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

หนงัสือรบัรองคา่ใช้จา่ยและคา่จา้งของแรงงานตา่งชาติ 

一、 外國人（ชือ่แรงงานตา่งชาติ姓名：         ，國籍 สญัชาต：ิ        ，護照號碼

หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง：         ）確實瞭解本次來臺工作最長可達三年，期滿得協議在

臺由原雇主繼續聘僱或辦理轉換由新雇主接續聘僱。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。 

      เป็นทีเ่ขา้ใจแลว้วา่  การเดนิทางมาท างานทีไ่ตห้วนัในคร ัง้น้ี  มีระยะเวลาสงูสดุ  3  ปี  

เมือ่ครบสญัญาแล้ว  

สามารถตกลงกบันายจา้งเดมิในการตอ่สญัญาใหมใ่นไตห้วนัหรือยา้ยไปท างานกบันายจา้งใหมไ่ด้  

ส าหรบัคา่จา้ง  ค่าท างานลว่งเวลาและรายรบัอืน่ๆ  จากการท างานนัน้  

หากเป็นกจิการทีอ่ยูใ่นขอบขา่ยการบงัคบัใชข้องกฎหมายมาตรฐานแรงงาน  

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายก าหนด  หากไมใ่ช้  ให้เป็นไปตามทีห่นงัสอืสญัญาจา้งงานระบเุป็นหลกั 

二、 外國人來臺前在勞工輸出國所發生之全部費用如下： 

       ก่อนการเดนิทางมาไตห้วนั  แรงงานตา่งชาตติอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดดงัตอ่ไปน้ี 

（一）仲介費 คา่บรกิารจดัหางาน：勞工輸出國幣值 เป็นเงนิจ านวน               銖 บาท 

(NT$：             _____元 เหรียญไตห้วนั)。 

（二）規費及來臺工作所需費用： 

    ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นส าหรบัการเดนิทางมาท างานทีไ่ตห้วนั 

項目 

รายการ 

金額(勞工輸出國幣值) 

จ านวนเงนิ  (บาท)  

項目 

รายการ 

金額(勞工輸出國幣值) 

จ านวนเงนิ  (บาท)  

    

    

    

    

    

    

    

    

合  計 

รวมท ัง้หมด 

勞工輸出國幣值 เป็นเงนิจ านวน              銖 บาท 

(NT$          元/เหรียญไตห้วนั) 

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 กอ่นมาไตห้วนั  

แรงงานตา่งชาตไิดช้ าระเงนิตามรายการขา้งตน้แล้วเป็นเงนิ            銖 บาท (NT$:          元

เหรียญไตห้วนั)；不足部分經向สว่นทีไ่มพ่อไดกู้จ้าก (เจา้หน้ี)                              (債權人)

借貸含利息共勞工輸出國幣值 รวมเงนิตน้และดอกเบีย้คดิเป็นเงนิจ านวน           銖
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บาท (NT$:             元/เหรียญไตห้วนั)。上開金額經外國人確認無誤，外國人簽名

จ านวนเงนิขา้งตน้ไดร้บัการยืนยนัจากแรงงานตา่งชาตแิล้ววา่ถูกตอ้ง  

แรงงานตา่งชาตลิงชือ่ไวเ้ป็นหลกัฐาน                              。 

 

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：รายการคา่ใชจ้า่ยและจ านวนเงนิทีเ่สยีขา้งตน้  

ไดเ้ขยีนกฎระเบยีบและ  

ผา่นการตรวจสอบและรบัรองโดยถูกตอ้งจากประเทศผูส้ง่ออกแรงงาน 

 

                                        日期 วนัที：่        日 วนั        月 เดือน         年 ปี  

四、來臺工作有關之借款 เงนิกูส้ าหรบัการมาท างานทีไ่ตห้วนั【請詳列債權人、項目用途及金額

กรุณากรอกชือ่เจา้หน้ี  วตัถุประสงค์และจ านวนเงนิทีกู่อ้ยา่งละเอยีด】 ： 

項目 

รายการ 

用途 

วตัถุประสงค์ 

債權人 

เจา้หน้ี 

金額(勞工輸出國幣值) 

