
從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第
十款規定工作之外國人委任跨國人力仲介辦理
就業服務事項契約
แบบหน�งส�อส�ญญามอบหมายให�บร�ษ�ทจ�ดหางานข�ามชาต�ด�าเน�น
การบร�การตามกฎหมายการจ�างงานมาตรา 46 วรรค 1 ข�อ 8 ถ!ง
ข�อ 10 ของแรงงานต"างชาต�

本契約於    年    月    日經甲方攜回審閱
（本契約於甲方入國前審閱期間至少為三日）

หน�งส�อส�ญญาน#$ฝ"าย ก. ได�น�ากล�บไปอ"านพ�จารณาแล�วเม�-อ       ป#      เด�อน         ว�น
( หน�งส�อส�ญญาน#$ฝ"าย ก.ท�าการอ"านพ�จารณาก"อนเด�นทางเข�าประเทศอย"างน�อย 3 ว�น )

立契約書人：（外國人全稱）___________________ （以下簡稱甲

方）

ผ4�ท�าหน�งส�อส�ญญา：(ช�-อเต5มแรงงานต"างชาต�) 

(ต"อไปเร#ยกว"าฝ"าย ก. )

（私立就業服務機構全稱）___________________ （以下簡稱乙

方）

(ช�-อเต5มบร�ษ�ทจ�ดหางานเอกชน ) 

( ต"อไปเร#ยกว"า ฝ"าย ข. )

茲就甲方委任乙方辦理就業服務等事項，雙方合意訂定本契約書條

款如下：

ฝ"ายก. มอบหมายให� ฝ"าย ข. ท�าการบร�การจ�ดการด�านการท�างานเป5นต�น 
ท�$งสองฝ"ายตกลงท�าส�ญญาด�งรายการต"อไปน#$：
第一條：本契約期間____年____月 ____日至 ____年____月____日。

（甲、乙雙方於本契約屆滿前如有續約必要，經雙方同意， 
以書面另行約定）

ข�อท#- 1 ：ระยะเวลาของส�ญญา               ป#               เด�อน 
        ว�น ถ!ง               ป#               เด�อน               ว�น

( ฝ"าย ก. และ ฝ"าย ข. ท�$งสองฝ"าย หากม#ความจ�าเป5นต�องต"อ
ส�ญญาก"อนครบอาย7ส�ญญา  ให�ท�าหน�งส�อส�ญญาใหม"จากความ
ย�นยอมของท�$งสองฝ"าย )

第二條：服務項目

ข�อท#- 2 ：รายการการบร�การ
一、乙方須告知甲方有關中華民國法令、風俗、民情、薪資、福
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利、法定費用扣繳及工作權益等相關資訊。

    ฝ"าย ข. ต�องบอกกล"าวข�อม4ลให�ฝ"าย ก. ร�บทราบ ประกอบ
ด�วย  กฎหมายของสาธารณร�ฐจ#น  ขนบธรรมเน#ยมประเพณ# 
เง�นเด�อน สว�สด�การ รายจ"ายท#-ต�องห�กตามกฎหมายก�าหนด 
และส�ทธ�ประโยชน<การท�างานเป5นต�น

二、乙方應協助安排接送甲方至雇主指定工作處，及甲方聘
僱關係終止或聘僱許可期間屆滿返國。

    ฝ"าย ข. ต�องร�บผ�ดชอบในการร�บส"งฝ"าย ก. ไปย�งสถานท#-
ท�างานของนายจ�างและเด�นทางกล�บประเทศเม�-อส�ญญาจ�าง
งานส�$นส7ดลงหร�อท�างานครบตามก�าหนดเวลา

三、乙方應每□一個月□二個月□三個月至少電話聯繫或訪
視甲方□一次□二次□三次□四次以上（____次），提
供翻譯、諮詢服務、協助排解工作壓力與生活適應及管理
等事項。

    ฝ"าย ข. จะต�องท�าการต�ดต"อทางโทรศ�พท<หร�อเย#-ยมเย#ยนฝ"าย 
ก.ท7ก□1 เด�อน□2 เด�อน□3 เด�อน ตามก�าหนดเวลา อย"างน�อย
ต�องต�ดต"อทางโทรศ�พท<หร�อเย#-ยมเย#ยนฝ"าย 
ก.□1 คร�$ง□2 คร�$ง□3 คร�$ง□มากกว"า 4 คร�$ง(        คร�$ง) เพ�-อให�
บร�การในเร�-องแปลภาษา สอบถาม ช"วยเหล�อแก�ไขความ
กดด�นจากการท�างาน การปร�บต�วในช#ว�ตและการบร�หาร
เป5นต�น

