สิ ทธิประโยชน์ แรงงานไทยในไต้ หวัน

ไต้ หวัน

สิ ทธิประโยชน์ การขอคืนเงินภาษี
1. คนงานต่างชาติที่เดินทางไปทํางานไต้หวันต้องเสี ยภาษีเงินได้ ซึ่ งทางการไต้หวันกําหนดดังนี้
ก. คนงานต่างชาติที่พาํ นักในไต้หวันไม่ครบ 183 วัน ใน 1 ปี ภาษี (1 มกราคม – 31 ธันวาคม)
จะต้องเสี ยภาษีเงินได้โดยไม่สามารถขอรับคืนได้ ดังนี้
- กรณี รายได้รวมต่ อเดื อนไม่เกิ น 1.5 เท่า ของอัตราค่าจ้า งขั้นตํ่า หรื อไม่เกิ น 28,909
เหรี ยญไต้หวัน จะต้องเสี ยภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 6
- กรณี รายได้รวมต่อเดื อนเกิน 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า หรื อเกิ น 28,909 เหรี ยญ
ไต้หวัน จะต้องเสี ยภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 18
ข. คนงานต่างชาติที่พาํ นักในไต้หวัน ครบ 183 วัน ใน 1 ปี ภาษี (1 มกราคม – 31 ธันวาคม) จะ
สามารถหักส่ วนยกเว้นค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายต่อปี ได้ โดยในปี 2558 กําหนดเป็ นเงิน 303,000 เหรี ยญไต้หวัน
และหากเงินได้สุทธิ หลักจากหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายแล้ว ไม่เกิน 520,000 เหรี ยญไต้หวัน จะต้องเสี ยภาษีใน
อัตราร้อยละ 5
ค. หากคนงานต่างชาติผา่ นการพํานักในไต้หวันครบ 183 วันใน 1 ปี ภาษีที่ผา่ นมา ต้องการจะ
เดิ นทางกลับประเทศ แต่ในปี นั้นพํานักในไต้หวันไม่ครบ 183 วัน จะต้องเสี ยภาษีเงินได้โดยไม่สามารถ
ขอรับคืนได้ ดังนี้
กรณี รายได้รวมต่อเดื อนไม่เกิ น 1.5 เท่า ของอัตราค่าจ้า งขั้นตํ่า หรื อไม่เกิ น 28,909
เหรี ยญไต้หวัน จะต้องเสี ยภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 5
กรณี รายได้รวมต่อเดื อนเกิ น 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า หรื อเกิน 28,909 เหรี ยญ
ไต้หวัน จะต้องเสี ยภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 18
ในทางปฏิบตั ิ นายจ้างอาจหักภาษี ณ ที่จ่ายล่วงหน้าเกินกว่าที่ตอ้ งเสี ยจริ ง และเมื่อถึงกําหนดรายงาน
ภาษีประจําปี (ทุกเดื อนพฤษภาคมของปี ถัดไป) นายจ้างจึงจะยื่นเรื่ องต่อกรมสรรพากร ขอรับเงินคืนภาษีที่
จ่ายเกินให้คนงาน ซึ่ งจะต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน
2. เงื่อนไขการยืน่ คําร้องขอคืนภาษี
- ไต้หวันกําหนดในยืน่ แบบแสดงภาษีเงินได้ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม ของทุกปี สําหรับ
ผู ้ที่ จ ะเดิ น ทางกลับ ประเทศต้อ งยื่ น แบบแสดงภาษี แ ละชํา ระภาษี เ ดิ น ทางกลับ ประมาณ 1 สั ป ดาห์
- การยื่นคําร้ องขอคืนเงิ นภาษีไต้หวัน ควรยื่นคําร้องภายหลังเดินทางกลับจากไต้หวันมาแล้ว
ประมาณ 6 เดือน – 1 ปี (ภายหลังจากที่เดินทางกลับมาแล้วเป็ นเวลา 6 เดือน และพบว่ายังไม่ได้รับเงินโอน
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ภาษีคืนให้) ไม่ควรปล่ อยเรื่ องไว้เกิ น 5 ปี เนื่ องจากกรมสรรพากรไต้หวัน จะเก็บหลักฐานการจ่ายภาษีไว้
เพียง 5 ปี นับจากวันที่นายจ้างยืน่ ชําระภาษี หากเกินระยะเวลา 5 ปี จะไม่สามารถตรวจสอบเงินคืนภาษีได้
- อายุความ 5 ปี นับจากวันที่เดินทางออกจากไต้หวัน
3. เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคําร้องแรงงานไทยผูข้ อคืนเงินภาษีตอ้ งกรอกรายละเอียดในฟอร์ ม
บันทึกการสอบข้อเท็จจริ งกรณี การจ่ายเงินค่าภาษีไต้หวันส่ วนที่จ่ายเกินเพื่อขอเงินคืนภาษี และแนบเอกสาร
ที่จาํ เป็ นประกอบด้วย
- สําเนาหนังสื อเดินทางฉบับที่ใช้เดินทางมาทํางานที่ไต้หวัน
