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
แบบหนงสอสญญามอบหมายใหบรษทจดหางานขามชาตดาเนน
การบรการตามกฎหมายการจางงานมาตรา 46 วรรค 1 ขอ 8 ถ!ง
ขอ 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）
หนงสอสญญาน#$ฝ"าย ก. ไดนากลบไปอ"านพจารณาแลวเม-อ
ป#
เดอน
วน
( หนงสอสญญาน#$ฝ"าย ก.ทาการอ"านพจารณาก"อนเดนทางเขาประเทศอย"างนอย 3 วน )

立契約書人：（外國人全稱）___________________ （以下簡稱甲
方）
- เต5มแรงงานต"างชาต)
ผ4ทาหนงสอสญญา：(ชอ
(ต"อไปเร#ยกว"าฝ"าย ก. )
（私立就業服務機構全稱）___________________ （以下簡稱乙
方）
- เต5มบรษทจดหางานเอกชน )
(ชอ
( 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. ทาการบรการจดการดานการทางานเป5นตน
ท$งสองฝ"ายตกลงทาสญญาดงรายการต"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）
ขอท#- 1 ：ระยะเวลาของสญญา
ป#
เดอน
วน ถ!ง
ป#
เดอน
วน
( ฝ"าย ก. และ ฝ"าย ข. ท$งสองฝ"าย หากม#ความจาเป5นตองต"อ
สญญาก"อนครบอาย7สญญา ใหทาหนงสอสญญาใหม"จากความ
ยนยอมของท$งสองฝ"าย )
第二條：服務項目
ขอท#- 2 ：รายการการบรการ
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. ตองบอกกล"าวขอม4ลใหฝ"าย ก. รบทราบ ประกอบ
ดวย กฎหมายของสาธารณรฐจ#น ขนบธรรมเน#ยมประเพณ#
เงนเดอน สวสดการ รายจ"ายท#-ตองหกตามกฎหมายกาหนด
และสทธประโยชน<การทางานเป5นตน
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. ตองรบผดชอบในการรบสง" ฝ"าย ก. ไปยงสถานท#ทางานของนายจางและเดนทางกลบประเทศเม-อสญญาจาง
$ ส7ดลงหรอทางานครบตามกาหนดเวลา
งานสน
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. จะตองทาการตดต"อทางโทรศพท<หรอเย#-ยมเย#ยนฝ"าย
ก.ท7ก□1 เดอน□2 เดอน□3 เดอน ตามกาหนดเวลา อย"างนอย
ตองตดต"อทางโทรศพท<หรอเย#-ยมเย#ยนฝ"าย
ก.□1 คร$ง□2 คร$ง□3 คร$ง□มากกว"า 4 คร$ง(
คร$ง) เพ-อให
บรการในเร-องแปลภาษา สอบถาม ชว" ยเหลอแกไขความ
กดดนจากการทางาน การปรบตวในชว# ตและการบรหาร
เป5นตน
四、乙方須協助甲方與雇主溝通、協調、糾紛排解，並將雇主
之工作規則及生活管理事項翻譯成甲方母國之文字讓甲
方熟悉與瞭解。
ฝ" า ยข. ตองใหการช "ว ยเหลอฝ" า ย ก. ในการตดต" อ ประสาน
งาน แกไขขจดความขดแยงกบนายจางพรอมท$ ง แปลกฎ
ระเบ#ยบการทางานและความเป5นอย4"ของนายจางเป5นภาษาไท
ยก. เพ-อใหฝ"าย ก. เขาใจและค7นเคย
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。
หลงจากฝ"าย ก. เขามาไตหวนแลว ฝ"าย ข. ตองชว" ยเหลอ
จดการใหฝ"าย ก. ไปดาเนนการพมพ<ลายน$วมอ พรอมย-นทาใบ
ถ-นท#-อย4"ท#-สานกงานตรวจคนเขาเมอง กระทรวงมหาดไทย
ภายในระยะเวลาท#-กฎหมายตรวจคนเขาเมองกาหนด
六、乙方應告知甲方辦理健檢及核備程序之情形。
ฝ"าย ข. จะตองแจงใหฝ"าย ก. รบการตรวจส7ขภาพและข$น
ตอน การแจงอน7มต
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. จะตองชว" ยเหลอจดการเม-อฝ"าย ก. ประสบปญหาเชน

（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。
# ชว# ต ฝ"าย
หากฝ"าย ก. ถ4กสง" ตวกลบประเทศ บาดเจ5บสาหสหรอเสย
ข. จะตองตดต"อญาตฝ"าย ก. หรอชว" ยเหลอจดการใหญาตฝ"าย ก.
เดนทางมาไตหวนเพ-อดาเนนการ หรอชว" ยเหลอใหฝ"าย ก. กลบ
ประเทศ หรอสง" ศพฝ"าย ก. และทรพย<สนของใชสว" นตวกลบประเทศ

