
了解雇佣仲介费的限制条件

Kg©ms¯’vb ms¯’vi cvwikªwgK: mxgv Rvbyb 
முகமைக் கட்டணம்:  
வரம்புகமைத் தெரிந்து தகொள்ளுஙகள் 

AGENCY FEE: 
KNOW THE LIMITS
AGENCY FEE: 
KNOW THE LIMITS
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ITEMISED 
RECEIPTS
Ask for it

FEE REFUND
50% of the agency fee 
collected
(if the employer terminates 
the contract within 6 months)

要求收款人提供

收据明细

仲介费退款
则应退还所收仲介费的50%
(如果雇主在6个月内终止雇佣
合同)

c` Abyqvqx iwm`
‡mwU w`‡Z ejyb cvwikªwgK cªZ¨c©Y

Kg©ms¯’vb ms¯’vi msM…nxZ 
cvwikªwgK Gi 50%
(hw` wb‡qvMKZ©v 6 gv‡mi g‡a¨ Pyw³ 
‡kl K‡i ‡`b)

சேமவவொரியொகப் 
தெறப்ெட்ட ெணம்
அமெக் சகடடு வொஙகவும்

ெிருப்ெபிச் 
தேலுத்ெக்கூடிய 
கட்டணம்
வசூலிக்கப்ெட்ட முகமைக் 
கட்டணத்ெில் 50%
(முெலொைி 6 ைொெஙகளுக்குள் 
ஒப்ெந்ெத்மெ நிறுத்ெி வபிட்டொல்)

If you have issues on your 
agency fees, you can approach 

MOM to make a report.

如果您遇到有关仲介费的难
题，可以向人力部求助。

Kg©ms¯’vb ms¯’vi cvwikªwgK wel‡q 
Avcbvi ‡Kvb mgm¨v _vK‡j, 

wi‡cvU© Kivi Rb¨ MOM Gi m‡½ 
‡hvMv‡hvM Ki‡Z cv‡ib|

உஙகைது முகமைக் கட்டணஙகமைப் 
ெறறி உஙகளுக்குப் ெபிரச்ேிமைகள் 
இருக்குைொயபின், அமெப் ெறறித் 
ெகவல் தகொடுப்ெெறகு நீஙகள் 

MOM-ஐ அணுகலொம்.

FEE CAP

雇佣仲介费上限

cvwikªwgK mxgv

கட்டண உச்ேவரம்பு

MAXIMUM FEE CAP

雇佣仲介费最高上限

me©vwaK cvwikªwgK mxgv

அெிகெடேக் கட்டண உச்ேவரம்பு

1 month’s salary for each year of your work pass 
or employment contract (whichever is shorter)

No more than 2 months’ salary (even if your 
employment contract is valid for more than 2 years)

1个月的工资(每年)

不超过2个月的工资(即使您的雇佣合同的有效期超
过 2 年)

Avcbvi IqvK© cvm ev PvKixi Pyw³i cªwZ eQi wcQy 1 gv‡mi 
‡eZb (‡hUv Kg)

2 gv‡mi ‡eZb ‡_‡K ‡ewk bq (Avcbvi Kg©ms¯’vb Pyw³ 2 
eQ‡ii ‡ewk mg‡qi Rb¨ ‰ea n‡jI)

ஒவதவொரு வரு்டத்ெிறகும் 1 
ைொெச் ேம்ெைம்

2 ைொெச் ேம்ெைத்ெிறகு ைிகொைல் (உஙகைது சவமல 
நியைை ஒப்ெந்ெம் 2 ஆண்டுகளுக்குசைல் 
தேல்லுெடியொகும் நிமலயபிலும்)
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A Chinese national, Luo, approached Gateway 
Employment Agency to facilitate the employment of his 
brother and his friend. The agency collected RMB 15,000 
(about SGD $3,000) from Luo for each applicant.  

It was later revealed that Gateway Employment Agency 
collected RMB 18,000 (about SGD $3,600) from another 
Chinese national, Zhao.

For these three cases, this agency had collected agency 
fees that exceeded the limits allowed and was ordered to 
compensate the workers a total of $6,600. The agency’s 
licence was also suspended.     