- สํ า 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)
- สํา เนาเลขบัญชี เงิ นฝากที่ จะโอนเงิ นเข้า (ควรเป็ นบัญชี ใ นชื่ อของแรงงานไทยผูร้ ้ องและ
จะต้องไม่ปิดบัญชีที่แจ้งไว้)
(สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนไม่ตอ้ งการ)
สิ ทธิประโยชน์ ตามกฎหมายว่ าด้ วยการจ่ ายเงินทดแทนกรณีสมาชิ กกองทุนประกันภัยแรงงานเสี ยชี วิตของ
ไต้ หวัน
ก. กรณีเสี ยชี วติ ตามกฎหมายฯ ฉบับเดิม
สํ าหรับคนงานผู้เอาประกันทีเ่ ข้ าไปทํางานก่ อนวันที่ 1 มกราคม 2552 และเสี ยชีวติ
ทายาทมีสิทธิ ได้รับเงินประโยชน์ตามกฎหมายประกันภัยแรงงาน ฉบับเดิม ดังนี้
1. กรณีเสี ยชี วิตเนื่องมาจากการทํางานหรือโรคอันเนื่องจากการทํางานทายาทมีสิทธิ ได้รับเงินสิ ทธิ
ประโยชน์ตามมาตรา 64 แห่งกฎหมายประกันภัยแรงงานดังนี้
1.1 ค่ าจัดการศพ ตามที่จ่าย (แนบหลักฐานค่าใช้จ่ายด้วย) แต่ไม่เกิน 5 เท่าของอัตราค่าจ้างเอา
ประกัน
1.2 ค่ าทดแทน เท่ากับ 40 เท่าของอัตราค่าจ้างเอาประกัน
1.3 ลํา ดับ ทายาท เรี ยงลํา ดับ การมี สิ ท ธิ ข องทายาท ดัง นี้ (ลํา ดับ ใดไม่มี ใ ห้ใ ช้ล าํ ดับ ต่ อไป)
- คู่สมรส บุตร (กรณี คู่สมรสไม่ได้จดทะเบียนสมรสและมีบุตร บุตรจะเป็ นทายาท หาก
บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะให้บิดา/มารดา ที่เป็ นผูอ้ ุปการะเลี้ยงดูเป็ นผูก้ ระทําแทน)
- บิดาและหรื อมารดาของผูเ้ สี ยชีวติ
- ปู่ /ตา และหรื อ ย่า/ยายของผูเ้ สี ยชีวติ
- หลานของผูต้ าย
- พี่/น้องของผูต้ าย
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1.4 เอกสารทีต่ ้ องใช้ ในการยืน่ คําร้อง ประกอบด้วย
- หนังสื อมอบอํานาจให้นายจ้างเป็ นผูด้ าํ เนิ นการจัดการเผาศพ/ส่ งศพกลับประเทศไทย
ดําเนินยื่นเรื่ องขอรับเงินทดแทนจากกองทุนประกันภัย และดําเนินการเจรจาเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากคู่กรณี
(แต่หากคู่กรณี เป็ นนายจ้างให้มอบสํานักงานแรงงาน ณ กรุ งมะนิ ลา (ส่ วนที่ 2) (ไทเป) หรื อ สํานักงาน
แรงงาน ณ กรุ งมะนิลา (ส่ วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง เป็ นผูเ้ จรจา)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทายาท
- เอกสารแสดงความสัมพันธ์กบั ผูเ้ สี ยชีวติ ได้แก่ สําเนาทะเบียนบ้าน
- สําเนาทะเบียนสมรส (กรณี บิดามารดาของผูเ้ สี ยชี วิตไม่มีให้ใช้หนังสื อรับรองที่ออก
โดยที่วา่ การอําเภอแทน)
- สําเนาสู ติบตั รของบุตร
เอกสารทั้งหมดใช้ 3 ชุ ด ทายาทของผูเ้ สี ยชี วิตต้องดําเนิ นการเอง โดยนําไปแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
และผ่านการรับรองจากกรมการกงสุ ล กระทรวงการต่างประเทศ (กองสัญชาติและนิ ติกรณ์ กรมการกงสุ ล
กระทรวงการต่างประเทศ 123 แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10510) และ สํานักงานตัวแทนไต้หวัน
ประจํา ประเทศไทย (สํ านั กงานเศรษฐกิ จและวัฒนธรรมไทเปประจํา ประเทศไทย 195 ตึ กเอ็ ม ไพรส์
2 ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพมหานคร 10120)
1.5 อายุความ 2 ปี นับแต่วนั ที่ผเู้ อาประกันเสี ยชีวติ
2. กรณีเสี ยชี วติ ไม่ ใช่ เนื่องมาจากการทํางาน (นอกเวลา)
ทายาทมี สิ ทธิ ได้ รั บ เงิ น สิ ทธิ ประโยชน์ ต ามมาตรา 63 แห่ งกฎหมายประกั น ภั ย แรงงานดั ง นี้
2.1 ค่ าจัดการศพ ตามที่จ่ายจริ ง (แนบหลักฐานค่าใช้จ่าย) แต่ไม่เกิน 5 เท่าของอัตราราคาค่าจ้าง
ประกัน
2.2 ค่ าทดแทน ตามระยะเวลาการเข้าเป็ นสมาชิ กกองทุนประกันภัยแรงงาน (อายุงาน) ของ
