
ต้องการหางาน รัฐช่วยจัดหางานให้ได้ ！ ปลอดภัย พึ่งพาได้ และไม่เสียค่าใช้จ่าย
◎ คุณสมบัติของผู้ที่ยื่นขอเบี้ยเลี้ย

1. เป็นแรงงานที่มีอายุ 15 ปีถึง 65 ปี (รวมไปถึงแรงงานในประเทศ
ที่เป็นชาวต่างชาติ ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ หรือชาวฮ่องกง มาเก๊า 
ที่สมรสกับชาวไต้หวันที่มีทะเบียนบ้านในไต้หวัน และได้รับ
อนุญาตให้ทำางานในประเทศได้ตามกฎหมาย)

2. ผู้ที่ไม่ได้ออกจากงานด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ประกันตนเป็นระยะ
เวลาครบหนึ่งปีโดยนับย้อนหลังเป็นเวลาสามปี

3. เป็นผู้มีความสามารถในการทำางาน และต้องการทำางานต่อ
4. เป็นผู้ที่ยื่นเรื่องลงทะเบียนจัดหางานกับหน่วยงานจัดหางานของ

รัฐแต่ยังหางานที่เหมาะสมไม่ได้ภายใน 14 วัน
5. ผู้ที่ยื่นขอรับเงินชดเชยต่อเนื่อง จะต้องเดินทางไปยังหน่วยงาน

จัดหางานของรัฐเพื่อขอรับรองการตกงานในวันรุ่งขึ้นของเดือน
ก่อนทุกเดือนนับแต่วันที่ยื่นขอชดเชยเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี และจะ
ต้องแสดงหลักฐานการหางานอย่างน้อย 2 ครั้ง

◎ ระยะเวลาและช่วงเวลาการจ่ายเบี้ยเลี้ยง

1. ผู้ตกงานจะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอเงินเบี้ยเลี้ยงรายเดือนตั้งแต่วันที่
ออกจากงาน และจะจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงตามเงินเดือนเฉลี่ย 60% 
ของเงินเดือนเฉลี่ยระหว่างทำางาน และจะจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงให้ไม่
เกิน 6 เดือน

2. ผู้ออกจากงานที่มีอายุครบ 45 ปีหรือมีเอกสารผู้พิการที่ออกโดย
หน่วยงานรัฐ จะจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงได้มากที่สุด 9 เดือน ผู้ที่รับเบี้ย
เลี้ยงครบกำาหนดแล้วจะต้องคำานวณระยะเวลาประกันใหม่ (ไม่ส่ง
ผลกระทบต่อจำานวนปีอายุงาน)

3. เบี้ยเลี้ยงสำาหรับผู้ที่ต้องเลี้ยงดูญาติ : หากผู้ประกันตนที่ต้องเลี้ยง
ดู “คู่สมรส” “บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ” หรือ “บุตรพิการ” จะเพิ่ม
เบี้ยเลี้ยงให้คนละ 10% แต่ไม่เกิน 20%

3. เบี้ยเลี้ยงสำาหรับการลาคลอด
1. ผู้ที่มีจำานวนปีประกันสุขภาพครบหนึ่งปี และมีบุตรที่มีอายุต่ำากว่า

สามปีี

2. ให้เงินชดเชยตามจำานวนเงินเดือนเฉลี่ย 6 เดือนก่อนลาคลอด
เป็นจำานวนเงิน 60%

 ●   ต้องการหางาน รัฐช่วยจัดหางานให้ได้ ! ปลอดภัย 
พึ่งพาได้ และไม่เสียค่าใช้จ่าย

 ● เพียงแค่มีเอกสารพำานัก 
และมีสิทธิ์ทำางานระหว่างพำานักอาศัย 
ก็สามารถทำางานในประเทศได้อย่างถูกกฎหมาย 
ไม่ต้องขอใบอนุญาตทำางานอีก

บริการของสำานักงานจัดหางาน

1. ให้บริการเป็นรายบุคคล
สถานีจัดหางานเฉิงเต๋อได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการสองราย 
โดยให้บริการเป็นรายบุคคล ช่วยจัดหางาน สมัครเข้าทำางาน 
และคอยช่วยเหลือจนให้เข้าทำางานได้