四、乙方須協助甲方與雇主溝通、協調、糾紛排解，並將雇主
之工作規則及生活管理事項翻譯成甲方母國之文字讓甲
方熟悉與瞭解。

    ฝ"ายข. ต�องให�การช"วยเหล�อฝ"าย ก. ในการต�ดต"อประสาน
งาน แก�ไขขจ�ดความข�ดแย�งก�บนายจ�างพร�อมท�$งแปลกฎ
ระเบ#ยบการท�างานและความเป5นอย4"ของนายจ�างเป5นภาษาไท
ยก. เพ�-อให�ฝ"าย ก. เข�าใจและค7�นเคย

五、乙方於甲方入國後，依入出國及移民法相關規定期限，協
助甲方至內政部入出國及移民署製作指紋紀錄，並辦理
居留業務。

    หล�งจากฝ"าย ก. เข�ามาไต�หว�นแล�ว ฝ"าย ข. ต�องช"วยเหล�อ
จ�ดการให�ฝ"าย ก. ไปด�าเน�นการพ�มพ<ลายน�$วม�อ พร�อมย�-นท�าใบ
ถ�-นท#-อย4"ท#-ส�าน�กงานตรวจคนเข�าเม�อง กระทรวงมหาดไทย 
ภายในระยะเวลาท#-กฎหมายตรวจคนเข�าเม�องก�าหนด

六、乙方應告知甲方辦理健檢及核備程序之情形。

    ฝ"าย ข. จะต�องแจ�งให�ฝ"าย ก. ร�บการตรวจส7ขภาพและข�$น
ตอน การแจ�งอน7ม�ต�

七、甲方發生意外事故時，乙方須協助處理之事項如下：
    ฝ"าย ข. จะต�องช"วยเหล�อจ�ดการเม�-อฝ"าย ก. ประสบป�ญหาเช"น：
（一）甲方重傷或死亡，乙方提供免費善後協商服務，協助
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甲方之雇主聯絡甲方之家屬及協助來臺處理善後事宜，
或協助甲方返國及將甲方遺體及其私人物品運送返國。

      หากฝ"าย ก. ถ4กส"งต�วกล�บประเทศ บาดเจ5บสาห�สหร�อเส#ยช#ว�ต ฝ"าย 
ข. จะต�องต�ดต"อญาต�ฝ"าย ก. หร�อช"วยเหล�อจ�ดการให�ญาต�ฝ"าย ก. 
เด�นทางมาไต�หว�นเพ�-อด�าเน�นการ หร�อช"วยเหล�อให�ฝ"าย ก. กล�บ
ประเทศ หร�อส"งศพฝ"าย ก. และทร�พย<ส�นของใช �ส"วนต�วกล�บประเทศ

（二）乙方因協助甲方所衍生之費用，應由甲方負擔。
      ฝ"าย ข.ช"วยเหล�อจ�ดการในเร�-องต"างๆให� ฝ"าย ก.น�$นค"าใช �จ"ายฝ"าย 

ก.จะต�องเป5นผ4�ร�บผ�ดชอบเอง
八、甲方觸犯法令或因故遭遣返時，乙方應協助甲方辦理出

國事宜。
    เม�-อฝ"าย ก.ท�าผ�ดกฏหมายหร�อถ4กเนรเทร ฝ"ายข. จะต�องช"วยเหล�อ 

ฝ"าย ก.ด�าเน�นการในเร�-องกล�บประเทศ

第三條：乙方為甲方辦理前條之服務，應依「私立就業服務機構收費
項目及金額標準」收費，雙方議定費用如下：
服務費：第一年每月新臺幣___________元，第二年每月
新臺幣___________元，第三年每月新臺幣___________元。
（第一年每月不得超過新臺幣一千八百元，第二年每月不得超過新
臺幣一千七百元，第三年每月不得超過新臺幣一千五百元。但曾受
聘僱工作二年以上，因聘僱終止或期滿出國後再入國工作，並受聘