ผูเ้ สี ยชีวติ แบ่งเป็ น 3 กรณี คือ
- อายุงานน้อยกว่า 1 ปี ได้รับค่าทดแทน 10 เท่า ของอัตราค่าจ้างเอาประกันโดยเฉลี่ ย
- อายุงานตั้งแต่ 1 ปี ไม่เกิ น 2 ปี ได้รับเงินทดแทน 20 เท่าของอัตราค่าจ้างเอาประกัน
โดยเฉลี่ย
- อายุงานเกินกว่า 2 ปี ได้รับเงิ นทดแทน 30 เท่า ของอัตราค่าจ้างเอาประกันโดยเฉลี่ ย
2.3 ลําดับทายาท และเอกสารที่ตอ้ งใช้ในการยื่นคําร้อง ใช้เช่ นเดียวกับกรณี เสี ยชี วิตจากการ
ทํางาน (ข้อ1)
2.4 อายุความ 2 ปี นับแต่วนั ที่ผเู้ อาประกันเสี ยชีวติ
ข. กรณีเสี ยชี วติ ตามกฎหมายฉบับใหม่
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สภานิ ติบญั ญัติไต้หวันผ่านกฎหมายว่าด้วยระเบียบการจ่ายเงินกองทุนประกันภัยแรงงานฉบับใหม่
เปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายเงินสิ ทธิ ประโยชน์จากกองทุนฯ สําหรับคนงานผูเ้ อาประกันที่เดินทางไปทํางานครั้ง
แรกตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2552 เป็ นต้นไป และเสี ยชีวติ ทายาทมีสิทธิ ได้รับเงินสิ ทธิ ประโยชน์ตามกฎหมาย
ประกันภัยแรงงานฉบับใหม่ ดังนี้
1. เงินค่ าทําศพ คุณสมบัติของผูย้ นื่ คําร้องและมาตรฐานในการจ่าย
1.1 ผูเ้ อาประกันเสี ยชี วิตในระหว่างสมาชิ กภาพยังมีผล ไม่ว่าจากการทํางานหรื อนอกเวลา
ทํางาน หรื อป่ วยเป็ นโรค ให้ผจู ้ ดั การศพยืน่ ขอรับเงิน ค่าทําศพจากกองทุนฯ ได้ในจํานวน 5 เท่าของค่าจ้างที่
เอาประกัน โดยคํานวณจากค่าจ้างที่ แจ้งเอาประกันโดยเฉลี่ ย 6 เดื อนก่อนเสี ยชี วิต (กรณี ของแรงงานไทย
นายจ้ า งส่ วนใหญ่ แ จ้ ง เอาประกั น ตามอั ต ราค่ า จ้ า งขั้ นตํ่ า ในปั จจุ บ ั น 19,273 เหรี ยญไต้ ห วั น )
1.2 กรณี ทายาทขาดคุ ณสมบัติ หรื อไม่มีทายาทรับประโยชน์เงินทดแทน ที่จ่ายเป็ นก้อนเดียว
หรื อเงินทดแทนที่ทยอยจ่ายรายเดือนให้ผจู ้ ดั การศพ ยืน่ ขอรับเงินค่าทําศพจากกองทุนฯ ได้ในจํานวน 10 เท่า
ของค่ า จ้ า งที่ เ อาประกั น โดยคํา นวณจากค่ า จ้ า งที่ แ จ้ ง เอาประกั น โดยเฉลี่ ย 6 เดื อ นก่ อ นเสี ยชี วิ ต
2. เงินทดแทนทีจ่ ่ ายเป็ นก้ อนครั้งเดียว
2.1 คุณสมบัติของผู้รับประโยชน์ ผูเ้ อาประกันเข้ากองทุนฯ ครั้งแรกก่อนวันที่ 1 มกราคม 2552
และเสี ยชี วิตในระหว่างสมาชิ กภาพยังมีผล ทายาทของผูเ้ อาประกัน ได้แก่ คู่สมรส/บุตร บิดา/มารดา ปู่ ย่า
หรื อ หลาน และพี่/น้อง ซึ่ งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากผูเ้ อาประกัน
2.2 มาตรฐานการจ่ ายเงิน
2.2.1 กรณีเสี ยชี วติ นอกกการทํางาน กองทุนฯ จะจ่ายเงินทดแทนเป็ นก้อนครั้งเดียวตาม
อายุการเข้ากองทุนฯ ดังนี้
- ไม่เกิน 1 ปี จะได้รับเงินทดแทน 10 เท่าของค่าจ้างที่เอาประกัน
- 1 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 2 ปี จะได้รับเงินทดแทน 20 เท่าของค่าจ้างที่เอาประกัน
- 2 ปี ขึ้นไป จะได้รับเงินทดแทน 30 เท่าของค่าจ้างที่เอาประกัน
3. เงินทดแทนรายเดือน
3.1 คุณสมบัติของผู้รับประโยชน์ ผูเ้ อาประกันเข้ากองทุนฯ ครั้งแรกหลังวันที่ 1 มกราคม 2552
และเสี ยชี วิตในระหว่างสมาชิ กภาพยังมีผล ทายาทของผูเ้ อาประกัน ได้แก่ คู่สมรส/บุตร บิดา/มารดา ปู่ ย่า
หรื อ หลาน และพี่/น้อง ซึ่ งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากผูเ้ อาประกัน
3.2 เงื่อนไขการยืน่ ขอ
3.2.1 คู่สมรส ต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
- อายุ ค รบ 55 ปี สมรสกับ ผู ้เ อาประกั น ครบ 1 ปี ขึ้ นไป เว้น แต่ จ ะเป็ นผู้ไ ร้
