ไต้ หวัน
สิ ทธิประโยชน์ การขอคืนภาษี
1. คนงานต่างชาติที่เดินทางไปทํางานไต้หวันต้องเสี ยภาษีเงินได้ ซึ่งทางการไต้หวันกําหนดดังนี้
ก. คนงานต่างชาติที่พาํ นักในไต้หวันอย่างถูกกฎหมายไม่ครบ 183 วัน ใน 1 ปี ภาษี (1 มกราคม
ถึง 31 ธันวาคม) จะต้องเสี ยภาษีเงินได้โดยไม่สามารถขอรับคืนได้ ดังนี้
- กรณี รายได้รวมต่อเดื อนไม่เกิ น 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า หรื อไม่ เกิ น 31,514
เหรี ยญไต้หวัน จะต้องเสี ยภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 6 แต่จะไม่ได้รับยกเว้นและลดหย่อนค่าใช้จ่ายปี ละ
303,000 เหรี ยญไต้หวัน
- กรณี รายได้รวมต่ อเดื อนเกิ น 1.5 เท่ าของอัต ราค่ าจ้างขั้น ตํ่า หรื อเกิ น 31,514
เหรี ยญไต้หวัน จะต้องเสี ยภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 18 โดยไม่สามารถขอรับคืนได้
ข. คนงานต่างชาติที่พาํ นักในไต้หวัน ครบ 183 วัน ใน 1 ปี ภาษี (1 มกราคม – 31 ธันวาคม)
จะได้รับการลดหย่อนค่าใช้จ่ายปี ละ 306,000 เหรี ยญไต้หวัน เงินได้สุทธิ เกินจากนี้ จะต้องเสี ยภาษีในอัตรา
ร้อยละ 5
ค. คนงานต่างชาติทุกรายที่จะเดินทางกลับประเทศต้องยื่นแบบแสดงรายการเสี ยภาษีเงินได้
ก่อนเดินทางกลับ ซึ่ งหากเดือนใดมีรายได้ไม่เกิน 31,514 เหรี ยญไต้หวัน ก็จะได้รับเงินคืนภาษีส่วนที่หัก
เกิ น ไว้ใ นเดื อนนั้น ๆ หลัง ยื่น แบบแสดงรายการเสี ย ภาษี ประจํา ปี ในเดื อนพฤษภาคมของปี ถัด ไปแล้ว
ประมาณ 3-4 เดือน จึงจะได้รับคืนเงินภาษีส่วนที่จ่ายเกิน
ตัวอย่างเช่น แรงงานมีรายได้จากการทํางานเดือนละ 21,009 เหรี ยญไต้หวัน ทํางานอยูต่ ลอดปี ภาษี
(12 เดือน) จะมีรายได้รวมเป็ นเงิน 21,009x12 = 252,108 เหรี ยญไต้หวัน ซึ่ งเป็ นจํานวนน้อยกว่าค่าลดหย่อน
และค่าใช้จ่ายที่กรมสรรพากรจะนํามาหักออกได้ 306,000 เหรี ยญไต้หวัน จึงไม่มีเงินสุ ทธิ ที่ตอ้ งเสี ยภาษี
แต่อย่างใด
หมายเหตุ - ในทางปฏิบตั ิ นายจ้างอาจหักภาษี ณ ที่จ่ายล่วงหน้าเกินกว่าที่ตอ้ งเสี ยจริ ง และเมื่อถึง
กําหนดรายงานภาษี ประจําปี (ทุ กเดื อนพฤษภาคมของปี ถัดไป) นายจ้างจึ งจะยื่นเรื่ องต่อกรมสรรพากร
ขอรับเงินคืนภาษีที่จ่ายเกินให้คนงาน ซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน
- ค่ า จ้า งจากการทํา งานล่ ว งเวลา (โอที ) จะได้รับการยกเว้น ภาษี จ าํ นวน 46 ชั่ว โมง
ส่ วนที่เกินจาก 46 ชัว่ โมง จะนําไปรวมเป็ นรายได้เพื่อคํานวณภาษี
- ภรรยา บุตรอายุไม่เกิน 20 ปี บิดาและมารดาที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป สามารถจัดทําเอกสาร
แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเพื่อขอลดหย่อนภาษีได้คนละ 85,000 เหรี ยญไต้หวัน
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2. เงื่อนไขการยืน่ คําร้องขอคืนภาษี
- ไต้หวันกําหนดในยืน่ แบบแสดงภาษีเงินได้ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม ของทุกปี และจะทยอย
คื นเงิ นภาษี ต้ ังแต่ เดื อนสิ งหาคมจนถึ งสิ้ นเดื อนธั นวาคม (ใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 4-6 เดื อน) สําหรั บ
ผู ้ที่ จ ะเดิ น ทางกลั บ ประเทศต้ อ งยื่ น แบบแสดงภาษี แ ละชํ า ระภาษี เ ดิ น ทางกลั บ ประมาณ 1 สั ป ดาห์
- การยื่นคําร้องขอคืนเงินภาษีไต้หวัน ควรยื่นคําร้องภายหลังเดินทางกลับจากไต้หวันมาแล้ว
ประมาณ 6 เดือน – 1 ปี (ภายหลังจากที่เดินทางกลับมาแล้วเป็ นเวลา 6 เดือน และพบว่ายังไม่ได้รับเงินโอน
ภาษีคืนให้) ไม่ควรปล่อยเรื่ องไว้เกิน 5 ปี นับแต่วนั ที่นายจ้างยื่นชําระภาษี เนื่ องจากกรมสรรพากรไต้หวัน
จะเก็บหลักฐานการจ่ายภาษีไว้เพียง 5 ปี หากเกินระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถตรวจสอบเงินคืนภาษีได้
- กรณี ลูกจ้างทํางานในตําแหน่ งผูช้ ่วยงานบ้านหรื อผูอ้ นุ บาลในครอบครัว เนื่ องจากนายจ้าง
เป็ นบุคคลธรรมดาไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากลูกจ้าง ลูกจ้างจึงไม่ตอ้ งเสี ยภาษีล่วงหน้าเป็ นรายเดือน
แต่ยงั มีหน้าที่ตอ้ งชําระตามประมวลรัษฎากร คือ ยืน่ แบบแสดงรายได้และชําระภาษีภายในเดือน พฤษภาคม
ของปี ถัดไป
- หากภาษี ที่ตอ้ งจ่ ายจริ งไม่เกิ น 2,000 เหรี ยญไต้หวันต่อเดื อน ลูกจ้างมีสิทธิ ขอไม่หักภาษี
ล่วงหน้าเป็ นรายเดือน โดยไปชําระครั้งเดียวตามจํานวนเงินภาษีที่ตอ้ งจ่ายจริ งขณะยื่นแบบแสดงรายการ
เสี ยภาษีในปี ถัดไป
- อายุความ 5 ปี นับจากวันที่เดินทางออกจากไต้หวัน
3. เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคําร้องแรงงานไทยผูข้ อคืนเงินภาษีตอ้ งกรอกรายละเอียดในฟอร์ ม
บันทึกการสอบข้อเท็จจริ งกรณี การจ่ายเงินค่าภาษีไต้หวันส่ วนที่จ่ายเกินเพื่อขอเงินคืนภาษี และแนบเอกสาร
ที่จาํ เป็ นประกอบด้วย
- สําเนาหนังสื อเดินทางฉบับที่ใช้เดินทางมาทํางานที่ไต้หวัน
- สํา เนาบัต รแสดงถิ่ น ที่ อ ยู่ (ใบกาม่ า ) กรณี ไ ม่ มี ต้อ งมี ที่ อ ยู่น ายจ้า งที่ ชัด เจนและถู ก ต้อ ง
- หนังสื อมอบอํานาจการขอรับเงินภาษี (ภาษาจีน) ลงลายมือชื่อให้เหมือนในหนังสื อเดินทาง
(คนงานไทยต้องลงลายมือชื่อให้เหมือนลายมือชื่อในหนังสื อเดินทาง)
- สําเนาเลขบัญชี เงิ นฝากที่ จะโอนเงิ น เข้า (ควรเป็ นบัญชี ในชื่ อของแรงงานไทยผูร้ ้ องและ
จะต้องไม่ปิดบัญชีที่แจ้งไว้)
(สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนไม่ตอ้ งการ)
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สิ ทธิประโยชน์ จากกองทุนประกันภัยแรงงาน

