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ศูนย์บริการจัดหางานเทศบาลเมืองไทเป

สำนักงานจัดหางานติ๋งเห่า
ร้านค้าใต้ดินล็อคที่ 1 เลขที่ 77 
ถนนต้าอานช่วง 1 เขตต้าอาน เมืองไทเป           
(รถไฟฟ้า“สถานีจงเซี่ยวฟู่ซิง”)
02-27400922

สำนักงานจัดหางานซิ่นยี่
ชั้น 11 เลขที่ 15 ถนนซิ่นยี่ลู่ ช่วง 
5เขตซิ่นยี่ เมืองไทเป          
(อาคารสำนักงานเขตซิ่นยี่)
02-27293138

สำนักงานจัดหางานจิ๋งเหม่ย
ชั้น 2 เลขที่ 393 ถนนโหลซือฝู ช่วง -
6เขตเหวินซาน เมืองไทเป          
(รถไฟฟ้า“สถานีจิ๋งเหม่ย”ทางออกหมายเลข 1)
02-89315334

สำนักจัดการทรัพยากรเฉพาะกรณี
ชั้น 3 เลขที่ 393 ถนนโหลซือฝู ช่วง 6เขตเหวินซาน 
เมืองไทเป               
(รถไฟฟ้า“สถานีจิ๋งเหม่ย”ทางออกหมายเลข 1)
02-23902696

สำนักงานจัดหางานซีเหมิน
เลขที่ 81 ถนนเอ๋อเหมย 
เขตว่านหัว เมืองไทเป                           
02-23813344

 ศูนย์บริการจัดหางานว่านหวัว
ให้บริการจัดหางานทั่วไป    ไม่
มีการบริการเกี่ยวกับกรณีตกงาน 
(อีกครั้ง) หรือให้คำปรึกษาและแ
นะนำฝึกอบรมวิชาชีพ
ชั้น 3 เลขที่ 251 ถนนหือผิงซีลู่ 
ช่วง 3 เขตว่านหวัว เมืองไทเป               
(รถไฟฟ้า“สถานีหลงซานซื่อ”ทา
งออกหมายเลข 1)
02-23080236

สำนักงานจัดหางานเป่ยโถว    
ชั้น 5 เลขที่ 30 ถนนซินซื่อ เขตเป่ยโถว 
เมืองไทเป                  
(อาคารสำนักงานเป่ยโถว)
02-28981819

สำนักงานจัดหางานเน่ยหู
ชั้น 7 เลขที่ 99 ถนนหมินฉวนตงลู่ 
ช่วง 6 เขตเน่ยหู เมืองไทเป                    
(อาคารสำนักงานเขตเน่ยหู)
02-27900399

ศูนย์บริการจัดหางานอุทยานซอฟต์แวร์หนานก่าง
ช่วยบริษัทจัดหาคนงาน   ไม่มีการบริการเกี่ยวกับก
รณีตกงาน (อีกครั้ง)
ชั้นที่ 1 เลขที่ 3 ถนนหยวนชวีเจ เขตหนานก่าง 
เมืองไทเป               
ศูนย์บริการร่วมอาคาร F 
ของอุทยานซอฟต์แวร์หนานก่าง
(รถไฟฟ้า“สถานีหนานก่าง”)
02-26521322

ศูนย์บริการจัดหางานอุทยานวิทยาศา
สตร์เน่ยหู
ช่วยบริษัทจัดหาคนงาน   ไม่มีการบริ
การเกี่ยวกับกรณีตกงาน (อีกครั้ง)
ชั้น 3 เลขที่ 12 ถนนโจจื่อเจ เขตเน่ยหู 
เมืองไทเป ในศูนย์กีฬาเน่ยหู 
(รถไฟฟ้า“สถานีก่างเฉียน”)
02-27991186