2. บริการจัดหางาน
จัดหางานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ! หากคุณต้องการหางาน หรือ
มีปัญหาเนื่องจากตกงาน ท่านสามารถไปยังจุดบริการของเรา
เพื่อลงบันทึกหรือติดต่อเราผ่านช่องทางต่อไปนี้ี้

1. ยื่นเรื่องเพื่อลงทะเบียน: กรอกแบบฟอร์มหางาน 
และจัดเตรียมสำาเนาเอกสารพำานัก (สำาเนาท้ังด้านหน้าและหลัง)

2. โทรไปที่เบอร์ 2308-5230 จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการจัดหา
งาน และตรวจสอบข้อมูล

3. เข้าไปยังเว็บไซต์ของสำานักงานบริการจัดหางานที่ www.
okwork.taipei หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ
เข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์บริการจัดหางานของไทเป

4. จุดบริการจัดหางานของไทเปและหน่วยงานจัดหางานอ่ืนของรัฐ

3. การฝึกอบรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
บริการให้คำาปรึกษา บริการเกี่ยวกับการฝึกอบรม และให้ข้อมูล
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการอบรม โดยแต่ละหน่วยงานจะจัดหา
คอร์สที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ให้ผู้ที่ต้องการหางานเข้าร่วม
การฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้คุณมีความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพได้้

4. ห้องเรียนเพื่อการประกอบวิชาชีพ

เพื่อให้ท่านเข้าใจกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การทำางานอื่นในไต้หวันหน่วยงานของเราจะให้ข้อมูลการ

ทำางาน การจัดหางานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน เป็นต้น เพื่อ
เตรียมความพร้อม เพิ่มทักษะในการทำางาน ช่วยให้คุณเข้าใจ
แนวโน้มของตลาดแรงงานอย่างเต็มที่ี่ี่

5. สิ่งอื่นๆที่ช่วยในการจัดหางาน

(1) เบี้ยเลี้ยงสำารองชั่วคราว

1. หลังจากลงทะเบียนหางานแล้ว ทางหน่วยงานจะแนะนำางานสอง
ครั้งขึ้นไปภายใน 14 วัน หากไม่สามารถหางานที่เหมาะสม หรือ
ทางหน่วยได้พิจารณาแล้วว่าไม่มีงานที่เหมาะสม ก็สามารถยื่น
ขอ “เบี้ยเลี้ยงสำารองชั่วคราว” และเบี้ยเลี้ยงดังกล่าวจะคำานวณ
ตามจริงเป็นรายชั่วโมง วันละ 8 ชั่วโมง และให้ได้มากที่สุดเดือน
ละ 176 ชั่วโมง เป็นเวลาไม่เกิน 6  เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤษภาคม ปีค.ศ.2014 เป็นต้นไปสำานักงานเมืองไทเปได้
พิจารณาให้เบี้ยเลี้ยงชั่วโมงละ 133 เหรียญ)

(2) เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสจ้างงาน

2. คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม แต่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อสังคมจะต้องมีอายุ45 ปีขึ้นไป 
และโครงการดังกล่าวจะพิจารณาเป็นรายชั่วโมง วันละ 8 ชั่วโมง 
และให้ได้มากที่สุดเดือนละ 176 ชั่วโมง เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน

สามารถยื่นขอเงินชดเชยตามกฎหมายการจ้าง
งานที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม ปี 2009 ได้แก้ไขกฎหมายการจ้างงาน 
โดยตอนนี้แรงงานที่เพิ่งย้ายประเทศก็สามารถเข้ารับการ
คุ้มครองได้เช่นกัน แรงงานสามารถยื่นขอเงินชดเชยเพื่อขอเบี้ย
เลี้ยงว่างงาน เงินรางวัลการหางานได้ก่อนกำาหนด เบี้ยเลี้ยงการ
อบรมวิชาชีพ เบี้ยเลี้ยงลาคลอด และเงินชดเชยค่าประกัน
สุขภาพ

1. ขยายการคุ้มครองประกันสุขภาพ
ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65  ปีและเป็นชาวต่างชาติ ชาว
จีนแผ่นดินใหญ่ หรือชาวฮ่องกงมาเก๊าที่สมรสกับชาวไต้หวันที่มี
ทะเบียนบ้านในไต้หวัน และได้รับอนุญาตให้ทำางานในประเทศ
ได้ตามกฎหมาย

