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

一、 外國人（ช่ือแรงงานตางชาติ姓名：         ，國籍 สัญชาติ：        ，護照號

碼 หมายเลขหนังสือเดินทาง：         ）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。 

      เปนท่ีเขาใจแลววา การเดินทางมาทํางานท่ีไตหวันมีระยะเวลาสูงสุด 3 ป สวนจะตอสัญญาปท่ี 3 
ไดหรือไมน้ันขึ้นอยูกับผลงานของแรงงานตางชาติและความประสงคของนายจาง โดยผานการตก 
ลงกันระหวางท้ังสองฝาย สําหรับคาจาง คาทํางานลวงเวลาและรายรับอ่ืนๆ จากการทํางานน้ัน 
หากเปนกิจการที่อยูในขอบขายการบังคับใชของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ใหเปนไป 
ตามกฎหมายกําหนด หากไมใช ใหเปนไปตามท่ีหนังสือสัญญาจางงานระบุเปนหลัก 

二、 外國人來臺前在勞工輸出國所發生之全部費用如下： 

       กอนการเดินทางมาไตหวัน แรงงานตางชาติตองเสียคาใชจายท้ังหมดดังตอไปน้ี 
（一）仲介費 คาบริการจัดหางาน：勞工輸出國幣值 เปนเงินจํานวน              銖 บาท 

(NT$：             _____元 เหรียญไตหวัน)。 
（二）規費及來臺工作所需費用： 

    คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีจําเปนสําหรับการเดินทางมาทํางานท่ีไตหวัน 

項目 
รายการ 

金額(勞工輸出國幣值)
จํานวนเงิน (บาท) 

項目 
รายการ 

金額(勞工輸出國幣值)
จํานวนเงิน (บาท) 

    
    
    
    
    
    
    
    

合  計 
รวมท้ังหมด 

勞工輸出國幣值 เปนเงินจํานวน             銖 บาท 
(NT$          元/เหรียญไตหวัน) 

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 กอนมาไตหวัน 
แรงงานตางชาติไดชําระเงินตามรายการขางตนแลวเปนเงิน           銖 บาท(NT$:          
元 เหรียญไตหวัน)；不足部分經向 สวนท่ีไมพอไดกูจาก(เจาหน้ี)                             
(債權人)借貸含利息共勞工輸出國幣值 รวมเงินตนและดอกเบี้ยคิดเปนเงินจํานวน          
銖 บาท(NT$:             元/เหรียญไตหวัน)。上開金額經外國人確認無誤，外國人簽

名 จํานวนเงินขางตนไดรับการยืนยันจากแรงงานตางชาติแลววาถูกตอง 
แรงงานตางชาติลงชือ่ไวเปนหลักฐาน                              。 
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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：รายการคาใชจายและจํานวนเงินท่ีเสียขางตน ไดเขยีนกฎระเบียบและ 

ผานการตรวจสอบและรับรองโดยถูกตองจากประเทศผูสงออกแรงงาน 

 
                                        日期 วันท่ี：        日 วัน       月 เดือน         年 ป 

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

กรุณากรอกช่ือเจาหน้ี วัตถุประสงคและจํานวนเงินที่กูอยางละเอียด】 ： 

項目 
รายการ 

用途 
วัตถุประสงค 

債權人 
เจาหน้ี 

金額(勞工輸出國幣值)
เงินจํานวน(บาท) 

    
    

合  計 
รวมท้ังหมด 

勞工輸出國幣值 เงินจํานวน                銖 บาท 
(NT$:                        元 เหรียญไตหวัน) 

償還方式 
(務必填寫) 

วิธีคืนเงินกู(ตองระบุ) 

分 แบงชําระ                 งวด期 
每期新臺幣 งวดละ                     元償還 เหรียญไตหวัน  

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】

： 
แรงงานตางชาติทราบและเขาใจแลววา คาใชจายหลังเดินทางเขาสูไตหวันมีดังน้ี 【กรณีมีการ 
แกไขกฎระเบียบ ใหเปนไปตามกฎระเบียบใหม】 

（一）服務費：คาบริการดูแลของบริษัทจัดหางานไตหวัน 
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。 