GKRb Pxbv RvZxq, jy‡qv, Zvi fvB I Zvi eÜyi Kg©ms¯’vb mnRZi 
Kievi Rb¨ ‡MUI‡q Kg©ms¯’vb G‡RÝxi Kv‡Q hvq| ‡mB ms¯’v cªwZwU 
Av‡e`bKvixi Rb¨ jy‡qv ‡_‡K 15,000 ‡ibwgbwe (cªvq 3,000 wm½vcyi 
Wjvi) msMªn Kij|

GUv c‡i Rvbv ‡Mj ‡h ‡MUI‡q Kg©ms¯’vb G‡RÝx, Avi GKRb Pxbv RvZxq 
SvI ‡_‡K 18,000 ‡ibwgbwe (cªvq 3,600 wm½vcyi Wjvi) msMªn K‡i‡Q| 

GB wZbwU ‡¶‡Î, GB ms¯’vi msMªn Kiv dx Aby‡gvw`Z mxgv AwZµg K‡i‡Q 
Ges kªwgK‡`i ‡gvU  6,600 Wjvi ¶wZc~iY ‡`qvi Av‡`k Kiv nq| 
GQvov G‡RwÝi jvB‡mÝI  ¯’wMZ ivLv n‡qwQj|

中国籍工友罗先生委托Gateway劳务仲介公司帮其兄弟和朋
友寻找工作。该劳务仲介以每人15000元人民币(约等于3000
新元)的费用向罗先生收取了两人的仲介费。

随后有人透露，Gateway劳务仲介还向另一名中国籍工友赵
先生收取了18000元人民币(约合3600 新元)的仲介费。

在这三起案例中，Gateway劳务仲介收取的仲介费超过了允
许限额，因此被责令向这几名客工退还多收取的超额仲介费
总额6600新元。该劳务仲介公司的营业执照已被吊销。

ேீை நொட்டவரொை லுசவொ, ெைது ெம்ெபிக்கும் நண்ெருக்கும் 
சவமல செடித்ெர சகடசவ எம்ப்ைொயைன்ட ஏஜன்ேி 
நிறுவைத்மெ அணுகிைொர். இந்நிறுவைம் ஒவதவொரு 
வபிண்ணப்ெெொரருக்கும் லுசவொவபி்டைிருந்து 15,000 RMB  (சுைொர் 
$3,000 SGD) வொஙகிக்தகொண்்டது.  

சகடசவ எம்ப்ைொயைன்ட ஏஜன்ேி ைறதறொரு ேீை நொட்டவரொை 
ஜொவ என்ெவரி்டம் 18,000 RMB (சுைொர் $3,600 SGD) 
தெறறுக்தகொண்்டெொகப் ெபிறெொடு தெரிய வந்ெது. 

இம்மூன்று ேம்ெவஙகைிலும், அனுைெிக்கப்ெடும் 
வரம்மெவபி்டக் கூடுெல் முகமவ கட்டணத்மெ இந்நிறுவைம் 
தெறறுக்தகொண்்டது. தெொழிலொைர்களுக்கு தைொத்ெம் $6,600 
இழப்ெபீடு ெருைொறு நிறுவைத்ெிறகு உத்ெரவபி்டப்ெட்டது. 
நிறுவைத்ெின் உரிைமும் ெறகொலிகைொக ரத்து தேயயப்ெட்டது.

罗先生多交外劳介绍费

jy‡qv Gi AZ¨waK G‡RÝx wd 
லுசவொ வசூலித்ெ அைவுக்கெிக 
முகமவ கட்டணம்

Kg©ms¯’vb ms¯’vi cvwikªwgK 
Ges cªZ¨c©Y welqK cªweavb¸wj 
‡evSv Avcbvi Rb¨ ¸i“Z¡c~Y©| 

முகமைக் கட்டணஙகள் 
ைறறும் ெிருப்ெபிக் 
தகொடுப்ெமவகள் ெறறிய 
கடடுப்ெொடுகமைப் 
புரிந்துதகொள்வது உஙகளுக்கு 
ைிகவும் முக்கியைொகும்.

It is important for you to 
understand the regulations 
about agency fees and refunds. 