2. เบี้ยเลี้ยงว่างงาน

 ● กรมตำารวจ สำานักงานการต่างประเทศเมืองไทเป
เบอร์โทรศัพท์ : (02)23817494

 ● สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง
เบอร์โทรศัพท์ : (02)23889393

 ● สายด่วนชาวเมือง
เบอร์โทรศัพท์ : 1999/(02)27208889  ต่อ 7070

 ● ฝ่ายธุรกรรมในไทเป สำานักงานประกันสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ : (02)21912006

 ● สถาบันพัฒนาความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
เมืองไทเป
เบอร์โทรศัพท์ : (02)28721940

 ● หน่วยงานคมนาคมเมืองไทเป
เบอร์โทรศัพท์ : (02)27630155

 ● สำานักงานการศึกษาเมืองไทเป
เบอร์โทรศัพท์ : (02)27256423

 ● ศูนย์ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวเมืองไทเป
เบอร์โทรศัพท : (02)23961996

 ● สายด่วนคุ้มครองเด็กและสตรี เมืองไทเป
เบอร์โทรศัพท์ : 113 

 ● สายด่วนชาวเมือง
เบอร์โทรศัพท : 1999/(02)27208889

 ● สายด่วนให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย
เบอร์โทรศัพท : 1999/(02)27208889  ต่อ 6168

หน่วยงานที่ต้องติดต่อเป็นประจำา

外籍配偶就業服務DM-泰國-鈞-1205.indd   1-4 2016/12/5   下午 06:28:25



ู่คบัรหำสนางาหดัจรากิรบ
ตาชงา่ตวาชสรมส ิ

ส ปเทไนางาหดัจนางกันำ

台北市就業服務處

                  ด็จเง้ัทรากิรบดุจ
งว่หยาหะลแยัภดอลป  นางาหยว่ชนัฉีม

ร้านค้าใต้ดินเขตตะวันออก ร้านค้าหมายเลข 1 เลขที่ 77  

เซคชั่น 1 ถนนต้าอัน เขตต้าอัน เมืองไทเป

02-2740-0922

ใกล้รถไฟฟ้าสถานี "จงเซี่ยวฝู่ซิง" 

    หน่วยงานจัดหางานติ่งเห่า

เลขที่ 15  เซคชั่น 5 ชั้น 11  ถนนซื่นอี้ เขตซื่นอี้  

เมืองไทเป

02-2729-3138

ใกล้รถไฟฟ้าสถานี "เซี่ยงซัน" ทางออกหมายเลข 1/

อาคารบริหารเขตซิ่นอี้ 

    หน่วยงานจัดหางานซิ่นอี้

เลขที่ 393 ชั้น 2 เซคชั่น 6 ถนนหลอซือฝู เขตเหวินซัน 

เมืองไทเป

02-8931-5334

ใกล้รถไฟฟ้าสถานี "หลงซันซื่อ" ทางออกหมายเลข1

    หน่วยงานจัดหางานเมืองไทเป 

บริการจัดหางานทั่วไป 

ไม่มีบริการจัดฝึกอบรมและการเผยแพร่ข่า

วสารการฝึกอบรม

เลขที่ 251 ชั้น 3 เซคชั่น 3 

ถนนเหอผิงตะวันตก เขตวั่นหัว เมืองไทเป 

02-2308-0236

ใกล้รถไฟฟ้าสถาน ี" 

หลงซันซ่ือ"ทางออกหมายเลข 1

   หน่วยงานจัดหางานวั่นหัว

ชั้น 3 เลขที่ 101 ถนนหมงเจี่ย เขตวั่นหัว เมืองไทเป

02-2308-5230

หรือโทรศัพท์บ้านในไทเป โทร1999 ต่อ 58999

ใกล้รถไฟฟ้าสถานี"หลงซันซื่อ" ทางออกหมายเลข 2

    สำานักงานจัดหางานหมงเจี่ย 

●	สายตั้นสุ่ย สายเซี่ยงซัน

●	สายปั่นหนัน	

●	สายซินเตี้ยน

●	สายเหวินหู

 