ความสามารถหาเลี้ ยงชี พ (ต้องมีบตั รประจําตัวคนพิการในระดับรุ นแรง) หรื อมีบุตรอายุต่าํ กว่า 20 ปี ต้อง
เลี้ยงดู
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- อายุครบ 45 ปี สมรสกับผูเ้ อาประกันครบ 1 ปี ขึ้นไป มีรายได้ต่อเดือนไม่ถึงวงเงิน
แจ้งเอาประกันระดับที่ 1 (19,273 เหรี ยญไต้หวัน)
- กรณี ที่ คู่ ส มรสอายุไ ม่ถึ ง 45 ปี ยัง ไม่ สามารถยื่นขอรั บ เงิ นทดแทนรายเดื อนได้
จนกว่าจะมีอายุและเงื่อนไขตามกําหนด
3.2.2 บุตร (กรณี เป็ นบุตรบุญธรรม ต้องมีเอกสารรับรองการรับเป็ นบุตรบุญธรรมเกิน 6
เดือนขึ้นไป) และจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
- ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไร้ความสามารถในการเลี้ยงชีพ
- อายุไม่เกิน 25 ปี อยูร่ ะหว่างศึกษา และมีรายได้ต่อเดือนไม่ถึงวงเงินแจ้งเอาประกัน
ระดับที่ 1 (19,273 เหรี ยญไต้หวัน)
3.2.3 บิดา/มารดา และ ปู่ ย่า อายุครบ 55 ปี และมีรายได้ต่อเดื อนไม่ถึงวงเงิ นแจ้งเอา
ประกัน ระดับที่ 1 (19,273 เหรี ยญไต้หวัน)
3.2.4 หลาน ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากผูเ้ อาประกัน และมีคุณสมบัติตรงตามข้อ 3.2.2
3.2.5 พี่/น้อง ซึ่ งได้รับการอุปการะเลี้ ยงดูจากผูเ้ อาประกัน และจะต้องสอดคล้องกับ
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
- ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไร้ความสามารถในการหาเลี้ยงชีพ
- อายุไม่เกิน 25 ปี อยูร่ ะหว่างศึกษา และมีรายได้ต่อเดือนไม่ถึงวงเงินแจ้งเอาประกัน
ระดับที่ 1 (19,273 เหรี ยญไต้หวัน)
3.3 มาตรตาฐานการจ่ ายเงินทดแทนรายเดือน
3.3.1 ผูเ้ อาประกันเสี ยชีวติ ในระหว่างที่สมาชิกภาพยังมีผล กองทุนฯ จะจ่ายเงินทดแทน
รายเดื อ น โดยคํา นวณจากร้ อ ยละ 1.55 ของวงเงิ น ที่ เ อาประกัน เฉลี่ ย 1 ปี และอายุ ก ารเข้า กองทุ น ฯ
3.3.2 เงิ นทดแทนรายเดือนตามข้อ 3.3.1 หากจํานวนเงินไม่ถึง 3,000 เหรี ยญไต้หวัน
กองทุนจะจ่ายให้ 3,000 เหรี ยญไต้หวัน
3.3.3 กรณี ผเู ้ อาประกันเสี ยชีวติ จากการทํางาน นอกจากเงินทดแทนรายเดือนแล้ว
จะได้รับเงินทดแทนเพิม่ อีก 10 เท่าของเงินค่าจ้างที่เอาประกัน โดยจะจ่ายเป็ นก้อนครั้งเดียว
3.3.4 ทายาทในระดับเดียวกัน หากมีมากกว่า 1 คนจะได้รับเงินทดแทนรายเดือนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 25 สู งสุ ดไม่เกินร้อยละ 50
3.3.5 กองทุนฯ จะโอนเงินทดแทนรายเดือนเข้าบัญชีของทายาทไปจนตลอดชีพ (ยกเว้น
กรณี ที่ทายาทผูร้ ับประโยชน์เป็ นคู่สมรสไปสมรสใหม่) สําหรับค่าธรรมเนี ยมในการโอนเงินจะหักจากเงิ น
ทดแทนรายเดือน เป็ นเงินครั้งละ 250 เหรี ยญไต้หวัน โดยประมาณ ซึ่ งสามารถเลือกรับสิ ทธิ ประโยชน์แบบ
3 เดือน/ครั้ง, 6 เดือน/ครั้ง หรื อ 1 ปี /ครั้ง ก็ได้
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3.4 เอกสารทีต่ ้ องใช้ (อายุความ 5 ปี นับแต่วนั ที่ผเู้ อาประกันเสี ยชีวติ )
3.4.1 หนังสื อมอบอํานาจให้นายจ้างเป็ นผูด้ าํ เนิ นการเผาหรื อส่ งศพกลับประเทศไทย
และยื่นเรื่ องขอรับเงินทดแทนจากกองทุนประกันภัยแรงงาน ตลอดจนเจรจาเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายจากคู่กรณี
(หากคู่กรณี เป็ นนายจ้างให้มอบอํานาจให้สาํ นักงานแรงงาน ณ กรุ งมะนิลา (ส่ วนที่ 2) (ไทเป) หรื อสํานักงาน
แรงงาน ณ กรุ งมะนิลา (ส่ วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง) เป็ นผูเ้ จรจา
3.4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทายาท
