
              外國人入國工作費用及工資切結書             中、泰

文版

หน�งส�อร�บรองค�าใช�จ�ายและค�าจ�างของแรงงานต�างชาต�

一、 外國人（ช��อแรงงานต�างชาต�姓名：　　  　　　　　，國籍 ส�ญชาต�：        ，護照號

碼หมายเลขหน�งส�อเด�นทาง：         ）確實瞭解來臺工作最長可達三年，惟是否能展

延到三年，係由雇主與外國人就外國人工作表現及業務需要，協議是否展延。來臺工作應

領工資、加班費等如適用勞動基準法，則依該法規定辦理；如不適用則於勞動契約中訂定。

     เป�นท��เข�าใจแล�วว�า การเด�นทางมาท!างานท��ไต�หว�นม�ระยะเวลาส$งส%ด 3 ป� ส�วนจะต�อส�ญญาป�ท�� 
3 ได�หร�อไม�น�(นข)(นอย$�ก�บผลงานของแรงงานต�างชาต�และความประสงค-ของนายจ�าง โดยผ�านการ
ตก ลงก�นระหว�างท�(งสองฝ�าย ส!าหร�บค�าจ�าง ค�าท!างานล�วงเวลาและรายร�บอ��นๆ จากการท!างานน�(น 
หากเป�นก�จการท��อย$�ในขอบข�ายการบ�งค�บใช �ของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ให�เป�นไป ตาม
กฎหมายก!าหนด หากไม�ใช � ให�เป�นไปตามท��หน�งส�อส�ญญาจ�างงานระบ%เป�นหล�ก

二、 外國人來臺前在勞工輸出國所發生之全部費用如下：

       ก�อนการเด�นทางมาไต�หว�น แรงงานต�างชาต�ต�องเส�ยค�าใช �จ�ายท�(งหมดด�งต�อไปน�(
（一）仲介費 ค�าบร�การจ�ดหางาน：勞工輸出國幣值 เป�นเง�นจ!านวน              銖 บาท

(NT$：                 _____元 เหร�ยญไต�หว�น)。
（二）規費及來臺工作所需費用：

    ค�าธรรมเน�ยมและค�าใช �จ�ายท��จ!าเป�นส!าหร�บการเด�นทางมาท!างานท��ไต�หว�น

項目

รายการ
金額(勞工輸出國幣值)

จ!านวนเง�น (บาท)
項目

รายการ
金額(勞工輸出國幣值)

จ!านวนเง�น (บาท)

合  計

รวมท�(งหมด
勞工輸出國幣值 เป�นเง�นจ!านวน             銖 บาท
(NT$          元/เหร�ยญไต�หว�น)

三、前項費用外國人於來臺前在勞工輸出國已繳納勞工輸出國幣值 ก�อนมาไต�หว�น แรงงานต�าง
ชาต�ได�ช!าระเง�นตามรายการข�างต�นแล�วเป�นเง�น           銖 บาท(NT$:          元 เหร�ยญ
ไต�หว�น)；不足部分經向 ส�วนท��ไม�พอได�ก$�จาก(เจ�าหน�()                                 (  債權人  )  借貸含

利息共勞工輸出國幣值 รวมเง�นต�นและดอกเบ�(ยค�ดเป�นเง�นจ!านวน          銖 บาท(NT$: 
元/เหร�ยญไต�หว�น)。上開金額經外國人確認無誤，外國人簽名 จ�านวนเง�นข�างต�นได�ร�บ
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การย�นย�นจากแรงงานต�างชาต�แล�วว�าถ�กต�อง แรงงานต�างชาต�ลงช �!อไว�เป#นหล�กฐาน 
。

上開來臺工作所發生費用之項目及金額，係依照勞工輸出國規定所填載並經勞工輸出

國查證屬實並驗證：รายการค�าใช�จ�ายและจ�านวนเง�นท��เส�ยข�างต�น ได�เข&ยนกฎระเบ&ยบ
และ ผ�านการตรวจสอบและร�บรองโดยถ�กต�องจากประเทศผ��ส�งออกแรงงาน