เงนิจ านวน (บาท)  

    

    

合  計 

รวมท ัง้หมด 

勞工輸出國幣值 เงนิจ านวน                 銖 บาท 

(NT$:                        元 เหรียญไตห้วนั) 

償還方式 

(務必填寫) 

วธิีคนืเงนิกู้ (ต้องระบุ) 

分 แบง่ช าระ                  งวด期 

每期新臺幣 งวดละ                      元償還 เหรียญไตห้วนั 

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】： 

แรงงานตา่งชาตทิราบและเขา้ใจแลว้วา่  ค่าใช้จา่ยหลงัเดนิทางเขา้สูไ่ตห้วนัมีดงัน้ี  

【กรณีมกีารแกไ้ขกฎระเบยีบ  ให้เป็นไปตามกฎระเบยีบใหม่】 

（一）服務費：คา่บรกิารดแูลของบรษิทัจดัหางานไตห้วนั 

1、依外國人當次入國後在臺工作累計期間，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。 

ตามระยะเวลาท างานสะสมหลงัจากทีแ่รงงานตา่งชาตเิดนิทางเขา้ไตห้วนัในคร ัง้น ัน้  

ปีแรกไมเ่กนิเดอืนละ  1 , 8 00  เหรียญไตห้วนั  ปีที่สองไมเ่กนิเดอืนละ  1 , 7 0 0  เหรียญไตห้วนั  

ปีทีส่ามไมเ่กนิเดอืนละ  1 , 500  เหรียญไตห้วนั 

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。 

กรณีผูท้ีเ่คยท างานในไตห้วนัสองปีขึน้ไป  เน่ืองจากครบสญัญาและกลบัมาท างานรอบที่  2  
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กบันายจา้งเดมิ  บริษทัจดัหางานจะเก็บคา่บรกิารดแูลไดไ้มเ่กนิเดอืนละ  1500  เหรียญตลอดอายุ  

สญัญา 

3、 人力仲介公司有提供服務事實，始得向外國人收取服務費，且不得預先收取。

บรษิทัจดัหางานตอ้งใหบ้รกิารจรงิ  จึงจะเรียกเก็บคา่บรกิารจากแรงงานตา่งชาตไิด้ 

และจะเก็บลว่งหน้าไมไ่ด้ 

 

（二）規費【法令如有修正，依修正後之規定辦理】及其他費用： 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ  【กรณีมีการแกก้ฎระเบยีบ  

ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบใหม่】 

1、健保費 เบีย้ประกนัสขุภาพ：每月 เดอืนละNT$          元 เหรียญไตห้วนั。 

2、勞保費 เบีย้ประกนัภยัแรงงาน：每月 เดอืนละNT$         元 เหรียญไตห้วนั (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)。(ตามกฎหมายจะบงัคบัใหลู้กเรือประมงหรือกจิการตา่งๆ  

ทีว่า่จา้งแรงงานต ัง้แต่  5  คนขึน้ไป  ต้องเขา้กองทุนประกนัภยัแรงงาน  

กจิการทีม่ลูีกจา้งต ่ากวา่  5  คน  รวมท ัง้ผูช้่วยงานบา้นและผูอ้นุบาล  

กฎหมายไมไ่ดบ้งัคบัตอ้งเขา้กองทุนประกนัภยัแรงงาน)  

3、居留證費 คา่ธรรมเนียมท าใบถิน่ทีอ่ยู่：每年 ปีละNT$         元 เหรียญไตห้วนั。 

4、 所得稅 ภาษีเงนิได：้一課稅年度居留未滿183天者 ผูท้ีอ่ยูไ่มค่รบ  183 

วนัในหนึ่งปีภาษี，每月 หกัเดอืนละNT$       元 เหรียญไตห้วนั；一課稅年度居留滿183

天者 ผูท้ีอ่ยูค่รบ  183  วนัในหนึ่งปีภาษี，每月 หกัเดอืนละNT$         元 เหรียญไตห้วนั。 