1. กรณี สมาชิกกองทุนเสี ยชีวิต
กฎหมายกองทุนประกันภัยแรงงานว่าด้วยการจ่ายเงินสิ ทธิ ประโยชน์กรณี ลูกจ้างเสี ยชี วิต มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2552 ดังนี้
(1) เงินค่าทําศพ ลูกจ้างที่เสี ยชีวิตไม่วา่ เนื่องจากการทํางานหรื อนอกเวลาทํางาน ทายาทมีสิทธิได้รับ
เงิ น ค่ า จัด การศพเท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง หรื อ ไม่ เ กิ น 5 เท่ า ของเงิ น เดื อ นที่ เ อาประกัน โดยคํา นวณจากค่ า จ้า ง
ที่เอาประกันโดยเฉลี่ย 6 เดือนก่อนเสี ยชีวิต
(2) เงินทดแทน
(2.1) กรณี ลูกจ้างที่เสี ยชี วิตเป็ นสมาชิกกองทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2552 ทายาทจะได้รับเงิน
ทดแทนเป็ นก้อนครั้งเดียว มีเงื่อนไข ดังนี้
กรณี เสี ยชีวิตนอกเวลาทํางาน ทายาทจะได้รับเงินทดแทนตามอายุการเข้ากองทุน
- ไม่เกิน 1 ปี ได้รับเงินทดแทน 10 เท่าของเงินเดือนที่เอาประกัน
- ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 2 ปี ได้รับเงินทดแทน 20 เท่าของเงินเดือนที่เอาประกัน
- ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ได้รับเงินทดแทน 30 เท่าของเงินเดือนที่เอาประกัน
กรณี เสี ยชีวิตจากการทํางาน ทายาทจะได้รับเงินทดแทน 40 เท่าของเงินเดือนที่เอาประกันไม่ว่า
ลูกจ้างจะมีอายุงานเท่าไรก็ตาม
(2.2) กรณี ลูกจ้างที่เสี ยชี วิตเป็ นสมาชิ กกองทุนหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 ทายาทจะได้รับเงิน
ทดแทนเป็ นรายเดือน ดังนี้
- ได้รับเงินทดแทนรายเดือนในอัตราร้อยละ 1.55 ของเงินเดือนที่เอาประกัน หากจํานวนเงินที่
ได้รับไม่ถึง 3,000 เหรี ยญไต้หวัน กองทุนจะจ่ายให้ 3,000 เหรี ยญไต้หวันต่อเดือน
- หากลูกจ้างเสี ยชี วิตเนื่ องจากการทํางาน นอกเหนื อจากเงินทดแทนรายเดื อน ทายาทจะได้รับ
เงินทดแทนเพิ่มอีก 10 เท่าของเงินเดือนที่เอาประกัน โดยจ่ายเต็มจํานวนครั้งเดียว
- หากทายาทที่มีสิทธิ ได้รับเงินทดแทนในลําดับเดียวกันมีมากกว่า 1 คน จะได้รับเงินทดแทน
รายเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ต่อคน ของจํานวนเงินทดแทนรายเดือนที่ได้รับ แต่สูงสุ ดไม่เกินร้อยละ 50
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* ทายาทจะได้รับเงินทดแทนรายเดือนไปจนตลอดชีพ (ยกเว้นกรณี ที่ทายาทผูเ้ ป็ นคู่สมรสทําการสมรสใหม่)
ส่ วนค่าธรรมเนียมการโอนจะหักจากเงินทดแทนแต่ละครั้งเป็ นจํานวน 250 เหรี ยญไต้หวัน ซึ่ งสามารถเลือก
รับสิ ทธิประโยชน์แบบ 3 เดือน/ครั้ง 6 เดือน/ครั้ง หรื อ 1 ปี /ครั้ง ก็ได้
เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นคําขอ
1. หนัง สื อ มอบอํา นาจให้น ายจ้า งเป็ นผูด้ ํา เนิ น การจัด การเผาศพ/ส่ ง ศพกลับ ประเทศไทย
ดําเนิ นยื่นเรื่ องขอรับเงินทดแทนจากกองทุนประกันภัย และดําเนิ นการเจรจาเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากคู่กรณี
(แต่หากคู่กรณี เป็ นนายจ้างให้มอบให้สาํ นักงานแรงงานไทเป หรื อ เกาสง เป็ นผูเ้ จรจา)
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทายาท
3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์กบั ผูเ้ สี ยชีวิต ได้แก่ สําเนาทะเบียนบ้านที่จาํ หน่ายชื่อผูต้ ายแล้ว
4. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผตู ้ ายไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้บุตรของผูต้ ายเป็ นผูท้ าํ หนังสื อ
มอบอํานาจ กรณี บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต้องให้ผปู ้ กครองลงนามร่ วมในฐานะผูด้ ูแล)
5. หลักฐานการขาดความสามารถในการเลี้ยงชีพของทายาท
6. หลักฐานแสดงการอุปการะเลี้ยงดู กรณี ที่ทายาทเป็ นน้องหรื อหลาน
หมายเหตุ 1. เอกสารทั้ง หมดพร้ อ มสํ า เนา 3 ชุ ด ทายาทของผู ้เ สี ย ชี วิ ต ต้อ งดํา เนิ น การเอง
โดยนํ า ไปแปลเป็ นภาษาอั ง กฤษและผ่ า นการรั บ รองจากกรมการกงสุ ล การทรวงการต่ า งประเทศ
(กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุ ล กระทรวงการต่างประเทศ 123แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10510)
และ สํานักงานตัวแทนไต้หวันประจําประเทศไทย (สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจําประเทศไทย
195 ตึกเอ็มไพรส์ 2 ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพมหานคร 10120)
2. ทายาทต้องจัดเตรี ยมเอกสารและยื่นต่อกองทุนเป็ นประจําทุกปี ก่อนครบกําหนดการ
จ่ายเงินล่วงหน้า 2 เดือน เพื่อเป็ นการยืนยันสถานภาพของทายาท
ลําดับทายาท เรี ยงลําดับการมีสิทธิของทายาท ดังนี้ (ลําดับใดไม่มีให้ใช้ลาํ ดับต่อไป)
- คู่สมรส บุตร (กรณี คู่สมรสไม่ได้จดทะเบียนสมรสและมีบุตร บุตรจะเป็ นทายาท
หากบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะให้บิดา/มารดา ที่เป็ นผูอ้ ุปการะเลี้ยงดูเป็ นผูก้ ระทําแทน)
- บิดาและหรื อมารดาของผูเ้ สี ยชีวิต
- ปู่ /ตา และหรื อ ย่า/ยายของผูเ้ สี ยชีวิต
- หลานของผูต้ าย
- พี่/น้องของผูต้ าย
อายุความ 2 ปี นับแต่วนั ที่ผเู ้ อาประกันเสี ยชีวิต

