รความชว่ยเหลอืดา้นการเงินสําหรบัครอบครวัผูท้ํางานและนกัเรยีน

ส่งเสรมิการพึ�งพาตนเอง
การบรรเทาความยากจนของชนรุน่หลงั

ฉบบั

เมษายน ค.ศ.

 2023
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จุำานวนช้ ั�วโมังการทำางาน

• สญัญาการจัา้งงาน

• บนัที่ึกการเขา้-ออกงาน

• หนังสอืรบัรองจัำานว็นช่ ั�ว็โมังการที่ำางานจัากผู่้ว้็�าจัา้ง

รายไดข้ั้องครวัเรอ่น

• สลืปิเงินเดัอืน

• ใบเสรจ็ัรบัเงินเดัอืน

• สญัญาการจัา้งงาน

• รายู่การเดันิบญัช่ธีิ์นาคารหรอืสมุัดัเงินฝากธิ์นาคาร

• หนังสอืรบัรองรายู่ไดัจ้ัากผู่้ว้็�าจัา้ง

ทรพัยส์นิขั้องครวัเรอ่น

• รายู่การเดันิบญัช่ธีิ์นาคาร หรอืสมุัดัเงินฝากธิ์นาคาร

• รายู่ลืะเอยีู่ดัของกรมัธิ์รรมัป์ระกนัภัยัู่

• งบการลืงทีุ่น

• เอกสารจัดัที่ะเบยีู่นยู่านพาหนะหรอืเรอื

ตวัอยา่งขั้องเอกสารห้ลกัฐาน

Thai version