ปแรกไมเกินเดือนละ 1800 เหรียญไตหวัน ปท่ีสองไมเกินเดือนละ 1700 เหรียญไตหวัน 
ปท่ีสามไมเกินเดือนละ 1500 เหรียญไตหวัน 

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。 

กรณีผูท่ีเคยทํางานในไตหวันสองปขึ้นไป เน่ืองจากครบสัญญาและกลับมาทํางานรอบท่ี 2 
กับนายจางเดิม บริษัทจัดหางานจะเก็บคาบริการดูแลไดไมเกินเดือนละ 1500 เหรียญตลอดอายุ 
สัญญา 

3、 人力仲介公司不得預先收取超過三個月之服務費。 

 บริษัทจัดหางานจะเก็บคาบริการดูแลไดครั้งละไมเกิน 3 เดือน 
（二）規費【法令如有修正，依修正後之規定辦理】及其他費用： 

คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ 【กรณีมีการแกกฎระเบียบ ใหเปนไปตามกฎระเบียบ 
ใหม】 

1、健保費 เบี้ยประกันสุขภาพ：每月 เดือนละNT$          元 เหรียญไตหวัน。 
2、勞保費 เบี้ยประกันภัยแรงงาน：每月 เดือนละNT$         元 เหรียญไตหวัน(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
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作者並未強制參加勞保)。ตามกฎหมายจะบังคับใหลูกเรือประมงหรือกิจการตางๆ 

ท่ีวาจางแรงงานตั้งแต 5 คนขึ้นไป ตองเขากองทุนภัยแรงงาน กิจการท่ีมีลูกจางต่ํากวา 5 
คน (รวมท้ังผูชวยงานบานและผูอนุบาล กฎหมายไมไดบังคับตองเขากองทุนประกันภัยฯ) 

3、居留證費 คาธรรมเนียมทําใบถ่ินท่ีอยู：每年 ปละNT$         元 เหรียญไตหวัน。 
4、 所得稅 ภาษีเงินได：一課稅年度居留未滿 183 天者 ผูท่ีอยูไมครบ 183 วันในหน่ึงปภาษี

，每月หักเดือนละNT$       元 เหรียญไตหวัน；一課稅年度居留滿183天者 ผูท่ีอยูครบ 
183 วันในหน่ึงปภาษี，每月 หักเดือนละNT$         元 เหรียญไตหวัน。 
(1) 外國人應依所得稅法相關規定繳納所得稅。 

แรงงานตางชาติตองเสียภาษีเงินไดตามกฎหมายภาษีท่ีเกี่ยวของ 
(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。 

กฎหมายภาษีไมไดกําหนดใหนายจางของผูชวยงานบานและอนุบาลเปนผูมีหนาท่ีหักภ
าษี ณ ท่ีจาย หามมิใหนายจางหักภาษีเงินไดลวงหนาจากแรงงานตางชาติ 

(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。  

แรงงานตางชาติสามารถยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดดวยตนเองหรือมอบหมาย
ใหบุคคลอื่นยื่นแทน นอกจากน้ีแรงงานตางชาติสามารถทําเรื่องคืนเงินภาษีโดยผาน 
บัญชีธนาคารในไตหวันหรือเช็คธนาคารชาติ 

5、職工福利金 เงินสวัสดิการพนักงาน：每月 เดือนละ NT$         元 เหรียญไตหวัน 
（外國人適用職工福利金條例者填列 สําหรับแรงงานตางชาติท่ีเขาขายใชพระราชบัญญัติ 

เงินสวัสดิการพนักงาน）。 

六、外國人已充分瞭解來臺前與雇主協議約定如下： 

       แรงงานตางชาติทราบและเขาใจอยางถองแทแลววา กอนมาไตหวันไดเจรจาตกลงกับนายจางดังน้ี 
1、每月約定工資為 คาจางเดือนละNT$         元 เหรียญไตหวัน。 
2、膳宿費 คาอาหารและท่ีพัก：每月 เดือนละNT$       元 เหรียญไตหวัน。 
3、外國人受招募來臺機票費 คาต๋ัวเครื่องบินเที่ยวมาไตหวัน：รบัผิดชอบโดย由□雇主 นายจาง