                                              日期 ว�นท��：        日 ว�น       月 เด�อน 
年 ป�

四、來臺工作有關之借款 เง�นก$�ส!าหร�บการมาท!างานท��ไต�หว�น【請詳列債權人、項目用途及金額

กร%ณากรอกช��อเจ�าหน�( ว�ตถ%ประสงค-และจ!านวนเง�น  ท��ก��  อย�างละเอ�ยด  】 ：

項目

รายการ
用途

ว�ตถ%ประสงค-
債權人

เจ�าหน�(
金額(勞工輸出國幣值)

เง�นจ!านวน(บาท)

合  計

รวมท�(งหมด
勞工輸出國幣值 เง�นจ!านวน                      銖 บาท
(NT$:                        元 เหร�ยญไต�หว�น)

償還方式

(務必填寫)
ว�ธ�ค�นเง�นก$�(ต�องระบ,)

分 แบ�งช!าระ                       งวด期

每期新臺幣 งวดละ                           元償還 เหร�ยญไต�หว�น 

五、外國人確實瞭解以下中華民國相關收費規定【法令如有修正，應依修正後之規定辦理】：

แรงงานต�างชาต�ทราบและเข�าใจแล�วว�า ค�าใช �จ�ายหล�งเด�นทางเข�าส$�ไต�หว�นม�ด�งน�( 【กรณ&ม&การ 
แก�ไขกฎระเบ&ยบ ให�เป#นไปตามกฎระเบ&ยบใหม�】

（一）服務費：ค�าบร�การด$แลของบร�ษ�ทจ�ดหางานไต�หว�น
1、第一年每月最高為NT$1,800 元、第二年每月最高為NT$1,700 元、第三年每月最高為

NT$1,500 元。

ป�แรกไม�เก�นเด�อนละ 1800 เหร�ยญไต�หว�น ป�ท��สองไม�เก�นเด�อนละ 1700 เหร�ยญไต�หว�น ป�ท��
สามไม�เก�นเด�อนละ 1500 เหร�ยญไต�หว�น

2、 但曾來臺工作二年以上，因聘僱關係終止或聘僱許可期間屆滿回國後再來臺工作，

並受僱於同一雇主之外國人：每月最高均為NT$1,500 元。

กรณ�ผ$�ท��เคยท!างานในไต�หว�นสองป�ข)(นไป เน��องจากครบส�ญญาและกล�บมาท!างานรอบท�� 2 ก�บ
นายจ�างเด�ม บร�ษ�ทจ�ดหางานจะเก�บค�าบร�การด$แลได�ไม�เก�นเด�อนละ 1500 เหร�ยญตลอดอาย% 
ส�ญญา

3、 人力仲介公司不得預先收取超過三個月之服務費。

 บร�ษ�ทจ�ดหางานจะเก�บค�าบร�การด$แลได�คร�(งละไม�เก�น 3 เด�อน
（二）規費【法令如有修正，依修正後之規定辦理】及其他費用：

ค�าธรรมเน�ยมและค�าใช �จ�ายอ��นๆ 【กรณ&ม&การแก�กฎระเบ&ยบ ให�เป#นไปตามกฎระเบ&ยบ 
ใหม�】
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1、健保費 เบ�(ยประก�นส%ขภาพ：每月 เด�อนละ NT$          元 เหร�ยญไต�หว�น。

2、勞保費 เบ�(ยประก�นภ�ยแรงงาน：每月 เด�อนละ NT$         元 เหร�ยญไต�หว�น(依規定僅漁業

或勞工人數在五人以上之事業單位須強制參加勞保，五人以下及從事家庭類工作者

並未強制參加勞保)。ตามกฎหมายจะบ�งค�บให�ล$กเร�อประมงหร�อก�จการต�างๆ ท��ว�าจ�าง
แรงงานต�(งแต� 5 คนข)(นไป ต�องเข�ากองท%นภ�ยแรงงาน ก�จการท��ม�ล$กจ�างต!�ากว�า 5 คน (รวม
ท�(งผ$�ช�วยงานบ�านและผ$�อน%บาล กฎหมายไม�ได�บ�งค�บต�องเข�ากองท%นประก�นภ�ยฯ)