13

2. กรณี สมาชิกกองทุนบาดเจ็บและสู ญเสี ยอวัยวะเนื่องจากการทํางาน
2.1 คนงานอาจได้รับเงินทดแทนจากการสู ญเสี ยอวัยวะหรื อการสู ญเสี ยสมรรถภาพในการทํางาน
ตามคําวินิจฉัยของแพทย์
2.2 กรณี แรงงานประสบอันตรายเนื่ องจากการทํางานและต้องการเดินทางกลับประเทศ จะต้องทํา
การรักษาให้สิ้นสุ ดและให้แพทย์ออกใบรับรองให้ หากแรงงานเดินทางกลับเมื่อการรักษายังไม่สิ้นสุ ด จะไม่
มีสิทธิ ขอรับเงินทดแทน ยกเว้นกรณี ที่แพทย์อนุ ญาตให้เดินทางกลับไปรักษาต่อที่ไทย โดยคนงานจะต้อง
ส่ งใบรับรองแพทย์ระบุอาการปั จจุบนั ให้กบั นายจ้างเมื่อครบ 6 เดือน หรื อ 1 ปี นับแต่วนั ที่ประสบอันตราย
ตามที่แพทย์กาํ หนด ทั้งนี้ ใบรับรองแพทย์จะต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุ ล
กระทรวงการต่ า งประเทศ (กองสั ญ ชาติ และนิ ติ ก รณ์ กรมการกงสุ ล กระทรวงการต่ า งประเทศ 123
ถนนแจ้ง วัฒ นะ หลัก สี่ กรุ ง เทพมหานคร 10510) และสํา นัก งานตัว แทนไต้ห วัน ประจํา ประเทศไทย
(สํานักงานเศรษฐกิ จและวัฒนธรรมไทเปประจําประเทศไทย 195 ตึกเอ็มไพรส์ 2 ชั้น 20 ถนนสาธรใต้
กรุ งเทพมหานคร 10120) อนึ่ง คนงานจะมีค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่ไต้หวันเป็ นภาษีจีนกลางด้วย
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบคําร้ อง - หนังสื อมอบอํานาจ
- ใบรับรองแพทย์
- แบบคําร้องขอรับเงินทดแทน
- สําเนาหนังสื อเดินทาง
- สําเนาใบถิ่นที่อยู่
* เอกสารต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และผ่านการับรองจากกรมการกงสุ ล กระทรวงต่างประเทศ และ
สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจําประเทศไทย (มีอายุความ 2 ปี )
3. กรณี สมาชิกกองทุนเจ็บป่ วย
แรงงานต่ างชาติ ทุกคนที่ ทาํ งานในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องเข้าเป็ น
สมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงาน (เหลาเป่ า) ตามกฎหมายประกันภัยแรงงาน สําหรับแรงงานที่ทาํ งานเป็ น
แม่บา้ นและงานผูอ้ นุ บาลส่ วนบุคคล กฎหมายไม่ได้บงั คับให้เข้าเป็ นสมาชิ กกองทุนแต่แรงงานสามารถ
สมัครเข้าเป็ นสมาชิกได้โดยความยินยอมของนายจ้าง
3.1 กรณีเจ็บป่ วยเนื่องจากการทํางาน
- เมื่อคนงานเจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บจากการทํางานมีสิทธิ ลางานได้ไม่เกิน 1 ปี และมีสิทธิ ได้รับ
เงิ น เดื อ นเต็ม เดื อ นจากนายจ้า งระหว่า งหยุด งานโดยนายจ้า งจ่ า ยร้ อ ยละ 30 กองทุ น จ่ า ยให้ร้ อ ยละ 70
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ของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิน 6 เดือน นายจ้างต้องออกหนังสื อรับรองว่าบาดเจ็บจากการทํางานเพื่อนําไปยื่น
ต่อกองทุน
- หากลูกจ้างได้รับการบําบัดรักษาเป็ นเวลา 2 ปี แล้วยังไม่หาย และแพทย์ให้การรับรองว่าไม่
สามารถทํางานได้อีกต่อไป นายจ้างอาจจ่ายเงินทดแทนค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยจํานวน 40 เดือน และไม่
ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินทดแทนค่าจ้างอีกต่อไป ทั้งนี้ นายจ้างมีสิทธิ นาํ เงินทดแทนค่าจ้างที่กองทุนประกันภัย
แรงงานจ่ายให้กบั คนงานมาหักออกจากจํานวนเงิ นทดแทนค่าจ้างที่นายจ้างต้องจ่ายตามที่กาํ หนดไว้ใน
เบื้องต้น
หมายเหตุ กองทุนจะจ่ ายเงิ นทดแทนค่าจ้างตั้งแต่วนั ที่ 4 ของการหยุดงานเพื่อบําบัดรั กษา
ในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างเฉลี่ย เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน หากครบ 6 เดือนยังไม่หาย อัตราเงิน
ทดแทนจะลดเหลือร้อยละ 50 ของอัตราค่าจ้างเฉลี่ยและจ่ายให้เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
1) ขั้นตอน / เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ คําร้อง
- นายจ้างดําเนินการให้กรณี ที่คนงานยังอยูใ่ นไต้หวัน
2) อายุความ 5 ปี
3.2 กรณีการเจ็บป่ วยทีไ่ ม่ ได้ เกิดจากการทํางาน (นอกงาน)
คนงานที่เจ็บป่ วยหากไม่ได้เกิ ดจากการทํางานมีสิทธิ ลาพักได้ไม่เกิ น 30 วัน กรณี ที่ตอ้ งพัก
รักษาตัวลาได้ไม่เกิน 1 ปี มีสิทธิ ได้รับค่าทดแทนตั้งแต่วนั ที่สี่ของการหยุดงานในอัตราครึ่ งหนึ่ งของค่าจ้าง
รายเดื อนไม่ เกิ น 6 เดื อนและหากลูกจ้างเป็ นสมาชิ กกองทุ นฯ มาแล้วเกิ น 1 ปี เมื่ อเจ็บป่ วยจะได้รับเงิ น
ทดแทนอีก 6 เดือน โดยนายจ้างต้องดําเนินการให้
1) ขั้นตอน / เอกสารที่ใช้ประกอบคําร้อง นายจ้างดําเนินการให้
2) อายุความ 5 ปี
4. กรณี ทายาทสายเลือดตรงเสี ยชีวิต
แรงงานไทยที่เป็ นสมาชิ กกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน (เหลาเป่ า) มีสิทธิ ยื่นขอรับเงิน
สงเคราะห์จากกองทุนดังกล่าว เมื่อญาติสายเลือดตรงเสี ยชี วิตขณะที่แรงงานไทยเป็ นสมาชิ กของกองทุน
ญาติสายตรง ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร โดยมีหลักเกณฑ์การจ่าย ดังนี้
(1) กรณี บิดา มารดา หรื อคู่สมรสเสี ยชี วิต มีสิทธิ ขอรั บเงิ นสงเคราะห์ 3 เท่า ของเงิ นเดื อน
ที่เอาประกัน
(2) กรณี บุ ต รอายุ 12 ปี ขึ้ น ไปเสี ย ชี วิ ต มี สิ ท ธิ ข อรั บ เงิ น สงเคราะห์ 2 เท่ า ของเงิ น เดื อ น
ที่เอาประกัน
(3) กรณี บุ ต รอายุต่ าํ กว่า 12 ปี เสี ย ชี วิ ต มี สิทธิ ขอรั บเงิ น สงเคราะห์ 1.5 เท่ า ของเงิ น เดื อ น
ที่เอาประกัน
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เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบคําร้ อง
1. ใบมรณะบัต ร และหนัง สื อ แสดงความสั ม พัน ธ์ ท างสายเลื อ ดกับ ผูเ้ สี ย ชี วิ ต เช่ น บัต ร
ประจําตัวประชาชน ทะเบี ยนบ้าน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแปลปละผ่านการรั บรองจากกรมการกงสุ ล
กระทรวงการต่างประเทศของไทย และสํานักงานตัวแทนไต้หวันประจําประเทศไทย
2. สําเนาหนังสื อเดินทางและสําเนาใบถิ่นที่อยูข่ องผูย้ ื่นคําร้อง และต้องผ่านการรับรองสําเนา
ถูกต้องจากบริ ษทั นายจ้าง
3. แบบคําร้ องขอรั บเงิ นสงเคราะห์ โดยต้องกรอกข้อมูลส่ วนตัวและประทับตราชื่ อในช่ อง
ข้อมูลของผูเ้ อาประกัน
5. การขอรับเงินบําเหน็จชราภาพ
ผูเ้ ป็ นสมาชิ กกองทุ น ประกันภัยแรงงานไต้ห วัน ครบ 1 ปี ขึ้ นไป และมี อายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์