了解关于雇佣仲介费和退款
方面的规定是非常重要的。

EXCESSIVE 
AGENCY FEES

LUO’S
EXCESSIVE 
AGENCY FEES

LUO’S

AGENCY 
FEE
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请远离无证经营的雇佣仲介

jvB‡mÝ bvB, ‡mLvb ‡_‡K P‡j Avmyb
உரிமம் இல்லையென்றால, அகனறு விடவும்

Ask for employment agency’s licence

您应要求雇佣仲介出示营业执照

Kg©ms¯’vb ms¯’vi jvB‡mÝ ‡`Lyb

வவ்லைவறாய்ப்பு முக்மெின 
உரிமத்தைக் வகடகவும்

Check against the MOM EA directory

上网查看人力部的雇佣仲介目录进行核对

MOM EA WvB‡i±wi‡Z hvPvB Ki“b

MOM EA ்டரக்டரிெில சரிபறாரக்கவும்

WALK AWAY
NO LICENCE,
WALK AWAY
NO LICENCE,

ALWAYS CHECK IF YOUR EMPLOYMENT AGENCY IS 
LICENSED WITH MOM. 

请务必检查雇佣仲介是否持有�新加坡人力部
颁发的营业执照。

您应要求查看雇佣仲介的登记卡，并登录www.mom.gov.sg/eadirectory，
�查看人力部的雇佣仲介目录进行核对

me©̀ v Avcbvi Kg©ms ’̄vb ms ’̄v MOM ‡_‡K jvB‡mÝ cªvß wK bv ‡`Lyb|
Avcbvi Kg©ms ’̄vb cªwZwbwa‡K Zvi wbeÜb cÎ ‡`Lv‡Z ejyb I  

www.mom.gov.sg/eadirectory ‡Z MOM EA WvB‡i±wi‡Z hvPvB Ki“b

உஙகளது வவ்லைவறாய்ப்பு முக்ம MOM-ெிடமிருந்து உரிமம் 
யபற்றுளளதைறா எனப்தை எப்வபறாதும் சரிபறாரததுக் யகறாளளுஙகள.

உஙகளது வவ்லைவறாய்ப்பு முக்மெின பதைிவு அட்ட்ெக் வகடடுப் 
யபற்று அ்தை www.mom.gov.sg/eadirectory என் 

MOM EA ்டரக்டரிெில சரிபறாததுக் யகறாளளவும்.

Ask to see your employment agent’s registration card and check against the 
MOM EA directory at www.mom.gov.sg/eadirectory PENALTY

For engaging an unlicensed agent, 

you may be fined up to $5,000. 

刑罚
如果您使用无证经营的雇佣仲
介，�则可能被处以最高$5,000
的罚款。

Rwigvbv
jvB‡mÝwenxb Kg©ms¯’vb ms¯’vi cwi‡lev 
e¨envi Kivi Rb¨ Avcbvi $5,000 ch©š— 
Rwigvbv n‡Z cv‡i|

தண்டனை
உரிமம் யப்றாதை முக்ம்ெ 
ஏற்பறாடு யசய்வதைற்கறாக, 
உஙகளுக்கு $5,000/- வ்ர 
அபரறாதைம் விதைிக்கப்படலைறாம்.

FW_Leaflet_NoLicence_FA.indd   1 21/3/14   2:40 pm



Sadh was the Director of Times Supermarket Pte Ltd. He 
engaged Balaguru s/o Amirthalingam, an unlicensed 
employment agent, to submit an Employment Pass for his 
uncle to work as a general manager in his company. Sadh 
paid $6,000 to Bala as agent fees. 

Bala helped Sadh to find manpower once before, when 
Sadh needed to hire an inventory manager.

Throughout Sadh’s transactions with Bala, he had never 
enquired whether Bala possessed a valid EA licence issued 
by the Commissioner for Employment Agencies.

Sadh was charged in court for using the services of an 
unlicensed employment agent, for which he pleaded guilty, 
and was fined as a result. 

