
สำ�นักง�นจัดห�ง�นไทเป

หน่วยง�นบริก�รจัดห�ง�นเป่ยโถ

เลขที่ 30 ชั้น 5 ถนนซินซื่อ เขตเป่ยโถ 
กรุงไทเป
อ�ค�รบริห�รเมืองเป่ยโถ
ใกล้รถไฟฟ้�สถ�นี [เป่ยโถ] 
02-2898-1819

หน่วยง�นบริก�รจัดห�ง�นเน่ยหู

เลขที่ 99 ชั้น 7 ถนนหมิงฉวนตะวันออก 
ตอนที่ 6 เขตเน่ยหูกรุงไทเป 
อ�ค�รสำ�นักง�นเขตเน่ยหู
ใกล้รถไฟฟ้�สถ�นี [เหวินเต๋อ]
02-2790-0399

เค�น์เตอร์บริก�รเขตซอฟแวร์หนันกั่ง

【บริก�รรับสมัครง�นสำ�หรับบริษัท  
ไม่มีบริก�รจัดห�ง�นและตรวจสอบยืนยันสถ�น 
ะว่�งง�น】
ลขที่ 3 ชั้น 1 ถนนซอฟแวร์หนันกั่ง เขตหนันกั่ง 
กรุงไทเป / ศูนย์บริก�รเอนกประสงค์ ตึก F 
เขตซอฟแวร์หนันกั่ง
ใกล้รถไฟฟ้�สถ�นี [เขตซอฟแวร์หนันกั่ง] 
02-2652-1322

ส�ยตั้นสุ่ย ส�ยเซี่ยงซัน

ส�ยซินเตี้ยน

ส�ยปั่นหนัน

ส�ยเหวินหู

ภ�พแผนที่รถไฟฟ้�ของหน่วยง�นจัดห�ง�นแต่ละแห่ง

สำ�นักง�นจัดห�ง�นไทเป

ชั้น8 เลขที่101 ล�นสน�มหมงเจี๊ย เขตวั่นหัว เมื 
องไทเป
ใกล้รถไฟฟ้�สถ�นี[วัดหลงซ�น]ท�งออกหม�ยเลข 2
02-2308-5230 หรือส�ยด่วนบริก�รป
ระช�ชนกรุงไทเป 1999 ต่อ 58999

หน่วยบริก�รจัดห�ง�นหมงเจี๊ย

เลขที่101 ชั้น3 /ชั้น8 ถ.หมงเจี่ยต้�เต้� เขตวั่
นหัว กรุงไทเปใกล้รถไฟฟ้�สถ�นี[วัดหลงซ�น]
ท�งออกหม�ยเลข 2
02-2308-5231

หน่วยง�นบริก�รจัดห�ง�นซีเหมิน

เลขที่ 81 ถนนเอ๋อเหมย เขตวั่นหัว กรุงไทเป 
/ ชั้น 1 ล�นจอดรถเอ๋อเหมย
ใกล้รถไฟฟ้�สถ�นี [ซีเหมิน]ท�งออกหม�ยเลข 6 

02-2381-3344

หน่วยจัดห�ง�นเมืองไทเป

เลขที่ 101 ชั้น 8  ถ.หมงเจี่ยต้�เต้� เขตวั่นหัว กรุงไ

ทเป 

ใกล้รถไฟฟ้�สถ�นี[วัดหลงซ�น]ท�งออกหม�ยเลข 2

02-2338-0277 หรือส�ยด่วนบริก�รประช�ชน

กรุงไทเป 1999 ต่อ 58999
ศูนย์บริก�รสอบถ�มข้อมูลจัดห�ง�นและบริก�รจัด
ห�ง�นสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ สำ�นักง�นติ๋งห่�ว

ร้�นหม�ยเลข 1 โซนร้�นค้�ใต้ดินเขตตะวันออก 
เลขที่ 77 ถนนต้�อัน  ตอนที่ 1 เขตต้�อัน กรุงไทเป
ใกล้รถไฟฟ้�สถ�นี [จงเสี้ยวตุนฮั่ว]
02-2740-0922

หน่วยง�นข้อมูลร�ยบุคคล 

เลขที่ 393 ชั้น 3 ถนนหลอซือฝู ตอนที่ 6 
เขตเหวินซัน กรุงไทเป
ใกล้รถไฟฟ้�สถ�นี [จิ่งเหม่ย] ท�งออกหม�ยเลข1
02-2930-2696

หน่วยง�นจัดห�ง�นซิ่นอี้

เลขที่ 15 ชั้น 11 ถนนซิ่นอี้ ตอนที่ 5 เขตซิ่นอี้  
กรุงไทเป/ อ�ค�รสำ�นักง�นเขตซิ่นอี้
ใกล้รถไฟฟ้�สถ�นี [เซี่ยงซัน] ท�งออกหม�ยเลข 1
02-2729-3138