3.4.3 เอกสารแสดงความสัมพันธ์กบั ผูเ้ สี ยชี วิต ได้แก่ สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเต็มที่
จําหน่ายชื่อผูเ้ สี ยชีวติ แล้ว
3.4.4 สําเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผเู้ สี ยชีวิตไม่ได้จดทะเบียน ให้บุตรของผูเ้ สี ยชีวิตเป็ น
ผูท้ าํ หนังสื อมอบอํานาจ ในกรณี ที่บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องให้ผปู ้ กครองลงนามร่ วมในฐานะผูด้ ูแล)
3.4.5 หลักฐานการขาดความสามารถในการเลี้ยงชีพของทายาท
3.4.6 หลักฐานแสดงการอุปการะเลี้ยงดู (กรณี ที่ทายาทเป็ นพี่/น้อง/หลาน)
เอกสารทั้งหมดให้จดั ทํา 3 ชุ ด และให้แปลเป็ นภาษาอังกฤษและผ่านการรับรองจากกรมการกงสุ ล
กระทรวงการต่างประเทศ (กองสัญชาติและนิ ติกรณ์กรมการกงสุ ล กระทรวงต่างประเทศ 123 ถนน แจ้ง
วัฒนะ หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10510) และสํานักงานเศรษฐกิ จและวัฒนธรรมไทเปประจําประเทศไทย
195 ตึกเอ็มไพรส์ 2 ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพมหานคร 10120
3.5 ทายาทจะต้ องจัดเตรี ยมเอกสารตามข้ อ3.4 และยื่นต่ อกองทุนฯ เป็ นประจําทุกปี ก่อนครบ
กําหนดการจ่ายเงินล่วงหน้า 2 เดือน ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการยืนยันสถานภาพของทายาท
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ประมาณการค่ าจัดการศพกรณีคนงานอยู่ในพืน้ ที่การดูแลรับผิดชอบ
ของสํ านักงานแรงงาน ณ กรุ งมะนิลา (ส่ วนที่ 2)
หน่วย : เหรี ยญไต้หวัน
กรณีส่งศพกลับประเทศไทย
รวม - กรณีปกติ (เก็บศพ 1 เดือน)
108,150
- กรณีพเิ ศษ (เก็บศพ 3 เดือน)
133,350
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% แล้ ว
1) ค่ารถบรรทุกศพ (จากสถานที่เสี ยชีวติ ถึงสถานที่เก็บศพ)1
3,500
2) ค่าจ้างในการขนศพ
1,500
3) ค่านํ้ายาอาบศพ – ฉี ดยา (ป้ อกันศพเน่ากรณี 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 เฉลี่ ย 400 เหรี ยญไต้หวันต่อวันโดยประมาณ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ อาจ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกรณี เสี ยชีวติ นอกเขตไทเป
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ประมาณการค่ าจัดการศพกรณีคนงานอยู่ในพืน้ ที่การดูแลรับผิดชอบ
ของสํ านักงานแรงงาน ณ กรุ งมะนิลา (ส่ วนที่ 2)
หน่วย : เหรี ยญไต้หวัน
กรณีส่งอัฐิกลับประเทศไทย
รวม - กรณีปกติ (เก็บศพ 1 เดือน)
66,150
- กรณีพเิ ศษ (เก็บศพ 3 เดือน)
91,350
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% แล้ ว
1) ค่ารถบรรทุกศพ (จากสถานที่เสี ยชีวติ ถึงสถานที่เก็บศพ)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 งโกศกลับภูมิลาํ 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 เฉลี่ ย 400 เหรี ยญไต้หวันต่อวันโดยประมาณ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ อาจ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกรณี เสี ยชีวติ นอกเขตไทเป
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ประมาณการค่ าจัดการศพกรณีคนงานอยู่ในพืน้ ที่การดูแลรับผิดชอบ
ของสํ านักงานแรงงาน ณ กรุ งมะนิลา (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 ที่การดูแลรับผิดชอบ
ของสํ านักงานแรงงาน ณ กรุ งมะนิลา (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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สิ ทธิประโยชน์ กรณีการบาดเจ็บและสู ญเสี ยอวัยวะเนื่องจากการทํางาน