mva UvBgm mycvigv‡K©U cªvB‡fU wjwg‡UW Gi WvB‡i±i wQj| Zvi ‡Kv¤úvbx‡Z 
‡Rbv‡ij g¨v‡bRvi wn‡m‡e KvR Ki‡Z Zvi KvKvi Rb¨ Kg©ms¯’vb cvm Rgv w`‡Z 
‡m jvB‡mÝ wenxb G‡R›U evjv¸i“, wcZv-Ag…Zwj½g, ‡K wb‡qvM K‡i| mva G‡R›U 
wd eve` evjv‡K 6,000 Wjvi ‡`q|

mv‡ai GKRb Bb‡f›Uwi g¨v‡bRvi wb‡qvM Kivi cª‡qvRb n‡j evjv Zv‡K Avevi 
Rbkw³ Lyu‡R ‡c‡Z mvnvh¨ K‡i|

evjvi m‡½ mva Gi mg¯— ‡jb‡`‡bi mgq, wZwb KL‡bv evjvi Kv‡Q Kg©ms¯’vb 
G‡RwÝi Kwgkbvi Øviv Rvwi Kiv ‰ea BG jvB‡mÝ i‡q‡Q wKbv wRÁvmv K‡ibwb|

mva Gi wei“‡× jvB‡mÝ wenxb G‡R›U Gi cwi‡lev e¨env‡ii Rb¨ Av`vj‡Z 
Awf‡hvM Avbv nq, Ges ‡m ‡`vl ¯^xKvi K‡i, Gi d‡j Zv‡K Rwigvbv Kiv nq| 

Sadh在担任Times Supermarket Pte Ltd董事期间，曾让一间
无执照劳务代理Balaguru s/o Amirthalingam帮其叔叔申请
一份担任该公司总经理的就业准证。Sadh为此向Bala支付了
$6,000新元的仲介费。

随后，当Sadh需要聘请一名存货经理时，他再次通过Bala找
到了合适的人选。

在和Bala交易期间，Sadh从未问过Bala是否持有由雇佣代理
总监(Commissioner for Employment Agencies)颁发的有效雇
佣仲介(EA)执照。

Sadh�后来被指控使用无牌照雇佣仲介所提供的服务，他对此
表示认罪，并被处以罚款。

்டம்ஸ் சூப்பரமறாரக்யகட பி்ரயவட லைிமியடட நிறுவனததைின 
இெக்குநர சறாத. தைனனு்டெ மறாமறா தைனது நிறுவனததைில தை்லை்ம 
வமலைறாளரறாக வவ்லை யசய்வதைற்கறாக வவ்லை அனுமதைி அட்டக்கு 
விண்ணப்பம் யசய்ெ, உரிமம் இலலைறாதை வவ்லை நிெமன முகவரறான 
பறாலைகுரு தை/யப அமிரதைலைிஙகம் எனபவ்ர அமரததைினறார. முக்வ 
கடட்ணமறாக பறாலைறாவுக்கு $6,000 யகறாடுததைறார சறாத.

சரக்கு இருப்பு வமலைறாளர ஒருவர சறாததுக்குத வதை்வப்படடவபறாது, 
அந்தை வவ்லைக்கு ஆள வதைட மறுபடியும் சறாததுக்கு உதைவினறார பறாலைறா. 

பறாலைறாவுடன பரிவரததை்ன யசய்தைவபறாது, வவ்லை நிெமன 
முக்வகளின ஆ்்ணெறாளர வழஙகிெ யசலலுபடிெறாகும் வவ்லை 
நிெமன உரிமம் பறாலைறாவிடம் இருக்கி் தைறா என சறாத ஒருவபறாதும் 
வகடட ி்ெவில்லை. 

உரிமம் இலலைறாதை வவ்லை நிெமன முகவரின வச்வக்ளப் 
பெனபடுததைிெதைறாக சறாத மீது நீதைிமன்ததைில குற்்ம் சறாடடப்படடது. 
குற்்த்தை ஒப்புக்யகறாணட அவருக்கு அபரறாதைம் விதைிக்கப்படடது.

It is illegal to use the 
services of an unlicensed 
employment agency. 

请勿使用无证经营的雇佣
仲介，因为此举属于违法
行为。

jvB‡mÝwenxb Kg©ms¯’vb 
ms¯’vi cwi‡lev e¨envi 
Kiv ‡eAvBwb|

உரிமம் யப்றாதை 
வவ்லைவறாய்ப்பு முக்மெின 
வச்வக்ளப் பெனபடுததுவது 
சடடவிவரறாதைமறானது.

Sadh使用无执照仲介服务

mva Gi jvB‡mÝ wenxb G‡R›U 
சறாததைின உரிமம் இலலைறாதை முகவர

UNLICENSED AGENT
SADH’SSADH’S
UNLICENSED AGENT
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