(1) 外國人應依所得稅法相關規定繳納所得稅。 

แรงงานตา่งชาตติอ้งเสยีภาษีเงนิไดต้ามกฎหมายภาษีทีเ่กีย่วขอ้ง 

(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。 

กฎหมายภาษีไมไ่ดก้ าหนดใหน้ายจา้งของผูช้ว่ยงานบา้นและอนุบาลเป็นผูม้หีน้าทีห่กั 

ภาษี  ณ  ที่จ่าย  จึงห้ามนายจา้งหกัภาษีเงนิไดล้ว่งหน้าจากแรงงานตา่งชาต ิ

(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。 

แรงงานตา่งชาตสิามารถยืน่แบบแสดงรายการเสยีภาษีเงนิไดด้ว้ยตนเองหรือมอบหมาย

ใหบ้คุคลอืน่ยืน่แทน  นอกจากน้ีแรงงานตา่งชาตสิามารถท าเรือ่งคนืเงนิภาษีโดยผา่น  

บญัชีธนาคารในไตห้วนัหรือเช็คธนาคารชาต ิ

5、職工福利金 เงนิสวสัดกิารพนกังาน：每月 เดอืนละ  NT$         元 เหรียญไตห้วนั 

（外國人適用職工福利金條例者填列 ส าหรบัแรงงานตา่งชาตทิีเ่ขา้ขา่ยใชพ้ระราชบญัญตัิ  

เงนิสวสัดกิารพนกังาน）。 

六、外國人已充分瞭解來臺前與雇主協議約定如下： 
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       แรงงานตา่งชาตทิราบและเขา้ใจอยา่งถอ่งแทแ้ลว้วา่  ก่อนมาไตห้วนัไดเ้จรจาตกลงกบันายจ้างดงัน้ี 

1、每月約定工資為 คา่จา้งเดอืนละNT$         元 เหรียญไตห้วนั。 

2、膳宿費 คา่อาหารและทีพ่กั：每月 เดอืนละNT$       元 เหรียญไตห้วนั。 

3、外國人受招募來臺機票費 คา่ต ั๋วเครือ่งบนิเทีย่วมาไตห้วนั：รบัผดิชอบโดย由□雇主

นายจา้ง□外國人負擔 แรงงานตา่งชาต，ิNT$        元 เหรียญไตห้วนั；外國人期滿返

國機票費 คา่ต ั๋วเครือ่งบนิเมือ่ท างานครบสญัญา：รบัผดิชอบโดย由□雇主 นายจา้ง□外國

人負擔 แรงงานตา่งชาต，ิ NT$    ___ 元 เหรียญไตห้วนั。 

七、切結者簽署如下： 

       ผู้ท าหนงัสือรบัรองลงนามดงัน้ี 

1 、對於本切結書，本人確認無誤。

ขอรบัรองวา่หนงัสือรบัรองน้ีถูกตอ้งทุก  

ประการ 

外國人簽名 แรงงานตา่งชาตลิงนาม：                 

護照號碼 หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง (務必填寫

ตอ้งระบุ)：              

日期 วนัที：่      日 วนั        月 เดือน       年 ปี  

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 าหรบัรายละเอยีดตามขอ้ที่  5  ถึง  6  ของ 

หนงัสอืรบัรองน้ี  ข้าพเจ้าทราบและเขา้ใจ  

อย่างถอ่งแทแ้ลว้ว่า  

หา้มมใิหห้กัคา่ใชจ้า่ยใดๆ  

จากเงนิคา่จา้งของแรงงานตา่งชาติ  

เวน้แตท่ีก่ฎหมายก าหนด 

中華民國雇主 นายจา้งไตห้วนั：           (簽

章 ลงนาม)  

負責人或代表人簽章 ผูร้บัผดิชอบตามกฎหมาย  

ลงนาม：            

日期 วนัที：่       日 วนั       月 เดือน       年 ปี  

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 าหรบัรายละเอยีดขอ้ที่  2  ถึง  4  ของ  