คนงานอาจได้รับเงินทดแทนจากการสู ญเสี ยอวัยวะหรื อการสู ญเสี ยสมรรถภาพในการทํางานตามคํา
วินิจฉัยของแพทย์
1. ขั้นตอน / เอกสารที่ใช้ประกอบคําร้อง
- นายจ้างเป็ นผูย้ นื่
- เอกสารที่ตอ้ งใช้ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ แบบคําร้องขอรับเงินทดแทน สําเนาหนังสื อ
เดินทางและสําเนาใบถิ่นที่อยู่
2. อายุความ 5 ปี
- กรณี คนงานที่ประสบอันตรายเนื่ องจากการทํางานแล้วต้องการเดินทางกลับประเทศ
จะต้องทําการรักษา และแพทย์จึงจะได้ออกใบวินิจฉัยให้
- หากคนงานประสบอันตรายเนื่ องจากการทํางาน จํา เป็ นต้องเดิ นทางกลับประเทศ
จะต้องทําการรั กษาให้หายก่ อน จะไม่มีสิทธิ ขอเงินทดแทน ยกเว้นเฉพาะกรณี ที่แพทย์ผูร้ ักษาอนุ ญาตให้
เดินทางกลับไปรับการรักษาต่อที่ประเทศไทย จึงจะมีสิทธิ ขอรับเงินทดแทนโดยคนงานจะต้องส่ งใบรับรอง
แพทย์ระบุอาการปั จจุบนั ให้กบั นายจ้างเมื่อครบ 6 เดือน หรื อ 1 ปี นับแต่วนั ที่ประสบอันตรายตามที่แพทย์
กําหนด ทั้งนี้ใบรับรองแพทย์จะต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุ ล กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กองสัญชาติ และนิติกรณ์ กรมการกงสุ ล กระทรวงการต่างประเทศ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่
กรุ ง เทพมหานคร 10510) และสํานัก งานตัวแทนไต้หวันประจําประเทศไทย (สํา นัก งานเศรษฐกิ จและ
วัฒนธรรมไทเปประจําประเทศไทย 195 ตึกเอ็มไพรส์ 2 ชั้น 20 ถนนสาธรใต้ กรุ งเทพมหานคร 10120) อนึ่ง
คนงานจะมีค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่ไต้หวันเป็ นภาษีจีนกลางด้วย
สิ ทธิประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วย
1. กรณีเจ็บป่ วยเนื่องจากการทํางาน
คนงานเมื่อเจ็บป่ วยจากการทํางานมีสิทธิ ลางานได้ไม่เกิน 1 ปี และได้รับเงินทดแทนร้อยละ 70
ของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิน 6 เดือน
1) ขั้นตอน / เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ คําร้อง
- นายจ้างดําเนินการให้กรณี ที่คนงานยังอยูใ่ นไต้หวัน
2) อายุความ 5 ปี
2. กรณีการเจ็บป่ วยทีไ่ ม่ ได้ เกิดจากการทํางาน (นอกงาน)
คนงานที่เจ็บป่ วยหากไม่ได้เกิ ดจากการทํางานมีสิทธิ ลาพักได้ไม่เกิ น 30 วัน กรณี ที่ตอ้ งพัก
รักษาตัวลาได้ไม่เกิน 1 ปี มีสิทธิ ได้รับค่าทดแทนในอัตราครึ่ งหนึ่ งของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิ น 6 เดือนและ
หากลูกจ้างเป็ นสมาชิกกองทุนฯ มาแล้วเกิน 1 ปี เมื่อเจ็บป่ วยจะได้รับเงินทดแทนอีก 6 เดือน
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1) ขั้นตอน / เอกสารที่ใช้ประกอบคําร้อง นายจ้างดําเนินการให้
2) อายุความ 5 ปี
สิ ทธิประโยชน์ กรณีประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์ /รถจักรยานยนต์ ชนจนได้ รับบาดเจ็บหรือเสี ยชีวติ
คนงานจะได้รับการคุม้ ครองจาก พ.ร.บ. ประกันภัยบุคคลที่ 3 วงเงินสู งสุ ด 1.5 ล้านเหรี ยญไต้หวัน
(กรณี เสี ยชี วิต) ดังนั้น เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของทายาทในกรณี น้ ี ขอให้แจ้งเรื่ องให้สํานักงาน
แรงงานฯ ทราบก่ อนลงชื่ อในหนังสื อประนี ประนอมรับเงื่อนไข/เงินชดเชยค่าเสี ยหายที่บริ ษทั จัดหางาน/
นายจ้าง หรื อบุคคลอื่นๆ เสนอให้ หากลงชื่ อในหนังสื อประนี ประนอมยอมความไปแล้วจะไม่สามารถ
โต้แย้ง/ต่อรองเรื่ องค่าเสี ยหายเพิ่มเติมได้อีกต่อไป