□外國人負擔 แรงงานตางชาต，ิNT$        元 เหรียญไตหวัน；外國人期滿返國機票

費 คาต๋ัวเครื่องบินเมื่อทํางานครบสัญญา：รับผิดชอบโดย由□雇主 นายจาง□外國人負擔

แรงงานตางชาติ， NT$    ___ 元 เหรียญไตหวัน。 

七、切結者簽署如下： 

       ผูทําหนังสือรับรองลงนามดังนี้ 

1 、 對 於 本 切 結 書 ， 本 人 確 認 無 誤 。

ขอรับรองวาหนังสือรับรองนี้ถูกตองทุกป
ระการ 

外國人簽名 แรงงานตางชาติลงนาม：       

護照號碼 หมายเลขหนังสือเดินทาง(務必填寫

ตองระบุ)：              
日期 วันท่ี：      日 วัน       月 เดือน      年 ป

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。 
         สําหรับรายละเอียดตามขอที ่6 ถึง 7 ของ 
หนังสือรับรองนี้ ขาพเจาทราบและเขาใจ 
อยางถองแทแลววา 
หามมิใหหักคาใชจาย ใดๆ 
จากเงินคาจางของแรงงานตางชาติ     
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เวนแตที่กฎหมายกําหนด  
中華民國雇主 นายจางไตหวัน：           
(簽章 ลงนาม)  
負責人或代表人簽章 ผูรับผิดชอบตามกฎหมาย 
ลงนาม：            
日期 วันท่ี：       日 วัน      月 เดือน      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。 
   สําหรับรายละเอียดขอที่ 2 ถงึ 4 ของ 
หนังสือรับรองนี้ บริษทัฯ ทราบและเขาใจ 
อยางถองแทแลววา  จะปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบการเก็บเงินโดยเครงครัด 

認可編號 หมายเลขรับรอง：                
外國人力仲介公司 ช่ือบริษัทจัดหาไทย(英文

ภาษาอังกฤษ)：                        
負責人或代表人簽章 ผูรับผิดชอบตามกฎหมาย 
ลงนาม：                                   
日期 วันท่ี：      日 วัน      月 เดือน       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。 
สําหรับรายละเอียดขอที่ 4 ถึง 5 ของ 
หนังสือรับรองนี้ บริษทัฯ ทราบและเขาใจ 
อยางถองแทแลววา  จะปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบการเก็บเงินโดยเครงครัด 

許可證號 หมายเลขใบอนุญาต：             
中華民國私立就業服務機構 ช่ือบริษัทจัดหา 
งานไตหวัน：                 
負責人或代表人簽章 ผูรับผิดชอบตามกฎหมาย 
ลงนาม：                                                       
日期 วันท่ี：      日 วัน      月 เดือน       年 ป

備註 หมายเหตุ： 
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。 
หนังสือรับรองฉบับน้ี เมื่อผานการรับรองและลงนามแลวตองจัดทําตนฉบับอยางนอย 3 ชุด โดยให 
นายจางเก็บไว 1 ชุด สงพรอมกับหนังสือรายงานตัว เมื่อแรงงานตางชาติเขามาไตหวันภายใน 3 
วันตอหนวยงานแรงงานทองถิ่น 1 ชุด ตามระเบียบการอนุญาตและการบริหารแรงงานตางชาติ อีก 1 
ชุดใหแรงงานตางชาติเก็บไวเปนหลักฐาน 

*2.本切結書約定切結事項不得為不利益於外國人之變更。 
ขอกําหนดในหนังสือรับรองฉบับน้ี หามมีการแกไขขอความใดๆ อันจะขัดตอผลประโยชนของแรงงาน 
ตางชาติ 

*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。 
หามบริษัทจัดหางานไตหวันรับมอบอํานาจเปนตัวแทนเจาหน้ี เพื่อเก็บเงินกูตามในขอท่ี 4 จาก 
แรงงานตางชาติท่ีมาทํางานในไตหวัน ผูฝาฝนจะลงโทษตามกฎหมายการจางงานมาตรา 40 ขอท่ี 5 
ฐานเก็บเงินนอกเหนือจากกําหนด เงินกูของแรงงานตางชาติท่ีมาทํางานในไตหวันใหเจาหน้ีท่ีระบุใน 
หนังสือรับรองน้ีเปนผูดําเนินการเก็บเอง และจํานวนเงินท่ีเก็บตองตรงตามที่ระบุในหนังสือรับรองฉบับน้ี 