หรื อสตรี อายุครบ 55 ปี บริ บูรณ์ สามารถขอรับเงินบําเหน็จชราภาพได้ เช่น แรงงานไทยที่ทาํ งานภาค
การผลิต การก่อสร้างและผูอ้ นุ บาลในองค์กร จะต้องเข้ากองทุนประกันภัยแรงงานทุกคน ยกเว้น ผูอ้ นุ บาล
ในครัวเรื อนและผูช้ ่วยงานบ้าน ซึ้ งไม่ได้อยูใ่ นความคุม้ ครองของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน จึงไม่ได้บงั คับ
ให้เข้ากองทุน
5.1 ผูม้ ีสิทธิ์ยนื่ คําร้อง
- อายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป สําหรับผูท้ ี่เกิดก่อนหรื อในปี พ.ศ.2500
- ผูท้ ี่เกิดปี พ.ศ.2501 จะต้องมีอายุครบ 61 ปี ขึ้นไป
- ผูท้ ี่เกิดปี พ.ศ.2502 จะต้องมีอายุครบ 62 ปี ขึ้นไป
- ผูท้ ี่เกิดปี พ.ศ.2503 จะต้องมีอายุครบ 63 ปี ขึ้นไป
- ผูท้ ี่เกิดปี พ.ศ.2504 จะต้องมีอายุครบ 64 ปี ขึ้นไป
- ผูท้ ี่เกิดปี พ.ศ.2505 จะต้องมีอายุครบ 65 ปี ขึ้นไป
หลังจากนั้นจะต้องมีอายุครบ 65 ปี ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ยนื่ คําร้อง
5.2 อัตราเงินบําเหน็จชราภาพที่มีสิทธิ์ได้รับ
เท่ า กับอายุการเข้า กองทุ น ประกัน ภัย ปี ละ 1 เดื อน ของค่าจ้างที่ แ จ้งเอาประกันโดยเฉลี่ ย ใน
36 เดื อนก่อนลาออกจากสมาชิ กกองทุน ผุท้ ี่เข้ากองทุนไม่ถึง 3 ปี ให้คิดค่าจ้างที่แจ้งเอาประกันโดยเฉลี่ย
ตามระยะเวลาการเข้ากองทุนจริ ง (อายุการเข้ากองทุนสามารถรวมสะสมได้)
เอกสารทีใ่ ช้ ยื่นขอรับเงินบําเหน็จ
1. กรอกรายละเอี ย ดลงในแบบฟอร์ มคําร้ อง (โดยกรอกชื่ อ -สกุล ให้ต รงตามที่ เ คยแจ้ง ไว้
ขณะเป็ นสมาชิกกองทุน)
2. สําเนาใบถิ่นที่อยู่ (Alien Resident Certificate : ARC)
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3. สําเนาหนังสื อเดินทางทุกเล่มที่ใช้เดินทางมาทํางานที่ไต้หวัน หากสู ญหายให้ทาํ การขอ
หนังสื อรับรองหนังสื อเดินทางจากกรมการกงสุ ล กระทรวงการต่างประเทศ
4. สําเนาทะเบียนบ้าน
5. สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร
6. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
* ควรเก็บสําเนาหรื อใบถิ่นที่อยู่ (บัตร ARC) ไว้ทุกใบเพื่อความสะดวกในการตรวจหาข้อมูลของกองทุนฯ
หมายเหตุ - ผูร้ ้องต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกหน้า (ต้องเป็ นลายมือชื่อที่เหมือนลายมือชื่อ
ในหนังสื อเดินทาง)
- เอกสารลําดับที่ 4-6 ต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษและภาษาจี น โดยผ่านการรับรองจากกรมการ
กงสุ ล กระทรวงการต่างประเทศ และสํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจําประเทศไทย
ขั้นตอนการยื่นเรื่ องเพื่อขอติดตามสิ ทธิประโยชน์ เงินบํานาญ
1. รวบรวมเอกสารลําดับที่ 2-6 (โดยเอกสารลําดับที่ 4-6 จะต้องผ่านการรับรองจากหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเรี ยบร้อยแล้ว) นํามายื่นเพื่อติดต่อขอรับแบบฟอร์ มหนังสื อคําร้องการขอรับสิ ทธิ ประโยชน์
บําเหน็จหรื อบํานาญชราภาพ ที่สํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรื อที่สํานักประสานความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กรุ งเทพมหานคร
2. กรอกแบบฟอร์มหนังสื อคําร้องการขอรับสิ ทธิ ประโยชน์บาํ เหน็จหรื อบํานาญชราภาพ จากนั้น
เจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
3. สํา นักงานแรงงานจังหวัด จัดส่ ง เอกสารดัง กล่าวมายังสํานัก ประสานความร่ ว มมื อระหว่าง
ประเทศ เพื่อรวบรวมเอกสารส่ งไปยังสํานักงานแรงงาน ณ กรุ งมะนิ ลา (ส่ วนที่2) ไทเป หรื อเกาสงเพื่อ
ติดต่อประสานงานกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันต่อไป
สิ ทธิประโยชน์ จากกองทุนประกันสุ ขภาพ
แรงงานต่างชาติที่มีใบถิ่นที่อยู่จะต้องเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนทุกราย โดยกําหนดให้ลูกจ้างแรงงาน
ทั้งที่เป็ นคนท้องถิ่ นและคนต่ างชาติ ที่เป็ นสมาชิ กต้องรั บผิดชอบค่าใช้จ่ายเองบางส่ วน บางรายการต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
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อัตราเบีย้ ประกัน
ร้อยละ 4.69 ของค่าจ้างรายเดือน โดยนายจ้างจะรับผิดชอบร้อยละ 60 (ประมาณ 591 เหรี ยญ
ไต้ห วัน ) ลู ก จ้า งรั บผิด ชอบร้ อยละ 30 (ประมาณ 296 เหรี ย ญไต้ห วัน ) และรั ฐจ่ ายสมทบอี ก ร้ อยละ 10
(ประมาณ 99 เหรี ยญไต้หวัน)
* อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 เท่ากับ 21,009 เหรี ยญไต้หวัน
สิ ทธิประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
1. กรณี ผูป้ ่ วยนอก คือ แพทย์ไม่ได้สั่งให้นอนพักรั กษาในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล
มีสิทธิได้รับความคุม้ ครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าบริ การ ค่าตรวจวินิจฉัย ค่าตรวจในห้องปฏิบตั ิการ ค่าปรึ กษา
ทางการแพทย์ ค่ายาและวัสดุ ทางการแพทย์ที่ใช้ในการรั กษา ค่าผ่าตัด ในอัตราร้ อยละ 90 ของค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว ในส่ วนค่าใช้จ่ายที่เหลืออีกร้อยละ 10 ลูกจ้างต้องเป็ นผูจ้ ่ายเอง
2. กรณี ผปู ้ ่ วยใน ตามคําสั่งของแพทย์ มีสิทธิ ได้รับความคุม้ ครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าบริ การ
ค่าตรวจวินิจฉัย ค่าตรวจในห้องปฏิบตั ิการ ค่าปรึ กษาทางการแพทย์ ค่ายาและวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้ในการ
รักษา ค่าผ่าตัด ในอัตราร้อยละ 90 ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในส่ วนค่าใช้จ่ายที่เหลืออีกร้อยละ 10 ลูกจ้างต้อง
เป็ นผูจ้ ่าย หากอยูโ่ รงพยาบาลตั้งแต่คืนที่ 4 เป็ นต้นไป จะได้รับเงินช่วยเหลืออีกจํานวนหนึ่ง
3. สมาชิ ก กองทุ น ทั้ง ที่ เ ป็ นผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก ไม่ ว่ า จะเป็ นการเจ็บ ป่ วยเนื่ อ งจาก
การทํางานหรื อไม่ก็ตาม จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าลงทะเบียนเข้ารับการรักษาให้สถานพยาบาลด้วยตนเอง
เป็ นเงินประมาณ 150-500 เหรี ยญไต้หวัน และต้องเสี ยทุกครั้งที่เข้ารับการรักษา
ค่ าใช้ จ่ายทีก่ องทุนไม่ คุ้มครอง
- การบําบัดรักษาโรคเรื้ อน
- การคลอดบุตร
- ศัลยกรรมพลาสติก
- ตาเทียม
- ค่าขนส่ งผูป้ ่ วย
- ค่าให้เลือด (ยกเว้นกรณี ฉุกเฉิ น)