สิ ทธิประโยชน์ กรณีทายาทสายเลือดตรงเสี ยชีวติ
นับตั้งแต่วนั ที่ 23 มกราคม 2545 เป็ นต้นมา กองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันอนุญาตให้แรงงาน
ต่างชาติ (ยกเว้นแรงงานต่างชาติในตําแหน่งผูอ้ นุบาลและผูช้ ่วยงานบ้าน) มีสิทธิยนื่ ขอรับเงินสงเคราะห์กรณี
ญาติสายเลือดตรงเสี ยชีวติ (ได้แก่ บิดามารดา คู่สมรส และบุตร) โดยมีเงื่อนไขการอนุมตั ิจ่ายเงิน ดังนี้
1. กรณี บิดามารดา หรื อคู่สมรสเสี ยชีวติ จะได้รับ 3 เดือนของเงินค่าจ้าง
2. กรณี บุตรอายุครบ 12 ปี ขึ้นไปเสี ยชีวติ จะได้รับ 2 เดือนครึ่ งของเงินค่าจ้าง
3. กรณี บุตรที่มีอายุไม่ถึง 12 ปี เสี ยชีวติ จะได้รับ 1 เดือนครึ่ งของเงินค่าจ้าง
แรงงานต่างชาติผยู ้ นื่ ขอจะต้องจัดเตรี ยมเอกสาร ดังต่อไปนี้
1. แบบคําร้อง กรอกข้อมูลส่ วนตัวและประทับตราในช่ องข้อมูลของผูย้ ื่นขอ (ในที่น้ ี หมายถึง
แรงงานต่างชาติผเู ้ อาประกัน)
2. สําเนาหนังสื อเดินทาง/สําเนาใบถิ่นที่อยูข่ องผูย้ ื่น (บริ ษทั นายจ้างจะต้องประทับตรารับรอง
ว่าเป็ นสําเนาถูกต้อง)
3. มรณบัตร/ทะเบียนบ้าน/หนังสื อแสดงความสัมพันธ์ทางสายเลือดของผูย้ ื่นขอและผูเ้ สี ยชีวิต
(เช่ น ทะเบียนสมรส สู ติบตั ร เป็ นต้น) โดยเอกสารจะต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษและผ่านการรับรองจาก
กรมการกงสุ ล กระทรวงการต่างประเทศ และสํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจําประเทศไทยมา
ด้วย กรณี ผยู ้ นื่ ขอไม่สามารถเดินทางกลับไปทําเรื่ องด้วยตนเองที่ประเทศไทย อาจมอบอํานาจให้ผอู ้ ื่นกระทํา
การแทน โดยติดต่อขอรับแบบฟอร์ มหนังสื อมอบอํานาจได้ที่ สํานักงานแรงงานไทยไทเป ที่อยู่ 10 F., No.
151, Hsin-yi Rd, Sec. 3, Taipei 10658 Tel : (02) 2701-1413 Fax : (02) 2701-1433
- อายุความ 5 ปี นับแต่วนั ที่ทายาทสายเลือดตรงชองผูเ้ อาประกันเสี ยชีวติ
สิ ทธิประโยชน์ อนื่ ๆ
สิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ เงินหักฝาก ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าล่วงเวลา การตรวจสอบข้อเท็จจริ งตลอดจน
การติดตามตัวคนงานไทย
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เอกสารที่ตอ้ งใช้
บันทึกคําร้องที่ระบุรายละเอียดข้อมูล
ชื่ อที่ อยู่ 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 อยื่นคําฟ้ องร้ องต่อศาล หรื อ
แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ ดังนั้น ในการรับรองของเจ้าหน้าที่ควรให้คนงานทําหนังสื อมอบอํานาจให้
สนร. ดําเนิ นคดี ต่อนายจ้าง โดยลงลายมือชื่ อในแบบหนังสื อมอบอํานาจ (หน้า 26) ทั้งนี้ ลายมื อชื่ อของ
คนงาน ต้องเหมือนกับลายมือชื่ อที่ลงไว้ในหนังสื อเดินทางพร้อมกับแนบสําเนาหนังสื อเดินทางที่มีรายการ
ข้อ 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 )
ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยลงลายมือชื่อรับรองสําเนาในเอกสารดังกล่าวทุกแผ่น แต่ไม่ตอ้ งลงวันที่
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บันทึกการสอบข้ อเท็จจริงกรณีขอให้ ติดตามเงินค่ าภาษีไต้ หวันส่ วนทีจ่ ่ ายไว้ เกิน

1.

2.

3.

4.

5.

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 องเงินค่าภาษีส่วนที่จ่ายไว้เกิ นให้ดว้ 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
(………………………)
ลงชื่อ………………………เจ้าหน้าที่บนั ทึก 20
(……..………………..)

ตัวอย่ าง
(ครุ ฑ)
หนังสื อมอบอํานาจ
เขียนที่………………………………….