於同一雇主之外國人，每月不得超過新臺幣一千五百元。）

ข�อท#- 3 ：ฝ"าย ก. เม�-อให�บร�การฝ"าย ข. ตามท#-กล"าวข�างต�น  จะต�องเก5บ
ค"าใช �จ"ายตาม「มาตรฐานรายการและจ�านวนเง�นการเก5บค"าใช �จ"าย 
ของบร�ษ�ทจ�ดหางานเอกชน」ท�$งสองฝ"ายตกลงเก5บค"าใช �จ"าย
ด�งน#$：
ค"าบร�การ ：ป#แรกเด�อนละ                             เหร#ยญไต�หว�น 
ป#ท#- 2 เด�อนละ                            เหร#ยญไต�หว�น

  ป#ท#- 3 เด�อนละ                               เหร#ยญไต�หว�น
( ป#แรกแต"ละเด�อนห�ามเก�น 1800 เหร#ยญ ป#ท#- 2 แต"ละเด�อนห�าม 
เก�น 1700 เหร#ยญ ป#ท#- 3 แต"ละเด�อนห�ามเก�น 1500 เหร#ยญ แต"
แรงงานต"างชาต�ท#-เคยท�างาน 2 ป#ข!$นไป เน�-องจากครบส�ญญา
หร�อย7ต�การจ�างงานเด�นทางออกจากไต�หว�นและกล�บเข�ามา
ท�างานใหม"ก�บนายจ�างรายเด�ม แต"ละเด�อนห�ามเก5บเก�น 1500 
เหร#ยญ )

第四條：收費及退費方式

ข�อท#- 4 ：ว�ธ#การเก5บและค�นค"าใช �จ"าย
一、費用給付方式：

     ว�ธ#การเก5บค"าใช �จ"าย：
（一）甲方應於每月_____日前，以□現金給付□匯款轉帳

方式□其他__________等方式支付乙方服務費。
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             ฝ"าย ก. จะต�องจ"ายก"อนว�นท#-             ของท7กเด�อน จ"าย
โดย ว�ธ#□ เง�นสด □ โอนเง�น  □ อ�-นๆ                ให�ก�บ
ฝ"าย ข

（二）甲方應負擔之健康檢查規費、居留證規費、展延居留證
規費。本款代辦項目之規費應於乙方辦理時給付。

      ฝ"าย ก. จะต�องร�บผ�ดชอบค"าใช �จ"ายการตรวจส7ขภาพ  ค"า
ธรรมเน#ยมใบถ�-นท#-อย4" ค"าธรรมเน#ยมต"ออาย7ใบถ�-นท#-อย4" ค"า
ใช �จ"ายด�งกล"าวจะต�องจ"ายต"อเม�-อฝ"าย ข. ด�าเน�นการ

（三）乙方收取服務費時，應掣給收據或發票，並保存收據
或發票存根五年。

      เม�-อฝ"าย ข. เก5บค"าใช �จ"าย จะต�องมอบใบเสร5จร�บเง�นให�ฝ"าย ก. และ
เก5บต�นข�$วไว�เป5นเวลา 5 ป#

二、乙方應依第二條第二款規定，協助安排接送甲方，不得向
甲方收取接送所需之交通費用。

    ตามข�อบ�งค�บมาตราท#-2 ข�อท#-2  ฝ"าย ข. ต�องร�บผ�ดชอบในการร�บส"ง ฝ"าย 
ก. ห�าม ฝ"าย ข. ท�าการเร#ยกเก5บค"าบร�การในเร�-องคมนาคมจาก ฝ"าย ก. อ#ก

第五條：甲方之義務

ข�อท#- 5. ：หน�าท#-ของ ฝ"าย ก.
甲方應於乙方依本契約提供服務後，按期繳交服務費。
ฝ"าย ก. จะต�องจ"ายค"าบร�การรายงวดหล�งฝ"าย ข. จ�ดให�บร�การตามส�ญญาน#$

第六條：乙方之義務

ข�อท#- 6. ：หน�าท#-ของฝ"าย ข.
一、本契約訂定前，乙方應對甲方詳細說明契約條款內容。
    ก"อนท�าส�ญญาน#$ ฝ"าย ข. จะต�องอธ�บายเน�$อหาในส�ญญาให�ฝ"าย ก. ทราบ