3、居留證費 ค�าธรรมเน�ยมท!าใบถ��นท��อย$�：每年 ป�ละ NT$         元 เหร�ยญไต�หว�น。

4、 所得稅 ภาษ�เง�นได�：一課稅年度居留未滿 183 天者 ผ$�ท��อย$�ไม�ครบ 183 ว�นในหน)�งป�
ภาษ�，每月ห�กเด�อนละ NT$       元 เหร�ยญไต�หว�น；一課稅年度居留滿 183天者 ผ$�ท��
อย$�ครบ 183 ว�นในหน)�งป�ภาษ�，每月ห�กเด�อนละ NT$         元 เหร�ยญไต�หว�น。

(1) 外國人應依所得稅法相關規定繳納所得稅。

แรงงานต�างชาต�ต�องเส�ยภาษ�เง�นได�ตามกฎหมายภาษ�ท��เก��ยวข�อง
(2) 家庭類雇主非屬所得稅法所規定之扣繳義務人，不得替外國人扣繳所得稅款。

กฎหมายภาษ�ไม�ได�ก!าหนดให�นายจ�างของผ$�ช�วยงานบ�านและอน%บาลเป�นผ$�ม�หน�าท��ห�ก
ภาษ� ณ ท��จ�าย ห�ามม�ให�นายจ�างห�กภาษ�เง�นได�ล�วงหน�าจากแรงงานต�างชาต�

(3) 外國人可自行或委任自然人代理申報所得稅；另外國人得以在臺之國內帳戶或

國庫支票辦理退稅。 

แรงงานต�างชาต�สามารถย��นแบบแสดงรายการเส�ยภาษ�เง�นได�ด�วยตนเองหร�อมอบหมาย
ให�บ%คคลอ��นย��นแทน นอกจากน�(แรงงานต�างชาต�สามารถท!าเร��องค�นเง�นภาษ�โดยผ�าน 
บ�ญช�ธนาคารในไต�หว�นหร�อเช�คธนาคารชาต�

5、職工福利金 เง�นสว�สด�การพน�กงาน：每月 เด�อนละ NT$         元 เหร�ยญไต�หว�น
（外國人適用職工福利金條例者填列 ส!าหร�บแรงงานต�างชาต�ท��เข�าข�ายใช �พระราชบ�ญญ�ต� 

เง�นสว�สด�การพน�กงาน）。

六、外國人已充分瞭解來臺前與雇主協議約定如下：

       แรงงานต�างชาต�ทราบและเข�าใจอย�างถ�องแท�แล�วว�า ก�อนมาไต�หว�นได�เจรจาตกลงก�บนายจ�าง
ด�งน�(
1、每月約定工資為 ค�าจ�างเด�อนละ NT$         元 เหร�ยญไต�หว�น。