- การติดยาเสพติด
- การแท้งลูก
- ฟันเทียม
- แว่นตา
- ค่าพยาบาลพิเศษ
- ค่าลงทะเบียนเข้ารับการรักษาและค่าเอกสาร
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สิ ทธิประโยชน์ กรณีประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์ /รถจักรยานยนต์ ชนจนได้ รับบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวติ
คนงานจะได้รับการคุม้ ครองจาก พ.ร.บ. ประกันภัยบุคคลที่ 3 วงเงินสู งสุ ด 1.5 ล้านเหรี ยญ
ไต้หวัน (กรณี เสี ยชี วิต) ดังนั้น เพื่อเป็ นการรั กษาผลประโยชน์ ของทายาทในกรณี น้ ี ขอให้แจ้งเรื่ องให้
สํานักงานแรงงานฯ ทราบก่ อนลงชื่ อในหนังสื อประนี ประนอมรั บเงื่อนไข/เงินชดเชยค่าเสี ยหายที่บริ ษทั
จัดหางานนายจ้าง หรื อบุคคลอื่นๆ เสนอให้ หากลงชื่ อในหนังสื อประนี ประนอมยอมความไปแล้วจะไม่
สามารถโต้แย้ง/ต่อรองเรื่ องค่าเสี ยหายเพิ่มเติมได้อีกต่อไป
สิ ทธิประโยชน์ การทํางาน
1. ค่าจ้าง
ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน อัต ราค่ า จ้า งขั้น ตํ่า 21,009 เหรี ย ญไต้ห วัน (ปรั บ ขึ้ น เมื่ อ วัน ที่
1 มกราคม 2560)
2. เวลาทํางาน
จํานวนชัว่ โมงทํางานในวันปกติตอ้ งไม่เกินวันละ 48 ชัว่ โมง และไม่เกิน 40 ชัว่ โมงใน 1 สัปดาห์
กรณี มีการทํางานล่วงเวลาต้องไม่เกิน 46 ชัว่ โมงใน 1 เดือน
3. วันหยุด
สัปดาห์หนึ่ งให้มีวนั หยุด 2 วัน ในจํานวนนี้ มี 1 วันเป็ นวันหยุดประจําสัปดาห์ที่ทาํ งานล่วงเวลา
ไม่ได้ อีก 1 วันให้เป็ นวันหยุดประจําสัปดาห์ที่ทาํ งานล่วงเวลาได้
4. ค่าทํางานล่วงเวลา
4.1 วันทํางานปกติ หลังจากทํางานในวันทํางานปกติ 8 ชัว่ โมงไปแล้ว 2 ชัว่ โมงแรก จะได้รับ 1.33
เท่าของค่าจ้างชัว่ โมงทํางานปกติ (คํานวณจากค่าจ้างขั้นตํ่า 21,009 เหรี ยญไต้หวัน จะได้ค่าจ้างชัว่ โมงละ
117 เหรี ยญไต้หวัน) ชัว่ โมงที่ 3 เป็ นต้นไป จะได้รับชัว่ โมงละ 146 เหรี ยญไต้หวัน
4.2 วันหยุดพักผ่อนประจําสัปดาห์ที่ทาํ งานล่วงเวลาได้ 2 ชัว่ โมงแรก จะได้รับค่าทํางานล่วงเวลา
ชัว่ โมงละ 117 เหรี ยญไต้หวัน ชัว่ โมงที่ 3 เป็ นต้นไป จะได้รับชัว่ โมงละ 146 เหรี ยญไต้หวัน
4.3 วันหยุดนักขัตฤกษ์ จะได้รับค่าจ้างเท่ากับชัว่ โมงทํางานปกติเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า คือ ชัว่ โมงละ 87.5
เหรี ยญไต้หวัน
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5. การลางาน
5.1 การลาพักผ่อนประจําปี (วันหยุดพิเศษ) โดยได้รับค่าจ้าง
- แรงงานเข้าทํางานครบ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 1 ปี จะได้รับวันหยุดพิเศษปี ละ 3 วัน
- แรงงานเข้าทํางานครบ 1 ปี แต่ไม่ถึง 2 ปี
จะได้รับวันหยุดพิเศษปี ละ 7 วัน
- แรงงานเข้าทํางานครบ 2 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี
จะได้รับวันหยุดพิเศษปี ละ 10 วัน
- แรงงานเข้าทํางานครบ 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี
จะได้รับวันหยุดพิเศษปี ละ 14 วัน
- แรงงานเข้าทํางานครบ 5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี จะได้รับวันหยุดพิเศษปี ละ 15 วัน
- แรงงานเข้าทํางานครบ10 ปี
จะได้รับวันหยุดพิเศษปี ละ 16 วัน
และแรงงานที่มีอายุการทํางานเพิ่มขึ้นทุก 1 ปี จะได้รับวันหยุดพิเศษเพิ่มขึ้นอีกปี ละ 1 วัน สู งสุ ด
ไม่เกิน 30 วัน
5.2 การลากิจ ใน 1 ปี มีสิทธิลาได้ไม่เกิน 30 วัน แต่ไม่ได้รับค่าจ้าง
5.3 การลาป่ วย ใน 1 ปี มีสิทธิลาได้ไม่เกิน 30 วัน โดยรับค่าจ้างครึ่ งหนึ่ง
6. การบอกเลิกสัญญาจ้าง
กรณี ที่นายจ้างประสงค์จะบอกเลิ กสัญญาจ้าง นายจ้างต้องทําการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ แรงงาน
ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
ระยะเวลาในการทํางานของแรงงาน
มากกว่า 3 เดือนขึ้นไปติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี ขึ้นไปติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 3 ปี
มากกว่า 3 ปี ขึ้นไปติดต่อกัน