สถานีพยา
บาลไถต้า 

หยวนซัน

สถานีรถไ
ฟไทเป

สถานีซั่นเ
ต๋าซื่อซีเหมิน จงเซี่ยวฝู่ซิงวัดหลงซาน

จิ่งเหม่ย

เซี่ยงซัน

เป่ยโถ

เขตอุตสา
หกรรมซอฟ
แวร์หนันกั่ง

เหวินเต๋อ

ช ัน้ 8 เลขท่ี 101 ถนนหมงเจีย่ เขตวัน่หวั เมืองไทเป

02-2308-5230

หรือโทรศพัทบ์า้นในไทเป โทร1999 ตอ่ 58999

ใกลร้ถไฟฟ้าสถานี"หลงซนัซือ่" ทางออกหมายเลข 2

    สำานักงานจัดหางานไทเป

ช้ัน 8 เลขท่ี 101 ถนนหมงเจ่ีย เขตว่ันหัว เมืองไทเป

02-2338-0277

โทรศัพท์บ้านในไทเป โทร1999 ต่อ 58988

ใกล้รถไฟฟ้าสถานี"หลงซันซ่ือ" ทางออกหมายเลข 2

    หน่วยงานจัดหางานไทเป

เลขที่ 81  ถนนเออเหมย เขตวั่นหัว เมืองไทเป 

02-2381-3344

ใกล้รถไฟฟ้าสถานี "ซีเหมิน" ทางออกหมายเลข 6 

ลานจอดรถอ๋อเหมยชั้น 1 

    หน่วยงานจัดหางานซีเหมิน

เลขที่ 393 ชั้น 3 เซคชั่น 6 ถนนหลอซือฝู เขตเหวินซัน 

เมืองไทเป 

02-2930-2696

ใกล้รถไฟฟ้าสถานี "หลงซันซื่อ" ทางออกหมายเลข1

   หน่วยงานข้อมูลรายบุคคล

ไม่บริการผู้ที่ว่างงาน(อีกครั้ง)ยืนยันการบริการ

ชั้น1、2 เลขที่ 17 ช่วง1 ถนนเหรินอ้าย เขตจงเจิ้ง นครไทเป

02-2395-8567

ใกล้สถานีรถไฟฟ้า"สถานีซั่นเต๋าซื่อ" ทางออกหมายเลข3 

หรือ" สถานีพยาบาลไถต้า " ทางออกหมายเลข 2

    ศูนย์พัฒนาอาชีพสำาหรับคนหนุ่มสาว 
    นครไทเป 

ช้ัน 5 เลขท่ี 30 ถนนซินซ่ือ เขตเป่ยโถ เมืองไทเป

02-2898-1819

ใกล้รถไฟฟ้าสถานี "เป่ยโถ" / อาคารบริหารเมืองเป่ยโถ

    หน่วยงานจัดหางานเป่ยโถ 

เลขที่ 99  เซคชั่น 6 ชั้น 7 

ถนนหมิงฉวนตะวันออก เขตเหวินเต๋อ  

เมืองไทเป

02-2790-0399

อาคารบริหารเขตเน่ยหู

ใกล้รถไฟฟ้าสถานี ี"หยวนซัน" 

   หน่วยงานจัดหาง านเน่ยหู

เลขที่ 3 ชั้น 1 ถนนเป่งผิงตะวันตก เมืองไทเป 

02-2381-1278

ใกล้รถไฟฟ้าสถาน ี" สถานีรถไฟไทเป " 

สถานีรถไฟฟ้าไทเป

    หน่วยงานจัดหางานไทเป
  【บริการให้คำาปรึกษาเท่านั้น】

บริการเปิดรับสมัครคนทำางานสำาหรับหน่วยงานไม่มีบ 

ริการจัดฝึกอบรมและการเผยแพร่ข่าวสารการฝึกอ

บรม

เลขที่ 3 ชั้น 1 เขตซอฟแวร์หนันกั่ง เมืองไทเป 

02-2652-1322

ใกล้รถไฟฟ้าสถานี "เขตซอฟแวร์หนันก่ัง" อาคารรวมตึก 

F เขตซอฟแวร์หนันกั่ง

    เคาน์เตอร์บริการเขตซอฟแวร์หนันกั่ง

สำานักงานจัดหางานไทเป

รายละเอียดต่างๆจะอ้างอิงจากประกาศล่าสุดของแต่ละหน่วยงานเป็นสำาคัญ
สนับสนุนจากสำานักงานพัฒนาแรงงาน กระทรวงแรงงาน               โฆษณา

http://eso.gov.taipei

02-2308-5230  /  02-2308-5231   or  Taipei Citizens' Hotline 1999# 58999

วันที่ตีพิมพ์ 

Taipei Citizens' Hotline   Free
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