ิ นภาษี ไต้หวันและขอรับเงนสะสมประเภทบํ
ิ
กรณี ขอเงนคื
าเหน็จสาธารณรัฐเกาหลี
คนงานไทยทีเ่ คยไปทํางานทีไ่ ต้หวันและสาธารณรัฐเกาหลี หากกลับมาประเทศไทยแล้วยังไม่ได้
รับเงินคืนภาษีไต้หวันหรือเงินสะสมเลีย้ งชีพประเภทบําเหน็จ(สาธารณรัฐเกาหลี) ขอให้ตดิ ต่อสํานักงาน
แรงงานจังหวัดเชียงราย ชัน้ 7 ต.ริมกก อ.เมือง จ เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053 -152067
เอกสารที่ต้องเตรียม
1. สําเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ฉบับ
3. สําเนาหนังสือเดินทาง 2 ฉบับ
4. สําเนาสัญญาจ้าง 2 ฉบับ
5. สําเนาบัตรแสดงถิน่ ทีอ่ ยู่ (กาม่า) 2 ฉบับ
6. หลักฐานใบรับเงินเดือน แสดงจํานวน รายรับ - รายจ่าย (ถ้ามี)
7. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 2 ฉบับ
8. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
* หมายเหตุ : กรณีขอรับเงินสะสมเลีย้ งประเภทบําเหน็จสาธารณรัฐเกาหลี สมุดบัญเงินฝาก
ธนาคาร ต้องเป็ น ชื่อ-สกุล ของผูร้ อ้ งเท่านัน้ แต่กรณีของคืนเงินภาษีสว่ นทีจ่ า่ ยไว้เกินไต้หวัน สมุดบัญชี
ิ
ิ
เงินฝากธนาคารเป็ นของบุคลใดก็ได้ ทัง้ นี้ ผรู้ ้องต้องดําเนนการภายใน
5 ปี นับตัง้ แตวั่ นที่เดนทาง
่
กลับจากตางประเทศ
กรณี เสียชีวิ ตที่ไต้หวัน
คนงานไทยทีเ่ สียชีวติ ในไต้หวัน ทายาทจัดทําเอกสารทีต่ อ้ งใช้ยน่ื คําร้องประกอบด้วย
1. หนังสือมอบอํานาจ ให้นายจ้างเป็ นผูด้ าํ เนินการฌาปนกิจ(เผา)ศพ / ส่งศพ / ส่งอัฐิ
(กระดูก) กลับประเทศไทย,ดําเนินการยืน่ เรือ่ งขอรับเงินทดแทนจากกองทุนประกันภัยและดําเนินการ
เจรจาเรียกค่าเสียหายจากคูก่ รณี (แต่หากคูก่ รณีเป็ นนายจ้างให้ มอบสํานักงานแรงงาน ณ กรุง
มะนิลา (ส่วนที่ 2) หรือ สํานักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง เป็ นผูเ้ จรจา)
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทายาท
3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์กบั ผูต้ าย ได้แก่ สําเนาทะเบียนบ้าน
4. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีบดิ ามารดาของผูต้ ายไม่มี ให้ใช้หนังสือรับรองทีอ่ อกโดยทีว่ า่ การ
อําเภอแทน)
5. สําเนาใบมรณะบัตร
6. สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร เอกสารทัง้ หมดใช้ 3 ชุด ทายาทของผูต้ ายต้องดําเนินการเอง
โดยนําไปแปลเป็ นภาษาอังกฤษและผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จากนัน้
จึงนําไปรับรองทีส่ าํ นักเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจําประเทศไทย (ทีอ่ ยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์
ปรากฏตามภาคผนวก) * อายุความ 2 ปี นับแต่วนั ทีผ่ เู้ อาประกันเสียชีวติ

กรณี เสียชีวิ ตที่สาธารณรัฐเกาหลี
คนงานไทยทีเ่ สียชีวติ ในสาธารณรัฐเกาหลี ทายาทจัดทําเอกสารทีต่ อ้ งใช้ยน่ื คําร้องประกอบด้วย
1.หนังสือมอบอํานาจ ให้สถานเอกอัครราชทูตไทยสาธารณเกาหลี ทีผ่ า่ นการรับรองจากทีว่ า่ การ
อําเภอ เพือ่ ดําเนินการ,ยืน่ เรือ่ งขอรับเงินทดแทน และติดตามสิทธิประโยชน์อ่นื ๆ
2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทายาท
3.เอกสารแสดงความสัมพันธ์กบั ผูต้ าย ได้แก่ สําเนาทะเบียนบ้าน
4.สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีบดิ ามารดาของผูต้ ายไม่มี ให้ใช้หนังสือรับรองทีอ่ อกโดยทีว่ า่ การ
อําเภอแทน)
5.สําเนาใบมรณะบัตร
6.สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร เอกสารทัง้ หมดใช้ 2 ชุด อายุความ 2 ปี นับแต่วนั ทีผ่ เู้ อาประกัน
เสียชีวติ
ิ ่ โดยตรงได้ที่สาํ นักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย
กรณี อื่นๆ สามารถตดตอ
[ ภาคผนวก ]
- สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
57100 โทรศัพท์ 053-152067 โทรสาร 053-152068
- กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 10510 (ขอทราบทีอ่ ยู่
คนงานไทย , แนะนําให้คนงานไทยหรือทายาททีต่ อ้ งการขอความช่วยเหลือติดตามสิทธิประโยชน์
คนงานไทยทีอ่ ยูน่ อกเหนือประเทศที่ สนร.ตัง้ อยู)่ โทรศัพท์ 02-5751047-8 โทรสาร 02-5751052
- สํานักเศณษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป 195 ตึกเอ็มไรส์ 2 ชัน้ 20 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
(หน่วยงานทีค่ นงานหรือทายาทต้องไปติดต่อรับรองเอกสาร) โทรศัพท์ 02-6700200-9