ดังนี้

ระยะเวลาที่นายจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
10 วัน
20 วัน
30 วัน

เมื่อนายจ้างได้บอกกล่าวล่วงหน้าตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้วนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่แรงงาน

1. เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 1 เดือน ต่ออายุการทํางานของแรงงานแต่ละปี ติดต่อกัน
2. กรณี ที่อายุการทํางานน้อยกว่า 1 ปี จํานวนเงินชดเชยให้คาํ นวณตามส่ วน เศษของเดือนหรื ออายุ
การทํางานที่ไม่ครบ 1 เดือน ให้นบั เป็ น 1 เดือน

20

สิ ทธิประโยชน์ อื่นๆ
สิ ทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ เงินหักฝาก ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าล่วงเวลา การตรวจสอบข้อเท็จจริ งตลอดจน
การติดตามตัวคนงานไทย
เอกสารทีต่ ้ องใช้
- บันทึกคําร้องที่ระบุรายละเอียดข้อมูล
- ชื่ อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของนายจ้างและบริ ษทั จัดหางานที่ดูแล (ใช้แบบบันทึกปากคํา
และระบุรายละเอียดตามข้อเท็จจริ ง)
- สําเนาหนังสื อเดินทาง / ใบอนุญาตทํางานของผูร้ ้อง
- สัญญาการจ้าง (ถ้ามี)
หมายเหตุ กรณี ค นงานอยู่ใ นพื้ น ที่ ก ารดู แ ลรั บ ผิด ชอบของสํา นัก งานแรงงาน ณ กรุ ง มะนิ ล า
(ส่ วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง หากคนงานร้องทุกข์เรื่ องค่าใช้จ่าย เงินทดแทนการประสบอันตรายและเงินคืน
ภาษีและนายจ้างบ่ายเบี่ยง จําเป็ นต้องมอบให้ทนายความยื่นหนังสื อเตือน หรื อยื่นคําฟ้องร้องต่อศาล หรื อ
แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ ดังนั้น ในการรับรองของเจ้าหน้าที่ควรให้คนงานทําหนังสื อมอบอํานาจให้
สนร.ดํา เนิ น คดี ต่ อ นายจ้า ง โดยลงลายมื อ ชื่ อ ในแบบหนัง สื อ มอบอํา นาจ (หน้า 27) ทั้ง นี้ ลายมื อ ชื่ อ
ของคนงาน ต้องเหมื อ นกับลายมื อ ชื่ อ ที่ ล งไว้ใ นหนัง สื อ เดิ น ทางพร้ อมกับ แนบสํา เนาหนังสื อเดิ น ทาง
ที่ มี ร ายการข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผูร้ ้ อ ง หน้า วี ซ่ า หน้า ประทับ ตราเข้า ไต้ห วัน และสํา เนาใบถิ่ น ที่ อ ยู่
(ใบกาม่ า ) ทั้ง ด้ า นหน้ า และด้ า นหลัง โดยลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองสํ า เนาในเอกสารดัง กล่ า วทุ ก แผ่ น
แต่ไม่ตอ้ งลงวันที่
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ประมาณการค่ าจัดการศพกรณีคนงานอยู่ในพืน้ ทีก่ ารดูแลรับผิดชอบ
ของสํ านักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่ วนที่ 2)
หน่วย : เหรี ยญไต้หวัน
กรณีส่งศพกลับประเทศไทย
รวม - กรณีปกติ (เก็บศพ 1 เดือน)
108,150
- กรณีพเิ ศษ (เก็บศพ 3 เดือน)
133,350
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% แล้ว
1) ค่ารถบรรทุกศพ (จากสถานที่เสี ยชีวิตถึงสถานที่เก็บศพ)1
3,500
2) ค่าจ้างในการขนศพ
1,500
3) ค่านํ้ายาอาบศพ – ฉี ดยา (ป้อกันศพเน่ากรณี มีบาดแผล)
5,000
4) ค่าโลงศพ (แบบประหยัด)
12,000
5) ค่าจัดทําเอกสารต่างๆ พร้อมคําแปล
12,000
3
6) ค่าฝากเก็บศพในห้องเย็นระหว่างรอส่ งศพ
- กรณี พิเศษ (เก็บศพ 1 เดือน)
12,000
- กรณี พิเศษ (เก็บศพ 3 เดือน)
36,000
7) ค่าลังไม้เพื่อการขนส่ งศพ
6,000
8) ค่าระวางศพ (โดยเครื่ องบิน)
17,500
9) ค่าธรรมเนียมศุลกากร
13,500
10) ค่าขนย้ายศพไปสนามบิน
10,000
11) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (ถ้ามี)
10,000
12) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ร้อยละ 5)
- กรณี ปกติ (เก็บศพ 1 เดือน)
5,150
- กรณี พิเศษ (เก็บศพ 3 เดือน)
6,350

หมายเหตุ : 1,2 เฉพาะเขตไทเป
3
ระหว่าง 300 – 500 เหรี ยญไต้หวัน เฉลี่ย 400 เหรี ยญไต้หวันต่อวันโดยประมาณ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ อาจ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกรณี เสี ยชีวิตนอกเขตไทเป
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ประมาณการค่ าจัดการศพกรณีคนงานอยู่ในพืน้ ทีก่ ารดูแลรับผิดชอบ
ของสํ านักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่ วนที่ 2)
หน่วย : เหรี ยญไต้หวัน
กรณีส่งอัฐิกลับประเทศไทย
รวม - กรณีปกติ (เก็บศพ 1 เดือน)
66,150
- กรณีพเิ ศษ (เก็บศพ 3 เดือน)
91,350
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% แล้ว
1) ค่ารถบรรทุกศพ (จากสถานที่เสี ยชีวิตถึงสถานที่เก็บศพ)2
3,500
2) ค่าจ้างในการขนศพ
1,500
3) ค่าทําความสะอาดศพ
7,000
4) ค่าโลงศพ (แบบประหยัด)
6,000
5) ค่าจัดทําเอกสารต่างๆ พร้อมคําแปล
12,000
6) ค่าฝากเก็บศพในห้องเย็นระหว่างรอหนังสื อมอบอํานาจ
- กรณี พิเศษ (เก็บศพ 1 เดือน)
12,000
- กรณี พิเศษ (เก็บศพ 3 เดือน)
36,000
7) ค่าบริ การฌาปนกิจศพ
6,000
8) ค่าโกศ ค่าจ้างเก็บและบรรจุอฐั ิเข้าโกศ
5,000
9) ฝากส่ งโกสกลับภูมิลาํ เนา
5,000
10) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (ถ้ามี)
5,000
11) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ร้อยละ 5)
- กรณี ปกติ (เก็บศพ 1 เดือน)
3,150
- กรณี พิเศษ (เก็บศพ 3 เดือน)
4,350