*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 5 款規定以收取規定標準以外費用論處。 
บริษัทจัดหางานไตหวันเรียกรับเงินตามในขอท่ี 5 โดยไมไดรับการมอบหมายจากนายจางหรือ 
แรงงานตางชาติ หรือไดรับมอบหมายรับเงินไปแลวแตไมไดนําไปชําระหรือเรียกรับเงินเกินกวาอัตรา 
กําหนด จะถูกลงโทษตามกฎหมายการจางงานมาตรา 40 ขอท่ี 5 ฐานเรียกรับเงินเกินกวากําหนด 
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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。 
หากมีการเปล่ียนแปลงคาจางรายเดือนตามท่ีตกลงกันโดยนายจางกับแรงงานตางชาติ หลังการปรับ 
คาจางใหมจะตองคํานวณอัตราเบี้ยประกันสุขภาพ เบี้ยประกนัภัยแรงงาน ภาษีเงินไดและเงินกองทุน 
สวัสดิการแรงงานของสถานประกอบการ ตามระเบยีบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

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。 
เมื่อนายจางจายคาจางแกแรงงานตางชาติตามสัญญาจาง จะตองระบุในใบรายการเงินเดือนถึงวิธีจาย 
รายการและจํานวนเงินท่ีแรงงานจะตองเปนผูรับผิดชอบเอง อาทิ เบี้ยประกันสุขภาพ เบี้ยประกันภัย 
แรงงาน ภาษีเงินได ตลอดจนคาอาหารและท่ีพักตามท่ีตกลงกัน อน่ึง นอกเหนือจากรายการและ 
จํานวนเงินท่ีแรงงานตางชาติรับผิดชอบแลว คาจางท่ีพึงไดรับตองจายเปนเงินสดโดยตรงแกแรงงาน 
ตางชาติ หากจายโดยวิธีอื่น จะตองมีหลักฐานท่ีเกี่ยวของมอบใหแรงงานตางชาติเก็บไว สวนนายจาง 
ควรเก็บไวเอง 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

收據，違者將依法論處。 
เมื่อบริษัทจัดหางานไทยหรอืบริษัทจัดหางานไตหวันเรียกรับเงินท่ีเกี่ยวของกับคาบริการจัดหางานจ
ากแรงงานตางชาติ จะตองออกใบเสร็จให ผูใดฝาฝนจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

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。 
เมื่อแรงงานตางชาติมีการโอนยายนายจางใหม จะตองลงนามในหนังสือรับรองกับนายจางใหมและ 
บริษัทจัดหางานไตหวัน สวนท่ีเกี่ยวกับคาใชจายและเงินกูท่ีเกิดขึ้นกอนมาไตหวันไมตองระบุใน 
หนังสือรับรอง กรณีท่ีแรงงานตางชาติโอนยายไปทํางานกับนายจางรายใหมแลว แตหน้ีสินกอนการ 
เดินทางมาทํางานท่ีไตหวันยังชําระไมหมด พันธะเงินกูท่ีระบุในหนังสือรับรองฉบับแรกยังคงมีผลใช 
บังคับตอไป 

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 
กรณีบริษัทจัดหาไทยหรือบริษัทจัดหางานไตหวันเรียกรับเงินโดยไมปฏิบัติตามขอกําหนด หรือ 
นายจางไมจายคาจางตามสัญญาจางเปนตน แรงงานตางชาติสามารถรองเรียนตอคณะกรรมการการ 
แรงงานได ขอมูลผูรองเรียนจะถูกปดเปนความลับ ท้ังน้ีเพื่อคุมครองสิทธิการทํางานในไตหวันของ 
แรงงานตางชาติ สายดวนรับการรองทุกขมีดังน้ี 
สายดวนเพื่อขอคําปรึกษาและการคุมครองตลอด 24 ชม.: 1955 
หนวยบริการแรงงานตางชาติท่ีสนามบินเถาหยวน：03-3989002  
หนวยบริการแรงงานตางชาติท่ีสนามบินเกาสง：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。 
 การปลอมแปลงหรือกรอกขอมูลเท็จในหนังสือรับรองฉบับน้ี จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 