วันที่ตีพิมพ์: 102.8.16

เนื้อหามาตรการต่างๆ ถือข้อมูลล่าสุดที่แต่ละหน่วยงานประกาศเป็นหลัก

จัดพิมพ์โดยกรมฝึกอบรมวิชาชีพCLA

รถไฟฟ้าสายหนานก่าง

รถไฟฟ้าสายต้านส่วย

รถไฟฟ้าสายซินเตี้ยน

รถไฟฟ้าสายเหวินหู

ศูนย์บริการจัดหางานไทเป

ชั้น 2  เลขที่ 287  เฉิงเต๋อช่วง 3 เขตต้าถง  เมืองไทเป
(รถไฟฟ้า“สถานีหยวนซาน”ทางออกหมายเลข2)
02-25951808

สำนักงานบริการจัดหางานไทเปซื่อ
ศูนย์บริการจัดหางานเฉิงเต๋อ
เลขที่ 287-1 เฉิงเต๋อ ช่วง 3 เขตต้าถงเมืองไทเป     
(รถไฟฟ้า“สถานีหยวนซาน”ทางออกหมายเลข2)
02-25942277

ศูนย์บริการจัดหางานสถานีรถไฟ
ไทเป
ให้บริการเฉพาะคำปรึกษา
ชั้นที่ 1 เลขที่ 3 ถนนเป่ยผิงซีลู่  
เมืองไทเป  ศูนย์บริการจัดหางาน
อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
(รถไฟฟ้า“สถานีรถไฟไทเป”)     
02-23811278

行動版網頁Android iPhone / iPadAndroid iPhone/iPad Mobile Wed

เราช่วยท่านหางาน ปลอดภัยและเชื่อถือได้



กองการต่างประเทศ 
สำนักงานตำรวจเทศบาลเมืองไทเป                                                      
เบอร์โทร: 02-23817494

กรมการตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
เบอร์โทร: 02-23889393

สำนักอนามัยไทเปซื่อ
เบอร์โทร: 1999/ 02-27208889 ต่อ 7070

สำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาไทเป
เบอร์โทร: 02-21912006

ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพกรมแรงงานเทศบาลเมืองไทเป
เบอร์โทร: 02-28721940

กรมการขนส่งเมืองไทเป
เบอร์โทร: 02-27630155

กรมการศึกษาเทศบาลเมืองไทเป
เบอร์โทร: 02-27256423

ศูนย์ป้องกันการกระทำทารุณในครอบครัวและ
ประทุษร้ายทางเพศ
เบอร์โทร: 02-23961996

สายตรงคุ้มครองสตรีและเด็กแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
เบอร์โทร: 113

สายด่วนสาธารณะไทเปซื่อ
เบอร์โทร: 1999/ 02-27208889 

สายการบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
เทศบาลเมืองไทเป
เบอร์โทร: 1999/ 02-27208889  ต่อ 6168

อยากหางาน รัฐบาลช่วยคุณได้! ปลอดภัย เชื่อถือได้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้ที่ถือใบถิ่นที่อยู่สำหรับคนต่างด้าว(ใบกาม่า) ระหว่างการพำนักอยู่นั้นท่านมีสิทธิในการทำงาน  สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ในไต้หวัน  โดยไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงานอีก

หน่วยงานให้บริการอ่ืนๆท่ีต้องใช้ติดต่
อเป็นประจำ

2. สิทธิเงินช่วยเหลือกรณีตกงาน
คุณสมบัติ
1. แรงงานอายุวัย 15-65 (รวมถึงแรงงานสัญชาติไต้หวันและคู่สมรสช

าวไต้หวันท่ีมีการลงทะเบียนในครัวเรือนของไต้หวัน  และผู้อยู่อาศัย
ท่ีได้รับอนุญาตให้ทำงานถูกต้องตามกฎหมายในไต้หวันเช่นชาวต่าง
ชาติ,ชาว จีนแผ่นดินใหญ่, ชาวฮ่องกงหรือชาวมาเก๊า ) ท่ีประกันการ
จ้างงานของตนกับนายจ้างหรือท่ีประกันการจ้างงานของตนกับหน่ว
ยงานท่ีทำงาน