ศูนย์พัฒน�อ�ชีพสำ�หรับหนุ่มส�ว นครไทเป

【ไม่มีบริก�รตรวจสอบยืนยันสถ�นะว่�งง�น】 

เลขที่ 17 ชั้น1 และ ชั้น2 ถนนเหรินอ้�ย ตอน1 เขตจงเจิ้ง กรุงไทเป 
ใกล้สถ�นีรถไฟฟ้� [วัดซั่นเต่�] ท�งออกหม�ยเลข3 หรือ
[สถ�นีโรงพย�บ�ลไถต้�] ท�งออกหม�ยเลข 2
02-2395-8567 หรือโทรศัพท์บ้�นในไทเป โทร1999 ต่อ 58567

หน่วยง�นบริก�รจัดห�ง�นจิ่งเหม่ย

เลขที่ 393 ชั้น 2 ตอน 6 ถนนหลอซือฝู เขตเหวิน 
ซัน เมืองไทเป
ใกล้รถไฟฟ้�สถ�นี [จิ่งเหม่ย]ท�งออกหม�ยเลข 1
02-8931-5334

หน่วยง�นจัดห�ง�นไทเป

【บริก�รให้คำ�ปรึกษ�เท่�นั้น】
เลขที่ 3 ชั้น 1 ถนนเป่ยผิงตะวันตก 
กรุงไทเป
เค�น์เตอร์จัดห�ง�นเขตตะวันตกเฉียงใต้
ใกล้รถไฟฟ้�สถ�นี [สถ�นีรถไฟไทเป]
สถ�นีรถไฟฟ้�ไทเป
02-2381-1278

หน่วยง�นบริก�รจัดห�ง�นวั่นหัว

【บริก�รรับสมัครง�น จัดห�ง�นทั่วไป ไม่มีบ
ริก�รตรวจสอบยืนยันสถ�นะว่�งง�นและสอบ 
ถ�ม ก�รเผยแพร่ข่�วส�รก�รฝึกอบรม】 
เลขที่ 251 ชั้น 3ถนนเหอผิงตะวันตก ตอนที่ 3  
เขตวั่นหัว กรุงไทเป
ใกล้รถไฟฟ้�สถ�นี [หลงซันซื่อ]
ท�งออกหม�ยเลข 1
02-2308-0236

จิ่งเหม่ย

วัดหลงซ�น

เซี่ยงซัน

โรงพย�บ�ล
ไถต้� 

แนะนำข้อมูลบริก
ารจัดหางานสำ

หรับคู่สมรสต่างชาติ

臺北市就業服務處 โฆษณ�สนับสนุนโดยทบวงพัฒน�แรงง�น กระทรวงแรงง�น

หม�ยเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 02-2308-5230

หม�ยเลขโทรส�ร : 02-2308-5359

ที่อยู่:ชั้น8เลขที่101ถ. หมงเจี่ยต้�เต้�เขตวั่นหัวกรุงไทเป

ก�รเดินท�ง:ใกล้ท�งออกหม�ยเลข 2ของสถ�นีรถไฟฟ้�วั

ดหลงซ�น

ว็บไซต์ : http://eso.gov.taipei

วัดหลงซ�น

ซีเหมิน

สถ�นีรถไ
ฟไทเป

จงเซี่ยวฝู่ซิง จงเสี้ยว
ตุนฮั่ว

เหวินเต๋อ
เขตอุตส�

หกรรมซอฟ
แวร์หนันกั่ง

เป่ยโถ



2.

1.
วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้�หม�ยบริก�ร

ร�ยละเอียดของก�รบริก�ร

สอบถามและแนะนำาการอบรมวิชาชีพ

เสนอบริการข้อมูลข่าวสารและสอบถามหลักสูตรอบรมวิช
าชีพที่เกี่ยวข้อง แนะนำาให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ที่เหมาะสม และยังมีเงินอุดหนุนเต็มอัตราในการอบรม เพื่
อให้ท่านมีวิชาชีพติดตัวตลอดไป

คอร์สอบรมส่งเสริมการประกอบวิชาชีพผู้ย้าย
ถิ่นฐานใหม่

ขณะที่หน่วยบริการจัดหางานให้บริการจัดหางานหรือทำางา
นของผู ้ย้ายถิ ่นฐานใหม่พบว่าผู ้ย้ายถิ ่นฐานใหม่ไม่ค่อย
คุ้นเคยกับตลาดหางานของไต้หวันทั้งด้านสิ่งแวดล้อมแล
ะวัฒนธรรมของสถานที่ทำางาน ดังนั้นหน่วยบริการฯจึงจัดคอ
ร์สอบรมส่งเสริมการประกอบวิชาชีพผู ้ย ้ายถิ ่นฐานให
ม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่จะได้คุุ้ ้นเคยในไต้หวันได้ไว
ยิ่งขึ้น