หนงัสอืรบัรองน้ี  บริษทัฯ  ทราบและเขา้ใจ  

อย่างถอ่งแทแ้ลว้ว่า   จะปฏบิตัติาม  

กฎระเบยีบการเก็บเงนิโดยเครง่ครดั 

認可編號 หมายเลขรบัรอง：                

外國人力仲介公司 ชือ่บรษิทัจดัหาไทย (英文

ภาษาองักฤษ)：                        

負責人或代表人簽章 ผูร้บัผดิชอบตามกฎหมาย  

ลงนาม：                                   

日期 วนัที：่      日 วนั       月 เดือน        年 ปี  

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 าหรบัรายละเอยีดขอ้ที่  4  ถึง  5  ของ  

หนงัสอืรบัรองน้ี  บริษทัฯ  ทราบและเขา้ใจ  

อย่างถอ่งแทแ้ลว้ว่า   จะปฏบิตัติาม  

กฎระเบยีบการเก็บเงนิโดยเครง่ครดั 

許可證號 หมายเลขใบอนุญาต：              

中華民國私立就業服務機構 ชือ่บรษิทัจดัหา  

งานไตห้วนั：                 

負責人或代表人簽章 ผูร้บัผดิชอบตามกฎหมาย  

ลงนาม：                                                       

日期 วนัที：่      日 วนั       月 เดือน        年 ปี  

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
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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。 

หนงัสอืรบัรองฉบบัน้ี  เมือ่ผ่านการรบัรองและลงนามแล้วตอ้งจดัท าตน้ฉบบัอยา่งน้อย  3  ชุด  โดยให้  

นายจา้งเก็บไว้  1  ชุด  ส่งพรอ้มกบัหนงัสอืรายงานตวั  เมือ่แรงงานตา่งชาตเิขา้มาไตห้วนัภายใน  3  

วนัตอ่หน่วยงานแรงงานทอ้งถิน่  1  ชุด  ตามระเบยีบการอนุญาตและการบรหิารแรงงานตา่งชาติ  อีก  1  

ชุดใหแ้รงงานตา่งชาตเิก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2.本切結書約定切結事項不得為不利益於外國人之變更。 

ขอ้ก าหนดในหนงัสอืรบัรองฉบบัน้ี  ห้ามมกีารแกไ้ขขอ้ความใดๆ  อนัจะขดัตอ่ผลประโยชน์ของแรงงาน  
ตา่งชาต ิ

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1項第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。 

หา้มบรษิทัจดัหางานไตห้วนัรบัมอบอ านาจเป็นตวัแทนเจา้หน้ี  เพื่อเก็บเงนิกูต้ามในขอ้ที่  4  จาก  

แรงงานตา่งชาตทิีม่าท างานในไตห้วนั  ผู้ฝ่าฝืนจะลงโทษตามกฎหมายการจา้งงานมาตรา  40  วรรคที่  1  

ขอ้ที่  5  ฐานเก็บเงนินอกเหนือจากก าหนด  

เงนิกูข้องแรงงานตา่งชาตทิีม่าท างานในไตห้วนัใหเ้จา้หน้ีทีร่ะบใุน  
หนงัสอืรบัรองน้ีเป็นผูด้ าเนินการเก็บเอง  และจ านวนเงนิทีเ่ก็บตอ้งตรงตามทีร่ะบใุนหนงัสอืรบัรองฉบบัน้ี 

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

40條第1項第5款規定以收取規定標準以外費用論處。 

บรษิทัจดัหางานไตห้วนัเรียกรบัเงนิตามในขอ้ที่  5  โดยไมไ่ดร้บัการมอบหมายจากนายจา้งหรือ  

แรงงานตา่งชาติ  หรือไดร้บัมอบหมายรบัเงนิไปแล้วแตไ่มไ่ดน้ าไปช าระหรือเรียกรบัเงนิเกนิกวา่อตัรา  

ก าหนด  จะถูกลงโทษตามกฎหมายการจา้งงานมาตรา  40  วรรคที่  1  ข้อที่  5  

ฐานเรียกรบัเงนิเกนิกวา่ก 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。 

หากมกีารเปลีย่นแปลงคา่จา้งรายเดอืนตามทีต่กลงกนัโดยนายจา้งกบัแรงงานตา่งชาติ  หลงัการปรบั  
คา่จา้งใหมจ่ะตอ้งค านวณอตัราเบีย้ประกนัสุขภาพ  เบี้ยประกนัภยัแรงงาน  ภาษีเงนิไดแ้ละเงนิกองทุน  
สวสัดกิารแรงงานของสถานประกอบการ  ตามระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

