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านักงานจัดหางานไทเป

Or

สนับสนุนโดยทบวงพัฒนาแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2019 โฆษณา

整體設計為捷克藝術家庫普卡的抽象藝術風格呈現

方式，並以泰國地圖及佛寺建築延伸設計，凸顯本

摺頁之語系。

主視覺設計說明:

สำา ปเทไนางาหดัจนางกัน

) krow ko ( ปเทไงอืมเนางาหดัจยว่นห

วัหน่ัวนางาหดัจรากิรบนางยว่นห

02-2308-523หรือสายด่วนบริการประชาชนของกรุงไทเป
1999 ต่อ 58999 

เลขที่ 101 ชั้น 8  ถ.หมงเจี่ยต้าเต้า เขตวั่นหัว กรุงไทเป

เลขที่101 ชั้น3 /ชั้น8 ถ.หมงเจี่ยต้าเต้า เขตวั่นหัว กรุงไทเป
นีาถสาฟ้ฟไถร้ลกใ 「 นาซงลหดัว 」ทางออกหมายเลข 2

ปเทไนางาหดัจนางยว่นห

ช ัน้ 3 เลขที ่101 ถนนหมงเจีย่ เขตวั่ ปเทไงอืมเ วัหน

02-2308-5231
นีาถสาฟ้ฟไถร้ลกใ 「 นาซงลหดัว 」ทางออกหมายเลข 2

ำสนางรคัมสบัรรากิรบ า  นางาหดัจรากิรบีม่มไ  ทัษิรบบัรห
นางงา่วะนาถสนัยนืยบอสจวรตะลแ

02-2308-5230 หรือสายด่วนบริการประชาชนของกรุงไทเป 
1999 ต่อ 58988 

นีาถสา้ฟฟไถร้ลกใ 「 นาซงลหดัว 」ทางออกหมายเลข 2

 นางงา่วะนาถสนัยนืยบอสจวรตรากิรบีม่มไ ปไว่ัทนางาหดั นางรคัมสบัรรากิรบ
มรบอกึฝรากราสวา่ข่รพแยผเราก มาถบอสะลแ

ปเทไงอืมเ วัหน่ัวตขเ กตนัวะตงิผอหเนนถ 3 นอต 3 น้ัช 152 ่ีทขลเ

02-2308-0236
นีาถสา้ฟฟไถร้ลกใ 「 นาซงลหดัว 」ทางออกหมายเลข 1

ปเทไงอืมเ  ้อีน่ืซตขเ ้ีอน่ืซนนถ 11 น้ัช 5 นอต 51 ีทขลเ

02-2729-3138

ีนาถสา้ฟฟไถร้ลกใ 「 นัซงย่ีซเ 」ทางออกหมายเลข 1 /
้อีน่ิซตขเราหิรบราคาอ

● นัซงย่ีซเยาส ยุ่สน้ัตยาส

● นันหน่ัปยาส

● นย้ีตเนิซยาส

● ูหนิวหเยาส

ำสพีชาอานฒัพ์ยนูศ า  ปเทไรคน นุ่รยัวบัรห

ไม่มีบริการตรวจสอบยืนยันสถานะว่างงาน
้ัเลขท่ี 17 ช้ัน1 และ ช้ัน2 ถนนเหรินอ้าย ตอน1 เขตจงเจ้ิง กรุงไทเป 

02-2395-8567หรือสายด่วนบริการประชาชนของกรุง
ไทเป โทร1999 ต่อ 58567

(ใกล้สถานีรถไฟฟ้า “สถานีวัดซั่นเต่า” ทางออกหมายเลข3
 หรือ“สถานีโรงพยาบาลไถต้า”ทางออกหมายเลข 2)