2、膳宿費 ค�าอาหารและท��พ�ก：每月 เด�อนละ NT$       元 เหร�ยญไต�หว�น。

3、外國人受招募來臺機票費 ค�าต�Jวเคร��องบ�นเท��ยวมาไต�หว�น：ร�บผ�ดชอบโดย由□雇主

นายจ�าง□外國人負擔 แรงงานต�างชาต�，NT$        元 เหร�ยญไต�หว�น；外國人期滿返國

機票費 ค�าต�Jวเคร��องบ�นเม��อท!างานครบส�ญญา：ร�บผ�ดชอบโดย由□雇主 นายจ�าง□外國人

負擔 แรงงานต�างชาต�， NT$    ___ 元 เหร�ยญไต�หว�น。

七、切結者簽署如下：

       ผ��ท�าหน�งส�อร�บรองลงนามด�งน& /

1、對於本切結書，本人確認無誤。ขอร�บรอง
ว�าหน�งส�อร�บรองน& /ถ�กต�องท,กประการ

外國人簽名 แรงงานต�างชาต�ลงนาม： 

護照號碼 หมายเลขหน�งส�อเด�นทาง(務必填寫

2、對於本切結書第五點至第六點內容，本人

充分知悉並瞭解除法令規定外，不得自外

國人薪資中扣留任何費用。

         ส�าหร�บรายละเอ&ยดตามข�อท&! 6 ถ3ง 

- 3 -



ต�องระบ,)：             

日期 ว�นท��：      日 ว�น       月 เด�อน            年 ป�
7 ของ หน�งส�อร�บรองน& / ข�าพเจ�าทราบและ
เข�าใจ อย�างถ�องแท�แล�วว�า ห�ามม�ให�ห�กค�า
ใช�จ�าย ใดๆ จากเง�นค�าจ�างของแรงงาน
ต�างชาต�    
เว�นแต�ท&!กฎหมายก�าหนด 

中華民國雇主 นายจ�างไต�หว�น： 

(  簽章      ลงนาม  )   
負責人或代表人簽章 ผ$�ร�บผ�ดชอบตามกฎหมาย 
ลงนาม：   　　      

日期 ว�นท��：       日 ว�น      月 เด�อน            年 ป�
3、對於本切結書第二點至第四點內容，本公

司充分知悉並切結遵守收費規定。

   ส�าหร�บรายละเอ&ยดข�อท&! 2 ถ3ง 4 ของ 
หน�งส�อร�บรองน& / บร�ษ�ทฯ ทราบและเข�าใจ 
อย�างถ�องแท�แล�วว�า  จะปฏ�บ�ต�ตาม กฎ
ระเบ&ยบการเก#บเง�นโดยเคร�งคร�ด

認可編號หมายเลขร�บรอง：               

外國人力仲介公司 ช��อบร�ษ�ทจ�ดหาไทย(英文

ภาษาอ�งกฤษ)：                       

負責人或代表人簽章 ผ$�ร�บผ�ดชอบตามกฎหมาย 
ลงนาม： 

日期 ว�นท��：      日 ว�น      月 เด�อน             年 ป�

4、對於本切結書第四點至第五點內容，本公

司充分知悉並切結遵守收費規定。

ส�าหร�บรายละเอ&ยดข�อท&! 4 ถ3ง 5 ของ 
หน�งส�อร�บรองน& / บร�ษ�ทฯ ทราบและเข�าใจ 
อย�างถ�องแท�แล�วว�า  จะปฏ�บ�ต�ตาม กฎ
ระเบ&ยบการเก#บเง�นโดยเคร�งคร�ด

許可證號หมายเลขใบอน%ญาต： 

中華民國私立就業服務機構 ช��อบร�ษ�ทจ�ดหา 
งานไต�หว�น：                

負責人或代表人簽章 ผ$�ร�บผ�ดชอบตามกฎหมาย 
ลงนาม： 

日期 ว�นท��：      日 ว�น      月 เด�อน             年 ป�

備註หมายเหต%：
1.本切結書經驗證及簽署後至少備置 3份正本，1份依據雇主聘僱外國人許可及管理辦法規

定由雇主保存，1份送交中華民國地方主管機關辦理入國 3 日內通報用，1份由外國人留
存查核。

หน�งส�อร�บรองฉบ�บน�( เม��อผ�านการร�บรองและลงนามแล�วต�องจ�ดท!าต�นฉบ�บอย�างน�อย 3 ช%ด โดยให� 
นายจ�างเก�บไว� 1 ช%ด ส�งพร�อมก�บหน�งส�อรายงานต�ว เม��อแรงงานต�างชาต�เข�ามาไต�หว�นภายใน 3 ว�น
ต�อหน�วยงานแรงงานท�องถ��น 1 ช%ด ตามระเบ�ยบการอน%ญาตและการบร�หารแรงงานต�างชาต� อ�ก 1 
ช%ดให�แรงงานต�างชาต�เก�บไว�เป�นหล�กฐาน

*2.本切結書約定切結事項不得為不利益於外國人之變更。

ข�อก!าหนดในหน�งส�อร�บรองฉบ�บน�( ห�ามม�การแก�ไขข�อความใดๆ อ�นจะข�ดต�อผลประโยชน-ของแรงงาน 
ต�างชาต�

*3.中華民國私立就業服務機構不得接受債權人委託在臺代為收取第 4點外國人來臺工作有關

之借款，違者依中華民國就業服務法第 40 條第 5款規定以收取規定標準以外費用論處。外
國人來臺工作有關之借款應由本切結書所載之債權人收取，且收取之金額應與本切結書記
載之金額相符。

ห�ามบร�ษ�ทจ�ดหางานไต�หว�นร�บมอบอ!านาจเป�นต�วแทนเจ�าหน�( เพ��อเก�บเง�นก$�ตามในข�อท�� 4 จาก แรงงาน
ต�างชาต�ท��มาท!างานในไต�หว�น ผ$�ฝ�าฝ�นจะลงโทษตามกฎหมายการจ�างงานมาตรา 40 ข�อท�� 5 ฐานเก�บ
เง�นนอกเหน�อจากก!าหนด เง�นก$�ของแรงงานต�างชาต�ท��มาท!างานในไต�หว�นให�เจ�าหน�(ท��ระบ%ใน หน�งส�อ
ร�บรองน�(เป�นผ$�ด!าเน�นการเก�บเอง และจ!านวนเง�นท��เก�บต�องตรงตามท��ระบ%ในหน�งส �อร�บรองฉบ�บน�(

*4.中華民國私立就業服務機構未受雇主或外國人委託辦理而收取第 5點所列費用、經委託辦
理收取費用後未代為繳付、或收取超過上開依規定應繳付費用，依中華民國就業服務法第
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40 條第 5款規定以收取規定標準以外費用論處。

บร�ษ�ทจ�ดหางานไต�หว�นเร�ยกร�บเง�นตามในข�อท�� 5 โดยไม�ได�ร�บการมอบหมายจากนายจ�างหร�อ 
แรงงานต�างชาต� หร�อได�ร�บมอบหมายร�บเง�นไปแล�วแต�ไม�ได�น!าไปช!าระหร�อเร�ยกร�บเง�นเก�นกว�าอ�ตรา 
ก!าหนด จะถ$กลงโทษตามกฎหมายการจ�างงานมาตรา 40 ข�อท�� 5 ฐานเร�ยกร�บเง�นเก�นกว�าก!าหนด

5.外國人與雇主每月約定工資如有所調整，健保費、勞保費、所得稅及職工福利金之金額，應
依調整後每月約定工資按相關規定重新核算。

หากม�การเปล��ยนแปลงค�าจ�างรายเด�อนตามท��ตกลงก�นโดยนายจ�างก�บแรงงานต�างชาต� หล�งการปร�บ 
ค�าจ�างใหม�จะต�องค!านวณอ�ตราเบ�(ยประก�นส%ขภาพ เบ�(ยประก�นภ�ยแรงงาน ภาษ�เง�นได�และเง�นกองท%น 
สว�สด�การแรงงานของสถานประกอบการ ตามระเบ�ยบกฎหมายท��เก��ยวข�อง

6.雇主依勞動契約給付外國人工資時，應記入工資給付方式及外國人應負擔之全民健康保險
費、勞工保險費、所得稅或合意約定膳宿費之項目及金額，又雇主除外國人應負擔之項目及
金額外，應全額以現金直接給付外國人工資，但以其他方式給付者，應提供相關證明文件
交予外國人收存，並自行保存一份。

เม��อนายจ�างจ�ายค�าจ�างแก�แรงงานต�างชาต�ตามส�ญญาจ�าง จะต�องระบ%ในใบรายการเง�นเด�อนถ)งว�ธ�จ�าย 
รายการและจ!านวนเง�นท��แรงงานจะต�องเป�นผ$�ร�บผ�ดชอบเอง อาท� เบ�(ยประก�นส%ขภาพ เบ�(ยประก�นภ�ย 
แรงงาน ภาษ�เง�นได� ตลอดจนค�าอาหารและท��พ�กตามท��ตกลงก�น อน)�ง นอกเหน�อจากรายการและ 
จ!านวนเง�นท��แรงงานต�างชาต�ร�บผ�ดชอบแล�ว ค�าจ�างท��พ)งได�ร�บต�องจ�ายเป�นเง�นสดโดยตรงแก�แรงงาน 
ต�างชาต� หากจ�ายโดยว�ธ�อ��น จะต�องม�หล�กฐานท��เก��ยวข�องมอบให�แรงงานต�างชาต�เก�บไว� ส�วนนายจ�าง 
ควรเก�บไว�เอง 1 ช%ด