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。 

เมือ่นายจา้งจา่ยคา่จา้งแกแ่รงงานตา่งชาตติามสญัญาจา้ง จะต้องระบใุนใบรายการเงนิเดอืนถงึวธิีจา่ย  
รายการและจ านวนเงนิทีแ่รงงานจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเอง  อาทิ  เบี้ยประกนัสขุภาพ  เบี้ยประกนัภยั  
แรงงาน  ภาษีเงนิได้  ตลอดจนคา่อาหารและทีพ่กัตามทีต่กลงกนั  อนึ่ง  นอกเหนือจากรายการและ  
จ านวนเงนิทีแ่รงงานตา่งชาตริบัผดิชอบแลว้  ค่าจ้างทีพ่งึไดร้บัตอ้งจา่ยเป็นเงนิสดโดยตรงแกแ่รงงาน  
ตา่งชาติ  หากจ่ายโดยวธิีอืน่ จะต้องมหีลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งมอบใหแ้รงงานตา่งชาตเิก็บไว้  ส่วนนายจา้ง  

ควรเก็บไวเ้อง  1  ชุด 

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
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收據，違者將依法論處。 

เมือ่บรษิทัจดัหางานไทยหรือบรษิทัจดัหางานไตห้วนัเรียกรบัเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัคา่บรกิารจดัหางาน  
จากแรงงานตา่งชาติ  จะต้องออกใบเสร็จให้  ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

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。 

เมือ่แรงงานตา่งชาตมิกีารโอนยา้ยนายจา้งใหม่  จะต้องลงนามในหนงัสอืรบัรองกบันายจา้งใหมแ่ละ  
บรษิทัจดัหางานไตห้วนั  ส่วนทีเ่กีย่วกบัคา่ใชจ้่ายและเงนิกูท้ีเ่กดิขึน้กอ่นมาไตห้วนัไมต่อ้งระบใุน  
หนงัสอืรบัรอง  กรณีทีแ่รงงานตา่งชาตโิอนยา้ยไปท างานกบันายจา้งรายใหมแ่ลว้  แตห่น้ีสนิกอ่นการ  
เดนิทางมาท างานทีไ่ตห้วนัยงัช าระไมห่มด  พนัธะเงนิกูท้ีร่ะบใุนหนงัสอืรบัรองฉบบัแรกยงัคงมีผลใช้  
บงัคบัตอ่ไป 

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，外國人得向勞動部提出檢舉，該部受理檢舉後，會予以保密，並保護外

國人在臺之工作權益。檢舉電話： 

(1)勞工諮詢申訴專線：1955 

  (2)桃園移工機場服務站：03-3989002  

  (3)高雄移工機場服務站：07-8036804 

กรณีบรษิทัจดัหาไทยหรือบรษิทัจดัหางานไตห้วนัเรียกรบัเงนิโดยไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนด  หรือ  
นายจา้งไมจ่า่ยคา่จา้งตามสญัญาจา้งเป็นตน้  
แรงงานตา่งชาตสิามารถรอ้งเรียนตอ่กระทรวงแรงงานได้  เมือ่กระทรวงแรงงานรบัเรือ่งแล้ว  
ขอ้มลูผูร้อ้งเรียนจะถูกปิดเป็นความลบั  

ท ัง้น้ีเพือ่คุม้ครองสทิธกิารท างานในไตห้วนัของแรงงานตา่งชาติ  สายดว่นรอ้งทุกข์มดีงัน้ี  :  

(1) สายดว่นใหค้ าปรกึษาและรอ้งทุกข์ของแรงงาน  :  1955 

(2) หน่วยบรกิารแรงงานตา่งชาตทิีส่นามบนิเถาหยวน：03-3989002  

(3) หน่วยบรกิารแรงงานตา่งชาตทิีส่นามบนิเกาสง：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。 

 การปลอมแปลงหรือกรอกขอ้มลูเท็จในหนงัสือรบัรองฉบบัน้ี  จะถูกด าเนินคดตีามกฎหมาย 