คอร์สอบรมอาชีพอิสระ

หากคุณเลือกที่จะทำาอาชีพอิสระ ทางหน่วยบริการฯก็จะช่วย
เหลือโดยการเสริมทักษะการวางแผนและเตรียมการ รวมถึง
เปิดคอร์สอบรมวางแผนการลงทุน และสัมมนาการลงทุน แบ
บครบวงจร แล้วยังบริการให้คำาปรึกษาแบบตัวต่อตัวเพื่อ
ช่วยให้คุณสำาเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้

สถ�บันพัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รประกอบวิช�ชีพ
กรุงไทเป

โทร : (02) 28721940

ส�ยด่วนให้คำ�ปรึกษ�ท�งกฎหม�ย กรุงไทเป 

โทร : (02) 27256168

สำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมือง กระทรวงมห�ไทย
ไต้หวัน

ส�ยด่วนให้คำ�ปรึกษ�ท�งกฎหม�ยสำ�หรับคู่สมรสต่�งช�ติ
โทร : (02) 23889393 ต่อ 3122

ส�ยด่วนให้คำ�ปรึกษ�ท�งกฎหม�ยสำ�หรับคู่สมรส
จีนแผ่นดินใหญ่ โทร : (02) 23899983 ต่อ 0

3.
ข้อมูลข่�วส�รหน่วยง�นอื่นๆ

บริการจัดหางานและให้บริการเป็นรายบุคคล

“หน่วยบริการจัดหางานหมงเจี่ย” จัดเจ้าหน้าที่แนะแนว 2 
คน ไว้คอยบริการแก่ผู ้ย้ายถิ่นฐานใหม่โดยเฉพาะ โดยมี
บริการแบบ ตัวต่อตัว ในการให้คำาแนะนำาในการหางาน
พร้อมทั้งติดตาม สภาพการทำางาน และความมั่นคงในกา
รทำางาน ซึ่งหน่วยบริการจัดหางานทุกแห่ง จะให้บริการแ
ก่คู่สมรสต่างชาติและคู่สมรสจีนแผ่นดินใหญ่ที่มาขอใช้บ
ริการด้วยเช่นกัน

กลุ่มเป้าหมายบริการ

คู่สมรสต่างชาติที่ถือบัตรถิ่นที่อยู่หรือคู่สมรสจีนแผ่นดินใหญ ่

วัตถุประสงค์บริการ

เพื่อยกระดับความสามารถในการปรับตัวการใช้ชีวิตในไ
ต้หวันของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ให้มีหลักประกันในสิทธิมนุษ
ยชนแรงงาน หน่วยงานฯได้ดูแลคู่สมรสต่างชาติและคู่สม
รสจีนแผ่นดินใหญ่ที ่มีคุณสมบัติสามารถทำางานในไต้หวั
นได้ เสนอการบริการจัดหางานฟรีในหลายรูปแบบ เพื ่อ
ช่วยเหลือให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ทำาความคุ้นเคยกับครอบค
รัวใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้น

“หน่วยบริการจัดหางานหมงเจี่ย” 
ข้อมูลข่าวสารบริการ： 

เจ้าหน้าที่ให้คำาปรึกษาคู่สมรสต่างชาติ:
02-23085231 ต่อ716

เจ้าหน้าที่ให้คำาปรึกษาะคู่สมรสจีนแผ่นดินใหญ่ :
02-23085231 ต่อ703

สวัสดิการและเบี้ยเลี้ยงช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
กับการทำางาน

ช่วยเหลือเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มด้อยโอกาสและกำาลังหางานใ
นตลาดแรงงาน โดยสนับสนุนนายจ้างให้จ้างงาน ซ่ึงรัฐบาลไ
ด้มีมาตรการสวัสดิการและเบี้ยเลี้ยงช่วยเหลือ ที่เกี่ยวข้องกับ
การทำางาน หากคุณประเมินว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่กำาหนด 
ทางเราก็จะใช้มาตรการสวัสดิการที่เหมาะสมเพิ่มโอกาสในก
ารทำางานให้คุณ

ตรวจสอบยืนยันสถานะว่างงาน
หากคุณออกจากงานโดยไม่ได้ลาออกเอง เพ่ือเป็น หลักประกั
นค่าครองชีพพื ้นฐานช่วงที ่ว ่างงาน สามารถไปแต่ละ
หน่วยบริการจัดหางานเพื่อยื่นเรื่องขอตรวจสอบว่าว่างงานจ
ริงเพื่อจะได้รับเงินทดแทนได้