7.外國人力仲介公司或中華民國私立就業服務機構向外國人收取相關就業服務費用，應提供
收據，違者將依法論處。

เม��อบร�ษ�ทจ�ดหางานไทยหร�อบร�ษ�ทจ�ดหางานไต�หว�นเร�ยกร�บเง�นท��เก��ยวข�องก�บค�าบร�การจ�ดหางาน
จากแรงงานต�างชาต� จะต�องออกใบเสร�จให� ผ$�ใดฝ�าฝ�นจะถ$กด!าเน�นคด�ตามกฎหมาย

8.外國人如經轉換雇主，則需與新雇主及中華民國私立就業服務機構重新簽署切結書，惟切
結書中涉及外國人來臺前所發生之全部費用及借款部分無須填寫，如外國人於新雇主接續
聘僱前尚未繳清國外借款者，原切結書所載債權債務關係仍繼續有效。

เม��อแรงงานต�างชาต�ม�การโอนย�ายนายจ�างใหม� จะต�องลงนามในหน�งส�อร�บรองก�บนายจ�างใหม�และ 
บร�ษ�ทจ�ดหางานไต�หว�น ส�วนท��เก��ยวก�บค�าใช �จ�ายและเง�นก$�ท��เก�ดข)(นก�อนมาไต�หว�นไม�ต�องระบ%ใน 
หน�งส�อร�บรอง กรณ�ท��แรงงานต�างชาต�โอนย�ายไปท!างานก�บนายจ�างรายใหม�แล�ว แต�หน�(ส �นก�อนการ 
เด�นทางมาท!างานท��ไต�หว�นย�งช!าระไม�หมด พ�นธะเง�นก$�ท��ระบ%ในหน�งส�อร�บรองฉบ�บแรกย�งคงม�ผลใช � 
บ�งค�บต�อไป

9.如外國人力仲介公司或中華民國私立就業服務機構有未依規定收取費用或雇主有未依契約
給付薪資等情事，外國人得向中華民國行政院勞工委員會提出檢舉，該會受理檢舉後，會
予以保密，並保護外國人在台之工作權益。檢舉專線：

外籍勞工 24小時諮詢保護專線：1955
  桃園外籍勞工機場服務站：03-3989002　高雄外籍勞工機場服務站：07-8036804

กรณ�บร�ษ�ทจ�ดหาไทยหร�อบร�ษ�ทจ�ดหางานไต�หว�นเร�ยกร�บเง�นโดยไม�ปฏ�บ�ต�ตามข�อก!าหนด หร�อ 
นายจ�างไม�จ�ายค�าจ�างตามส�ญญาจ�างเป�นต�น แรงงานต�างชาต�สามารถร�องเร�ยนต�อคณะกรรมการการ 
แรงงานได� ข�อม$ลผ$�ร�องเร�ยนจะถ$กป�ดเป�นความล�บ ท�(งน�(เพ��อค%�มครองส �ทธ�การท!างานในไต�หว�นของ 
แรงงานต�างชาต� สายด�วนร�บการร�องท%กข-ม�ด�งน�(
สายด�วนเพ��อขอค!าปร)กษาและการค%�มครองตลอด 24 ชม.: 1955
หน�วยบร�การแรงงานต�างชาต�ท��สนามบ�นเถาหยวน：03-3989002　
หน�วยบร�การแรงงานต�างชาต�ท��สนามบ�นเกาสง：07-8036804

10.本切結書如有偽造或填寫不實者，依中華民國相關法令接受處分。

 การปลอมแปลงหร�อกรอกข�อม$ลเท�จในหน�งส�อร�บรองฉบ�บน�( จะถ$กด!าเน�นคด�ตามกฎหมาย
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