（二）乙方因協助甲方所衍生之費用，應由甲方負擔。
ฝ"าย ข.ชว" ยเหลอจดการในเร-องต"างๆให ฝ"าย ก.น$นค"าใชจ"ายฝ"าย
ก.จะตองเป5นผ4รบผดชอบเอง

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- อ ฝ" า ย ก.ทาผดกฏหมายหรอถ4 กเนรเทร ฝ" า ยข. จะตองช "ว ยเหลอ
ฝ"าย ก.ดาเนนการในเร-องกลบประเทศ

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。）

ขอท#- 3 ：ฝ"าย ก. เม-อใหบรการฝ"าย ข. ตามท#-กล"าวขางตน จะตองเก5บ
ค"าใชจ"ายตาม「มาตรฐานรายการและจานวนเงนการเก5บค"าใชจ"าย
ของบรษทจดหางานเอกชน」ท$งสองฝ"ายตกลงเก5บค"าใชจ"าย
ดงน#$：
ค"าบรการ ：ป#แรกเดอนละ
เหร#ยญไตหวน
ป#ท#- 2 เดอนละ
เหร#ยญไตหวน
ป#ท#- 3 เดอนละ
เหร#ยญไตหวน
( ป#แรกแต"ละเดอนหามเกน 1800 เหร#ยญ ป#ท#- 2 แต"ละเดอนหาม
เกน 1700 เหร#ยญ ป#ท#- 3 แต"ละเดอนหามเกน 1500 เหร#ยญ แต"
แรงงานต"างชาตท#-เคยทางาน 2 ป#ขน
!$ ไป เน-องจากครบสญญา
หรอย7ตการจางงานเดนทางออกจากไตหวนและกลบเขามา
ทางานใหม"กบนายจางรายเดม แต"ละเดอนหามเก5บเกน 1500
เหร#ยญ )
第四條：收費及退費方式
ขอท#- 4 ：วธ#การเก5บและคนค"าใชจ"าย
一、費用給付方式：
วธ#การเก5บค"าใชจ"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。
3

ฝ"าย ก. จะตองจ"ายก"อนวนท#ของท7กเดอน จ"าย
โดย วธ#□ เงนสด □ โอนเงน □ อ-นๆ
ใหกบ
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. จะตองรบผดชอบค"าใชจ"ายการตรวจส7ขภาพ ค"า
ธรรมเน#ยมใบถ-นท#-อย4" ค"าธรรมเน#ยมต"ออาย7ใบถ-นท#-อย4" ค"า
ใชจ"ายดงกล"าวจะตองจ"ายต"อเม-อฝ"าย ข. ดาเนนการ
（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"าใชจ"าย จะตองมอบใบเสร5จรบเงนใหฝ"าย ก. และ
เก5บตนข$วไวเป5นเวลา 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。
ตามขอบงคบมาตราท#- 2 ขอท#-2 ฝ"าย ข. ตองรบผดชอบในการรบส ง" ฝ"าย
ก. หาม ฝ"าย ข. ทาการเร#ยกเก5บค"าบรการในเร-องคมนาคมจาก ฝ"าย ก. อ#ก

第五條：甲方之義務
ขอท#- 5. ：หนาท#-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. จะตองจ"ายค"าบรการรายงวดหลงฝ"าย ข. จดใหบรการตามสญญาน#$

第六條：乙方之義務
ขอท#- 6. ：หนาท#-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"อนทาสญญาน#$ ฝ"าย ข. จะตองอธบายเน$อหาในสญญาใหฝ"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. จะตองปฏบตตามรายการท#-เป5นขอผ4กพนธ<ในสญญา

三、乙方不得收受規定標準以外之費用。
ฝ"าย ข. หามเก5บค"าใชจ"ายนอกเหนอจากมาตรฐานท#-กาหนด
第七條：契約訂定、變更、終止及損害賠償
# หายเม-อม#การจดทา แกไข หรอย7ตสญญา
ขอท#- 7 ：การชดใชค"าเสย
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。
สญญาน#ม
$ #ผลบงคบต$งแต"วนท#- ฝ"าย ก. และฝ"าย ข. ลงนาม การ
แกไขเพ-มเตมหรอตดลบขอความใดในสญญาน#$ หากไม"ม#
หนงสอยนยอมจากท$งฝ"าย ก. และ ฝ"าย ข. ไม"ถอว"าม#ผลบงคบ
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.สามารถย7ตสญญาน#ไ
$ ดตลอดเวลา การย7ต
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สญญาจะตองทาหนงสอแจงแก"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-องจากการย7ตสญญาตามท#-กาหนดขางตน เป5นเหต7ทาใหเกดความเสย
# หาย แต"หากไม"สามารถ
หายแก"อ#กฝ"ายหน!-ง จะตองรบผดชอบชดใชค"าเสย
ระบ7เป5นความรบผดชอบของค4ก
" รณ#ฝ"ายใด หรอฝ"าย ก. เน-องจากอย4"
ระหว"างการกกขงเป5นเหต7ใหย7ตสญญาจาง ไม"อย4"ในขอจากดน#$