อย"างละเอ#ยด
二、乙方應依契約規定，履行乙方應辦事項。
    ฝ"าย ข. จะต�องปฏ�บ�ต�ตามรายการท#-เป5นข�อผ4กพ�นธ<ในส�ญญา
三、乙方不得收受規定標準以外之費用。

    ฝ"าย ข. ห�ามเก5บค"าใช �จ"ายนอกเหน�อจากมาตรฐานท#-ก�าหนด

第七條：契約訂定、變更、終止及損害賠償

ข�อท#- 7 ：การชดใช �ค"าเส#ยหายเม�-อม#การจ�ดท�า แก�ไข หร�อย7ต�ส�ญญา
一、契約自甲、乙雙方訂約日起生效，契約內容的變更或記載事

項的增刪，非經甲、乙雙方書面同意，不生效力。

    ส�ญญาน#$ม#ผลบ�งค�บต�$งแต"ว�นท#- ฝ"าย ก. และฝ"าย ข. ลงนาม  การ
แก�ไขเพ�-มเต�มหร�อต�ดลบข�อความใดในส�ญญาน#$ หากไม"ม#
หน�งส�อย�นยอมจากท�$งฝ"าย ก. และ ฝ"าย ข. ไม"ถ�อว"าม#ผลบ�งค�บ

二、甲方或乙方得隨時終止契約，契約之終止應以書面通知他
方。

    ฝ"าย ก. และฝ"าย ข.สามารถย7ต�ส�ญญาน#$ได�ตลอดเวลา  การย7ต�
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ส�ญญาจะต�องท�าหน�งส�อแจ�งแก"อ#กฝ"ายหน!-ง
三、因前款規定終止契約致他方遭受損害時，應負損害賠償責

任。但因不可歸責於雙方當事人之事由或因甲方於安置收
容期間而終止契約者，不在此限。

    เน�-องจากการย7ต�ส�ญญาตามท#-ก�าหนดข�างต�น เป5นเหต7ท�าให�เก�ดความเส#ย
หายแก"อ#กฝ"ายหน!-ง จะต�องร�บผ�ดชอบชดใช �ค"าเส#ยหาย แต"หากไม"สามารถ
ระบ7เป5นความร�บผ�ดชอบของค4"กรณ#ฝ"ายใด หร�อฝ"าย ก. เน�-องจากอย4"
ระหว"างการก�กข�งเป5นเหต7ให�ย7ต�ส�ญญาจ�าง ไม"อย4"ในข�อจ�าก�ดน#$

四、甲、乙雙方就契約所生義務之不履行或延遲履行，而致他方
受有損害時，應負損害賠償責任。

    ฝ"าย ก. และ ฝ"าย ข. ท#-ไม"ปฏ�บ�ต� หร�อล"าช �าในปฏ�บ�ต�ตามหน�าท#-
ในส�ญญาจ�าง จนท�าให�เก�ดความเส#ยหายแก"อ#กฝ"ายหน!-ง จะต�อง
ร�บผ�ดชอบชดใช �ค"าเส#ยหาย

五、契約有效期間屆滿時，效力即行終止。

    ส�ญญาน#$เม�-อครบก�าหนดเวลา ภาระผ4กพ�นธ<ย7ต�ด�วยท�นท#

第八條：乙方為從事跨國人力仲介業務所為廣告內容及附件，均為契
約之一部分。

ข�อท#- 8 ： รายละเอ#ยดในการโฆษณาจ�ดหางานและเอกสารแนบท�ายของ ฝ"าย ข. ท#-ท�า
ธ7รก�จจ�ดหางานข�ามชาต� ถ�อเป5นส"วนหน!-งของส�ญญาน#$ท�$งส�$น

第九條：保密條款
ข�อท#- 9： ข�อปกป�ดความล�บ
    一、乙方對於甲方之個人資料應予保密，並不得為不當使用。

ฝ"าย ข .จะต�องร�กษาข�อม4ลส"วนต�วของฝ"าย ก. เป5นความล�บ และห�ามใช �
ในทางไม"ถ4กต�อง

    二、乙方違反前款規定致甲方受有損害者，應負賠償責任。
       หากฝ"าย ข. ละเม�ดข�อก�าหนดจนท�าให�ฝ"าย ก. ได�ร�บความเส#ยหาย จะต�องร�บ