2. ผู้ท่ียกเลิกประกันการจ้างงานเน่ืองจากแรงงานลาออกจากงานโดยไ
ม่ได้สมัครใจน้ัน    ภายในสามปีจากก่อนวันท่ีลาออก   เวลาประกัน
การจ้างงานท่ีผ่านมาต้องรวมเป็นเวลาหน่ึงปีหรือมากกว่าน้ัน

3. ผู้ท่ีมีความสามารถในการทำงานหรือมีความสมัครใจท่ีจะดำเนินการ
ทำงาน   ต่อ

4. ผู้ท่ีลงทะเบียนสมัครงานกับศูนย์บริการจัดหางานสาธารณะ และไ
ม่สามารถแนะนำงานหรือจัดฝึกสอนความสามารถประกอบอาชีพ  
นับจากวันท่ีลงทะเบียนภายใน 14 วัน

จำนวนเงินท่ีได้รับจากการตกงานและระยะเวลา
1. ผู้สมัครรับเงินช่วยเหลือจากการตกงาน    ได้รับเงินช่วยเหลือ 60% จา

กค่าเฉล่ียประกันเงินเดือนท่ีประกันไว้ก่อน 6 เดือนจากเดือนท่ีตกงาน   
และได้รับนานสุดไม่เกิน 6 เดือน

2. ผู้สมัครย่ืนเร่ืองยกเลิกประกันการจ้างงานท่ีครบอายุ 45 ปีหรือผุ้ท่ีได้
รับใบรับรองท่ีมีความพิการจากหน่วยงานสังคมสงเคราะท่ีเก่ียวข้อง 
ได้รับสูงสุดถึง9 เดือน  หลังจากระยะเวลาท่ีได้รับเงินช่วยเหลือจากก
ารตกงาน  ปีของการประกันการจ้างงานควรจะเร่ิมต้นใหม่ (ไม่ส่งผ
ลกระทบต่ออายุปีของประกันแรงงาน)

3. กรณีคลอดบุตรลางานโดยสงวนตำแหน่งงานไว้
1)  จ่ายประกันเต็ม 1 ปี และบุตรมีอายุก่อนอายุครบ 3 ขวบ
2) ตามเดือนท่ีมีการย่ืนเร่ืองเป็นเวลาก่อน 6 เดือน,
    จากเงินเดือนของผู้ประกันตนเฉล่ีย 60%

  หน่ึง-งานบริการของศูนย์บริการจัดหางาน

1. บริการจัดหางาน
ช ่วยหางานให้ท ่านฟร ี!  หากท่านต ้องการหางานทำ  
หรือมีปัญหาตกงาน ท่านสามารถไปลงทะเบียนหางานได้ท่ีศูนย์
บริการจัดหางานทุกแห่ง   ท่ีอยู่ใกล้บ้านท่านหรือติดต่อกับเราได้ต
ามวิธีข้างล่างน้ี :
1)  การลงทะเบียนหางาน : กรอกใบลงทะเบียนหางานพร้อมแนบ

สำเนาใบถ่ินท่ีอยู่อาศัย(ใบกาม่า)(ท้ังด้านหน้าและด้านหลัง)
2)  ติดต่อศูนย์บริการจัดหางานได้ที่เบอร์โทร2594-2277  จ

ะมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือลงทะเบียนและให้บริการ   
ค้นหาข้อมูลจัดหางาน

3) เว็บไซด์ธนาคารบริการจัดหางานศูนย์บริการจัดหางานไทเป :
www.okwork.gov.tw ข้อมูลเพ่ิมเติมกรุณาดูได้จาก   เว็บไซด์ธ
นาคารบริการจัดหางานศูนย์บริการจัดหางานไทเป

4)  ศูนย์บริการจัดหางานเมืองไทเปและศูนย์บริการจัดหางานในเ
ครือข่ายทุกแห่ง

2. ให้คำปรึกษาและแนะนำฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้บริการสอบถามข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตรการฝึกอบร
ม   วิชาชีพและบริการให้คำปรึกษา แนะนำหลักสูตรฝึกอบรม 
วิชาชีพท่ี   เหมาะสมให้แก่ท่าน และได้รับเงินช่วยเหลือค่าฝึก 
อบรมเต็มจำนวน  เพ่ือเสริมทักษะในการประกอบอาชีพของท่าน