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"ปฏบต หรอล"าชาในปฏบตตามหนาท## หายแก"อ#กฝ"ายหน!-ง จะตอง
ในสญญาจาง จนทาใหเกดความเสย
# หาย
รบผดชอบชดใชค"าเสย
五、契約有效期間屆滿時，效力即行終止。
สญญาน#เ$ ม-อครบกาหนดเวลา ภาระผ4กพนธ<ย7ตดวยทนท#
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。
ขอท#- 8 ： รายละเอ#ยดในการโฆษณาจดหางานและเอกสารแนบทายของ ฝ"าย ข. ท#-ทา
$
ธ7รกจจดหางานขามชาต ถอเป5นสว" นหน!-งของสญญาน#$ท$งสน

第九條：保密條款
ขอท#- 9： ขอปกปดความลบ

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 .จะตองรกษาขอม4ลสว" นตวของฝ"าย ก. เป5นความลบ และหามใช
ในทางไม"ถ4กตอง

二、乙方違反前款規定致甲方受有損害者，應負賠償責任。
# หาย จะตองรบ
หากฝ"าย ข. ละเมดขอกาหนดจนทาใหฝ"าย ก. ไดรบความเสย
ผดชอบชดใช

第十條：通知之送達處所
ขอท#- 10 ：สถานท#-สง" หนงสอแจง
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。
การแจงวตถ7ประสงค<ของท$งสองฝ"าย ใหถอท#-อย4"ท#-ระบ7ในสญญาน#$เป5นสถาน
ท#-สง" หนงสอแจง หากม#การเปล#-ยนแปลง จะตองทาหนงสอแจงอ#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"สามารถสง" หนงสอแจงตามท#-อย4"ท#-ระบ7ขางตน ใหใชวธ#สง" โนตสทาง
ไปรษณ#ย< วนท#- 5 นบจากวนสง" ใหถอว"าไดแจงใหอ#กฝ"ายหน!-งทราบถ4กตอง
ตามกฎหมายแลว

第十一條：合意管轄
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ขอท#- 11 ：ขอตกลงในกรณ#ฟองรอง
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
การฟองรองท#-เ กดจากส ญญาน#$ ฝ"า ย ก. และฝ"า ย ข. ท$งสองฝ"า ยตกลงใช ศาล
$ ตน
ทองถ-น
เป5นเขตอานาจศาลในการพจารณาคด#ชน
แต"ตองไม"ละเมดขอกาหนดตามกฎหมายค7มครอง

第十二條：其他事項
ขอท#- 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"ไดระบ7ในสญญาน#$ ใหดาเนนการแกไขตามตามระเบ#ยบ
- สตย< และความ
และกฎหมายท#-เก#-ยวของ ความเคยชน ความซอ
ย7ตธรรมตามหลกการต"างตอบแทน
第十三條：
ขอท#- 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。
สญญาน#จ
$ ดทาข!น
$ 2 ฉบบ ฝ"ายก. และ ฝ"าย ข. ถอเป5นหลกฐานคนละ
หน!ง- ฉบบ ฝ"าย ก. และ ฝ"าย ข. หามเร#ยกเก5บสญญาคนจากอ#กฝ"าย
หน!ง- หากคาแปลในสญญาไม"ตรงกบภาษาจ#น ใหถอภาษาจ#นเป5นหลก
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立契約書人：
ผ4ทาหนงสอสญญา：
甲方
ฝ"าย ก.
姓名（外國人全稱）：
- นามสก7ล (ชอ
- เต5มแรงงานต"าง
ชอ
ชาต)

簽名 เซ5น
ชอ

護照號碼：
หมายเลขหนงสอเดนทาง：
工作地址：
ท#-อย4"สถานท#-ทางาน：
聯絡地址：
ท#-อย4"ตดต"อ：

乙方
ฝ"าย ข.
公司名稱（私立就業服務機構全
稱）：
- บรษท (ชอ
- เต5มบรษทจดหางาน
ชอ
เอกชน)：

5 ชอ
簽章 เซน
ประทบตรา

公司統一編號：
หมายเลขทะเบ#ยนบรษท：
負責人：
ผ4รบผดชอบ：
聯絡地址：
ท#-อย4"ตดต"อ：
聯絡電話：
โทรศพท<ตดต"อ：
中華民國
年
月
日
________________________________ (YYYY/MM/DD)
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