ผ�ดชอบชดใช �

第十條：通知之送達處所

ข�อท#- 10 ：สถานท#-ส"งหน�งส�อแจ�ง
    一、雙方意思表示之通知，均以契約書所載之地址為送達處所，

變更時應以書面通知他方。
        การแจ�งว�ตถ7ประสงค<ของท�$งสองฝ"าย ให�ถ�อท#-อย4"ท#-ระบ7ในส�ญญาน#$เป5นสถาน

ท#-ส"งหน�งส�อแจ�ง หากม#การเปล#-ยนแปลง จะต�องท�าหน�งส�อแจ�งอ#กฝ"ายหน!-ง
    二、依前款送達處所所為之送達，未能送達者，以存證信函付郵

日起第五日推定對他方為合法之送達。
        หากไม"สามารถส"งหน�งส�อแจ�งตามท#-อย4"ท#-ระบ7ข�างต�น ให�ใช �ว�ธ#ส"ง โนต�สทาง

ไปรษณ#ย< ว�นท#- 5 น�บจากว�นส"ง ให�ถ�อว"าได�แจ�งให�อ#กฝ"ายหน!-งทราบถ4กต�อง
ตามกฎหมายแล�ว

第十一條：合意管轄
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ข�อท#- 11 ：ข�อตกลงในกรณ#ฟ�องร�อง
    因契約所生之訴訟，甲乙雙方同意以________地方法院為本案

之第一審管轄法院。但不得排除民事訴訟法有關法院管轄之規定
    การฟ�องร�องท#-เก�ดจากส�ญญาน#$  ฝ"าย ก. และฝ"าย ข. ท�$งสองฝ"ายตกลงใช �ศาล

ท�องถ�-น                                     เป5นเขตอ�านาจศาลในการพ�จารณาคด#ช�$นต�น 
แต"ต�องไม"ละเม�ดข�อก�าหนดตามกฎหมายค7�มครอง

第十二條：其他事項

ข�อท#- 12 ：รายการอ�-นๆ
　　本契約如有未盡事宜，依有關法令、習慣及誠信與平等互惠原則
公平解決之。

    รายการท#-ไม"ได�ระบ7ในส�ญญาน#$ ให�ด�าเน�นการแก�ไขตามตามระเบ#ยบ
และกฎหมายท#-เก#-ยวข�อง  ความเคยช�น ความซ�-อส�ตย< และความ
ย7ต�ธรรมตามหล�กการต"างตอบแทน

　　
第十三條：

ข�อท#-  13 ：
契約一式二份，由甲、乙雙方各執一份為憑，甲、乙雙方不得要
求收回他方之契約書，契約文字譯文與中文有不符合時，應以
中文為準。

ส�ญญาน#$จ�ดท�าข!$น 2 ฉบ�บ ฝ"ายก. และ ฝ"าย ข. ถ�อเป5นหล�กฐานคนละ
หน!-งฉบ�บ ฝ"าย ก. และ ฝ"าย ข. ห�ามเร#ยกเก5บส�ญญาค�นจากอ#กฝ"าย
หน!-ง หากค�าแปลในส�ญญาไม"ตรงก�บภาษาจ#น ให�ถ�อภาษาจ#นเป5นหล�ก
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立契約書人：

ผ4�ท�าหน�งส�อส�ญญา：

乙方

ฝ"าย ข.
公司名稱（私立就業服務機構全
稱）：  

ช�-อบร�ษ�ท (ช�-อเต5มบร�ษ�ทจ�ดหางาน
เอกชน)： 簽章 เซ5นช�-อ

ประท�บตรา
公司統一編號：

หมายเลขทะเบ#ยนบร�ษ�ท：
負責人：

ผ4�ร�บผ�ดชอบ：
聯絡地址：

ท#-อย4"ต�ดต"อ：

聯絡電話：

โทรศ�พท<ต�ดต"อ：

中華民國            年            月            日

________________________________ (YYYY/MM/DD)

甲方

ฝ"าย ก.
姓名（外國人全稱）： 

ช�-อนามสก7ล (ช�-อเต5มแรงงานต"าง
ชาต�) 簽名 เซ5น

ช�-อ
護照號碼：

หมายเลขหน�งส�อเด�นทาง：
工作地址：

ท#-อย4"สถานท#-ท�างาน：

聯絡地址：

ท#-อย4"ต�ดต"อ：
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