วันที่……………………………………
โดยหนังสื อฉบับนี้ ขา้ พเจ้า (ชื่อ-สกุล)…………………………………………………………………………………………………..
เชื้ อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย โดยเป็ น (บิดา, มารดา, ภรรยา) ของคนงาน (ชื่ อ-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 ยชีวิตที่(ระบุสถานที่ที่เสี ยชี วิต,เมือง,ประเทศ…………………………………………………………..เมื่อวันที่.............................................
2. ดําเนินการส่งอัฐิ (กระดูก) ทรัพย์สินส่ วนตัว และใบมรณบัตรของ (ชื่ อ-สกุล)...................................................................................
กลับประเทศไทย
3. ดําเนิ นการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในไต้หวัน เพื่อติดตามเงินสิ ทธิ ประโยชน์อนั พึงมีพึงได้ท้ งั หมด
ของ (ชื่อ-สกุล).........................................และโอนเงินสิ ทธิ ประโยชน์ดงั กล่าวเข้าบัญชี ธนาคาร...............................สาขา..........................ชื่อบัญชี
ธนาคาร..........................................หมายเลขบัญชี ................................................แทนข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเองทุกประการ
4. ดําเนินการ(อื่นๆ ถ้ามี).....................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ที่เกิ ดจากการดําเนิ นการในครั้งนี้ เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงรายมือชื่ อได้เป็ นสําคัญ ต่อหน้า
พยานแล้ว
(ลงชื่ อ)..........................................ผูม้ อบอํานาจ
(........................................)
(ลงชื่ อ)..........................................ผูร้ ับมอบอํานาจ
(.......................................)
ขอรับรองว่าเป็ นรายมือชื่อจริ งของผูม้ อบอํานาจและพยาน ผูม้ อบอํานาจและพยานได้ลงลายมือชื่ อต่อหน้าข้าพเจ้าจริ ง
(ลงชื่ อ)..........................................ผูม้ อบอํานาจ
(........................................)
นายอําเภอ..................................
ประทับตราประจําตําแหน่งเป็ นสําคัญ
หรื อ

(ลงชื่ อ)..........................................ผูม้ อบอํานาจ
(........................................)
ปลัดอําเภอ รักษาราชการแทน
นายอําเภอ..................................
ประทับตราประจําตําแหน่งเป็ นสําคัญ
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ตัวอย่ าง
(ครุ ฑ)
หนังสื อมอบอํานาจ กรณี ลูกมอบอํานาจ
เขียนที่………………………………….
วันที่……………………………………
โดยหนังสื อฉบับนี้ ขา้ พเจ้า (ด.ช.,ด.ญ.)………………………………………………………………………………………………..
อยูบ่ า้ นเลขที่........................หมู่ที่...........................ตําบล...................................................อําเภอ..................................จังหวัด................................
บุตรของผูต้ าย (นาย,นาง,นางสาว)...........................................................คนงานของบริ ษทั นายจ้างไต้หวันชื่ อ……………………………………
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 ยชีวิตที่(ระบุสถานที่ที่เสี ยชี วิต,เมือง,ประเทศ…………………………………………………………..เมื่อวันที่.............................................
2. ดําเนินการส่งอัฐิ (กระดูก) ทรัพย์สินส่ วนตัว และใบมรณบัตรของ (ชื่อ-สกุล).........................................................กลับประเทศไทย
3. ดําเนิ นการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในไต้หวัน เพื่อติดตามเงินสิ ทธิ ประโยชน์อนั พึงมีพึงได้ท้ งั หมด
ของ (ชื่อ-สกุล).........................................และโอนเงินสิ ทธิ ประโยชน์ดงั กล่าวเข้าบัญชี ธนาคาร...............................สาขา..........................ชื่อบัญชี
ธนาคาร..........................................หมายเลขบัญชี ................................................แทนข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเองทุกประการ
4. ดําเนินการ(อื่นๆ ถ้ามี).....................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ที่เกิ ดจากการดําเนิ นการในครั้งนี้ เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงรายมือชื่ อได้เป็ นสําคัญ ต่อหน้า
พยานแล้ว
(ลงชื่ อ)..........................................ผูม้ อบอํานาจ
(........................................)
(ลงชื่ อ)..........................................ผูร้ ับมอบอํานาจ
(.......................................)
ขอรับรองว่าเป็ นรายมือชื่อจริ งของผูม้ อบอํานาจและพยาน ผูม้ อบอํานาจและพยานได้ลงลายมือชื่ อต่อหน้าข้าพเจ้าจริ ง
(ลงชื่ อ)..........................................ผูม้ อบอํานาจ
(........................................)
นายอําเภอ..................................
ประทับตราประจําตําแหน่งเป็ นสําคัญ
หรื อ

(ลงชื่ อ)..........................................ผูม้ อบอํานาจ
(........................................)
ปลัดอําเภอ รักษาราชการแทน
นายอําเภอ..................................
ประทับตราประจําตําแหน่งเป็ นสําคัญ

25