หมายเหตุ : 1,2 เฉพาะเขตไทเป
3
ระหว่าง 300 – 500 เหรี ยญไต้หวัน เฉลี่ย 400 เหรี ยญไต้หวันต่อวันโดยประมาณ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ อาจ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกรณี เสี ยชีวิตนอกเขตไทเป
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ประมาณการค่ าจัดการศพกรณีคนงานอยู่ในพืน้ ทีก่ ารดูแลรับผิดชอบ
ของสํ านักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่ วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง
หน่วย : เหรี ยญไต้หวัน
กรณีส่งศพกลับประเทศไทย
รวม
116,500
1) ค่ารถบรรทุกศพและค่าจ้างขนศพ
3,500
2) ค่าฝากศพในห้องเย็นวันละ 300 เหรี ยญไต้หวันโดยเฉลี่ยประมาณ 30 วัน
1,500
3) ค่านํ้ารักษาศพ
5,000
4) ค่าทําความสะอาดและบรรจุโลงใส่ ศพ
12,000
5) ค่าโลงศพ
12,000
6) ค่าลังไม้ใส่ โลงศพ
7) ค่าขนศพไปสนามบิน
6,000
8) ค่าธรรมเนียมศุลกากร
17,500
9) ค่าระวางศพกลับประเทศไทยโดยเครื่ องบิน
13,500
10) ค่าใช้จ่ายจัดทําเอกสารหลักฐานการตายและการส่ งศพกลับ
10,000
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ประมาณการค่ าจัดการศพกรณีคนงานอยู่ในพืน้ ทีก่ ารดูแลรับผิดชอบ
ของสํ านักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่ วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง
หน่วย : เหรี ยญไต้หวัน
กรณีส่งอัฐิกลับประเทศไทย
รวม
116,500
1) ค่ารถบรรทุกศพและค่าจ้างขนศพ
3,500
2) ค่าฝากศพในห้องเย็นวันละ 300 เหรี ยญไต้หวันโดยเฉลี่ยประมาณ 30 วัน
1,500
3) ค่าทําความสะอาดและแต่งศพ
5,000
4) ค่าโลงศพ (แบบประหยัด)
12,000
5) ค่าประกอบพิธีทางศาสนา
12,000
6) ค่าเตาเผา
7) ค่าโกศและค่าจ้างเก็บเถ้ากระดูก
6,000
8) ค่าใช้จ่ายจัดทําเอกสารหลักฐานการตาย
17,500
9) ค่าฝากโกศเถ้ากระดูกกลับประเทศไทย
13,500
10) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
10,000
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1.

2.

3.

4.

5.

บันทึกการสอบข้ อเท็จจริงกรณีขอให้ ติดตามเงินค่ าภาษีไต้ หวันส่ วนทีจ่ ่ ายไว้ เกิน
เขียนที่………..………………………
วันที่…………………...……………...
ข้าพเจ้า………………………………………………ถือหนังสื อเดินทางเลขที่…….………..………….
ชื่อ - นามสกุลเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดินทาง………………………………….……….……….
ปัจจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่…………………………………………………………………………..…………
บัญชีธนาคารที่ประสงค์จะให้โอนเงิน / ธนาคาร………………….…………สาขา.....…………………
บัญชีเลขที่……………………………………..ชื่อเข้าของบัญชี………………….…………………….
ข้าพเจ้าได้เดินทางเข้าไปทํางานที่ประเทศไต้หวันตั้งแต่วนั ที่…………………….……………และกลับ
ถึงประเทศไทยเมื่อวันที่..…………………………..……………..…ระหว่างทํางานนายจ้างของข้าพเจ้า
คือบริ ษทั ………………………………………ที่อยู่…………………......……………………………..
หมายเลขประจําตัวคนงานระหว่างทํางานอยูก่ บั นายจ้าง(ถ้ามี)………………….………………………
บริ ษทั จัดหางานที่ดูแล คือ……………………………………………………………………………….
หมายเลขโทรศัพท์……….………………..………...ล่ามชื่อ…………………….……………………..
ระหว่างที่ทาํ งานอยู่ นายจ้างได้หกั ค่าภาษีไว้ ดังนี้
3.1 ปี ที่ 1 (พ.ศ……..) หักไว้ร้อยละ…………..ตั้งแต่เดือน………………..ถึงเดือน…………
3.2 ปี ที่ 2 (พ.ศ…..…) หักไว้ร้อยละ…………..ตั้งแต่เดือน………………..ถึงเดือน…………
3.3 ปี ที่ 3 (พ.ศ……..) หักไว้ร้อยละ…………..ตั้งแต่เดือน………………..ถึงเดือน…………
ในวันที่เดินทางกลับ ข้าพเจ้าได้ จ่าย ไม่ได้จ่าย ค่าภาษีเพิ่มเป็ นจํานวนเงิน...............เหรี ยญจีน
นอกจากนี้แล้วยังได้รับเงินค่าจ้างเดือนสุ ดท้ายเป็ นเงิน…….....เหรี ยญจีน รวมทั้งสิ้ น…...…...เหรี ยญจีน
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้าพเจ้าประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามเรื่ องเงินค่าภาษีส่วนที่จ่ายไว้เกินให้ดว้ ย ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้
แนบหลักฐานต่อไปนี้มาด้วยแล้ว
สําเนาหนังสื อเดินทาง…………………………..….
สําเนาใบถิ่นที่อยู(่ กาม่า)
หนังสื อมอบอํานาจให้ยนื่ ภาษีขอรับเงินแทน(คนงานต้องลงลายมือชื่อให้เหมือนลายมือ
ชื่อในหนังสื อเดินทาง)
สําเนาเลขที่บญั ชีเงินฝากธนาคารที่จะให้โอนเงิน
หลักฐานใบรับเงินเดือนแสดงจํานวนรายรับ-จ่าย(ถ้ามี)
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ……………..…….….ผูร้ ้อง
(………………………)
26
ลงชื่อ………………………เจ้าหน้าที่บนั ทึก
(……..………………..)