3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพ่ือสงเสริมการจ้างงาน
ช่วยให้ท่านเข้าใจในกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการทำงานใ
นประเทศ   ไต้หวัน สภาพที่ทำงาน ลู่ทางในการหางาน 
และเทคนิคในการสมัคร   งาน และการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ท่า
นเข้าใจแนวโน้มของตลาดงาน

4. ค่าเบ้ียเล้ียงสำหรับลูกจ้างช่ัวคราว
หลังจากที่ท่านลงทะเบียนหางานกับศูนย์ฯแล้ว ภายในระยะเวลา 14   วั
นทางศูนย์ฯจะเสนองานทั่วไปตั้งแต่ 2 งานขึ้นไปแก่ท่าน   ถ้าไม่   ส
ามารถหางานที ่ เหมาะสมได้เมื ่อผ่านการประเมินผลจากทางศูนย์
ฯ   แล้วว่าไม่มีโอกาสงานที่เหมาะสม ท่านสามารถยื่นเรื่องขอ“ค่าเบี้
ย   เลี้ยงสำหรับลูกจ้างชั่วคราว”ได้ตามมาตรฐานรายจ่ายเบี้ยเลี้ยงสำหรับ   
ลูกจ้างช่ัวคราวคำนวณตามช่ัวโมง วันละ 8 ช่ัวโมง โดยจะจ่ายให้สูงสุด   176 
ช่ัวโมงต่อเดือน เป็นระยะเวลาอย่างมาก 6 เดือน

5.  เข้าร่วมทำงานกับโครงการพัฒนาความหลากหลายในการทำงาน
คุณสามารถลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมโครงการพัฒนาความหลากหลาย   ในก
ารทำงานท้ังแบบสังคมและแบบเศรษฐกิจ ผู้ท่ีเข้าร่วมในโครงการ   พัฒนาแ
บบสังคมต้องเป็นผู้ท่ีมีอายุครบ45ปีข้ึนไป  มาตรฐานค่าจ้าง   ของโครงการ
พัฒนาความหลากหลายในการทำงานคำนวณตาม   ช่ัวโมง วันละ 8 ช่ัวโมง 
โดยจ่ายให้สูงสุด 176 ช่ัวโมงต่อเดือน เป็น   ระยะเวลานาน 6 เดือน

   สอง- สามารถย่ืนขอเงินตามพระราชบัญญัติประ   กันการจ้างงาน

หลังจากท่ีมีการแก้ไขข้อบังคับเม่ือวันท่ี1พฤษภาคมค.ศ.2009ขณะน้ี   แรงงานผู้
อพยพใหม่สามารถใช้พระราชบัญญัติประกันการจ้างงานน้ีและ   สามารถย่ืนขอ
เงินช่วยเหลือกรณีว่างงาน  เบ้ียเล้ียงรางวัลจูงใจสำหรับผู้ท่ี   ออกหางานทำก่อน  
เบ้ียเล้ียงผึกอบรมวิชาอาชีพ  เบ้ียเล้ียงคลอดบุตรลา   งานโดยสงวนตำแหน่งงานไว้
และเบ้ียเล้ียงประกันสุขภาพ ฯลฯ

1. ขยายวงกว้างสำหรับผู้ถูกประกัน
อายุครบ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่มีอายุตํ่ากว่า 65ปีและเป็นคู่สมรสที่มีงาน   
ทำชาวต่างชาติ  คู่สมรสชาวจีน รวมถึงฮ่องกงและหม่าเก๊าซ่ึงสมรส   กับพลเมือ
งไต้หวันและมีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในไต้หวันท้ังมีใบถ่ินท่ี   อยู่สำหรับคนต่าง
ด้าวและสามารถทำงานได้ อย่างถูกกฎหมาย