แบบฟอร์ ม หนังสื อมอบอํานาจขอรับเงินคืนภาษีภาษาจีน
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หนังสื อมอบอํานาจขอรับเงินคืนภาษี
เรี ยน กรมสรรพากรไต้หวัน
เนื่ องด้วยข้าพเจ้าไม่สามารถติดต่อขอรับเงินค่าภาษีของปี ภาษี…………ที่กรมสรรพากร
ไต้หวันได้ดว้ ยตนเองจึงขอมอบอํานาจให้………………………………………...รับเงินค่าภาษีแทนข้าพเจ้า
หากต่อไปมีขอ้ พิพาทใด ๆ เกิดขึ้น ข้าพเจ้าขอเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ผูม้ อบอํานาจ

.............................................................

เลขที่ภาษี

.............................................................

โทรศัพท์

.............................................................

ผูร้ ับมอบอํานาจ

.............................................................

บัตรประชาชนเลขที่

.............................................................

ที่อยูใ่ นทะเบียนบ้าน

.............................................................

ที่อยูท่ ี่จะติดต่อทางจดหมาย

.............................................................

โทรศัพท์

.............................................................
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ตัวอย่ าง
(ครุ ฑ)
หนังสื อมอบอํานาจ
เขียนที่………………………………….
วันที่……………………………………
โดยหนังสื อฉบับนี้ขา้ พเจ้า (ชื่อ-สกุล)…………………………………………………………………………………………………..
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย โดยเป็ น (บิดา, มารดา, ภรรยา) ของคนงาน (ชื่อ-สกุล) ………………………………………………………………...
อยูบ่ า้ นเลขที่........................หมู่ที่...........................ตําบล...................................................อําเภอ..................................จังหวัด................................
ถือบัตรประชาชนเลขที่……………………………………………………………………………………………………………………………..
ขอมอบอํานาจให้บริ ษทั ……………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยูเ่ ลขที่...................................................................................................................................................................................................................
โดยมี (ชื่อเจ้าของบริ ษทั -ถ้าทราบ)....................................................................................เป็ นเจ้าของผูม้ ีอาํ นาจเต็มในการกระทําแทนข้าพเจ้า ดังนี้
1. ดําเนินการฌาปนกิจ(เผา)ศพ ดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารและเรื่ องต่างๆ ทั้งปวงของ(ชื่อ-สกุล)...........................................................
ซึ่งเสี ยชีวติ ที่(ระบุสถานที่ที่เสี ยชีวติ ,เมือง,ประเทศ…………………………………………………………..เมื่อวันที่.............................................
2. ดําเนินการส่ งอัฐิ (กระดูก) ทรัพย์สินส่ วนตัว และใบมรณบัตรของ (ชื่อ-สกุล)...................................................................................
กลับประเทศไทย
3. ดําเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในไต้หวัน เพื่อติดตามเงินสิ ทธิ ประโยชน์อนั พึงมีพึงได้ท้ งั หมด
ของ (ชื่อ-สกุล).........................................และโอนเงินสิ ทธิประโยชน์ดงั กล่าวเข้าบัญชีธนาคาร...............................สาขา..........................ชื่อบัญชี
ธนาคาร..........................................หมายเลขบัญชี................................................แทนข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเองทุกประการ
4. ดําเนินการ(อื่นๆ ถ้ามี).....................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ที่เกิดจากการดําเนิ นการในครั้งนี้ เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงรายมือชื่ อได้เป็ นสําคัญ ต่อหน้า
พยานแล้ว
(ลงชื่อ)..........................................ผูม้ อบอํานาจ
(........................................)
(ลงชื่อ)..........................................ผูร้ ับมอบอํานาจ
(.......................................)
ขอรับรองว่าเป็ นรายมือชื่อจริ งของผูม้ อบอํานาจและพยาน ผูม้ อบอํานาจและพยานได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าจริ ง
(ลงชื่อ)..........................................ผูม้ อบอํานาจ
(........................................)
นายอําเภอ..................................
ประทับตราประจําตําแหน่งเป็ นสําคัญ
หรื อ

(ลงชื่อ)..........................................ผูม้ อบอํานาจ
(........................................)
ปลัดอําเภอ รักษาราชการแทน
นายอําเภอ..................................
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ตัวอย่ าง
(ครุ ฑ)
หนังสื อมอบอํานาจ กรณี ลูกมอบอํานาจ
เขียนที่………………………………….
วันที่……………………………………
โดยหนังสื อฉบับนี้ขา้ พเจ้า (ด.ช.,ด.ญ.)………………………………………………………………………………………………..
อยูบ่ า้ นเลขที่........................หมู่ที่...........................ตําบล...................................................อําเภอ..................................จังหวัด................................
บุตรของผูต้ าย (นาย,นาง,นางสาว)...........................................................คนงานของบริ ษทั นายจ้างไต้หวันชื่อ……………………………………
ที่อยูเ่ ลขที่..................................................................................................................................................................โทร.......................................
ขณะนี้อยูใ่ นความปกครองของ(นาย,นาง,นางสาว).........................................................................................................อายุ..............................ปี
ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็ น(สามี,ภรรยา)...............................................................................................................กับผูต้ ายโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส
ข้าพเจ้าขอมอบอํานาจให้บริ ษทั นายจ้าง(ระบุชื่อ)...................................................................................................................................................
ที่อยูเ่ ลขที่..............................................................................................................................................................................................................
โดยมี (ชื่อเจ้าของบริ ษทั -ถ้าทราบ)....................................................................................เป็ นเจ้าของผูม้ ีอาํ นาจเต็มในการกระทําแทนข้าพเจ้า ดังนี้
1. ดําเนินการฌาปนกิจ(เผา)ศพ ดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารและเรื่ องต่างๆ ทั้งปวงของ(ชื่อ-สกุล)...........................................................
ซึ่งเสี ยชีวติ ที่(ระบุสถานที่ที่เสี ยชีวติ ,เมือง,ประเทศ…………………………………………………………..เมื่อวันที่.............................................
2. ดําเนินการส่ งอัฐิ (กระดูก) ทรัพย์สินส่ วนตัว และใบมรณบัตรของ (ชื่อ-สกุล).........................................................กลับประเทศไทย
3. ดําเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในไต้หวัน เพื่อติดตามเงินสิ ทธิ ประโยชน์อนั พึงมีพึงได้ท้ งั หมด
ของ (ชื่อ-สกุล).........................................และโอนเงินสิ ทธิประโยชน์ดงั กล่าวเข้าบัญชีธนาคาร...............................สาขา..........................ชื่อบัญชี
ธนาคาร..........................................หมายเลขบัญชี................................................แทนข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเองทุกประการ
4. ดําเนินการ(อื่นๆ ถ้ามี).....................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ที่เกิดจากการดําเนิ นการในครั้งนี้ เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงรายมือชื่ อได้เป็ นสําคัญ ต่อหน้า
พยานแล้ว
(ลงชื่อ)..........................................ผูม้ อบอํานาจ
(........................................)
(ลงชื่อ)..........................................ผูร้ ับมอบอํานาจ
(.......................................)
ขอรับรองว่าเป็ นรายมือชื่อจริ งของผูม้ อบอํานาจและพยาน ผูม้ อบอํานาจและพยานได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าจริ ง
(ลงชื่อ)..........................................ผูม้ อบอํานาจ
(........................................)
นายอําเภอ..................................
ประทับตราประจําตําแหน่งเป็ นสําคัญ
หรื อ

(ลงชื่อ)..........................................ผูม้ อบอํานาจ
(........................................)
ปลัดอําเภอ รักษาราชการแทน
นายอําเภอ..................................
ประทับตราประจําตําแหน่งเป็ นสําคัญ
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