้ีอน่ิซนางาหดัจนางยว่นห 

ูหย่นเนางาหดัจรากิรบนางยว่นห

 กออนัวะตนวฉงิมหนนถ 7 น้ัช 6 นอต  99 ่ีทขลเ
ปเทไงอืมเ  อ๋ตเนิวหเตขเ

02-2790-0399
หูย่นเตขเราหิรบราคาอ

ปเทไนางาหดัจนางยว่นห

ำค้หใรากิรบ า น้ันา่ทเาษกึรป

 ปเทไงอืมเ กตนัวะตงิผง่ปเนนถ 1 น้ัช 3 ่ีทขลเ
้ตใงยีฉเกตนัวะตตขเนางาหดัจ์รอตเ์นาคเ

02-2381-1278

ีนาถสา้ฟฟไถร้ลกใ 「 ปเทไฟไถรีนาถส 」/ 
ปเทไา้ฟฟไถรีนาถส

ง่ักนันห์รวแฟอซตขเรากิรบ์รอตเ์นาคเ

ำสนางรคัมสบัรรากิรบ า  นางาหดัจรากิรบีม่มไ  ทัษิรบบัรห
นางงา่วะนาถสนัยนืยบอสจวรตะลแ

ปเทไงอืมเ  งั่กนันหตขเ งั่กนันห์รวแฟอซนนถ 1 นั้ช 3 ี่ทขลเ

02-2652-1322

นีาถสา้ฟฟไถร้ลกใ 「 งั่กนันห์รวแฟอซตขเ 」
 ์คงสะรปกนอเ์ยนูศ / งั่กนันห์รวแฟอซตขเ F กึต

ถโย่ปเนางาหดัจนางยว่นห

ปเทไงอืมเ ถโย่ปเตขเ อื่ซนิซนนถ 03 ี่ทขลเ 5 นั้ช

02-2898-1819

 ีนาถสา้ฟฟไถร้ลกใ 「 ถโย่ปเ 」 / 
ถโย่ปเงอืมเราหิรบราคาอ

ลคคุบยารลูมอ้ขนางยว่นห 

ย่มหเง่ิจนางาหดัจรากิรบนางยว่นห 

เลขที ่393 ช ั้  นัซนิวหเตขเ ฝูอืซอลหนนถ 6 นอต 3 น
ปเทไงอืมเ

02-2930-2696
นีาถสาฟ้ฟไถร้ลกใ 「จิ่ ย่มหเง 」ทางออกหมายเลข1/

เลขที ่393 ช ั้  นัซนิวหเตขเ ฝูอืซอลหนนถ 6 นอต 2 น
ปเทไงอืมเ

02-8931-5334
นีาถสาฟ้ฟไถร้ลกใ 「จิ่ ย่มหเง 」ทางออกหมายเลข1/

ยม่หเง่จิ

นิมหเีซนางาหดัจรากิรบนางยว่นห

เลขที ่81  ถนนเออเหมย เขตวั่ ปเทไงอืมเ วัหน

02-2381-3344

นีาถสาฟ้ฟไถร้ลกใ 「 นิมหเีซ 」ทางออกหมายเลข 6 / 
ัชยมหเอ๋อถรดอจนาล น้ 1

อต๋เนวิหเ

งซิ่ฝูวย่ซีเงจ

าสตอุตขเ
หกรรมซอฟ

ง่กันนัหร์วแ

นาซงลหดวั

ถโยปเ

ไถรนีาถส
ฟไทเปนมิหเซี วัดซั่นเต่า

ายพนีาถส
าต้ถไลาบ

นซังย่ซีเ

ภาพแผนที่รถไฟฟ้าของหน่วย
งานจัดหางานแต่ละแห่ง

臺北市就業服務處

หนานกั่ง

หนานก่ังสถานีบริการจัดหาจ้างงานตงหมิงชิงอิ่น

02-2740-0922

เลขที่ 19 ตรอก 60 ช่วง 2 ถนนหนานกั่ง 
เขตหนานกั่ง กรุงไทเป
(ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า “สถานีหนานกั่ง”)



ข้อมูลข่าวสาร
หหน่วยงานอื่นๆ
◆   สถาบันพัฒนาความสามารถใน
 การประกอบวิชาชีพเมืองไทเป 
 เบอร์โทรศัพท์：(02)28721940

◆   สายด่วนให้คำปรึกษาทางกฎหม
 าย เมืองไทเป 
 เบอร์โทรศัพท：(02)27256168

◆    สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กร
 ะทรวงมหาดไทยไต้หวัน

 สายด่วนให้คำปรึกษาทางกฎหมายสำ
 หรับคู่สมรสต่างชาติ 
 เบอร์โทรศัพท์：(02)23889393 ต่อ 3122

 สายด่วนให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
 สำหรับคู่สมรสจีนแผ่นดินใหญ่ 
 เบอร์โทรศัพท์：(02)23889393 ต่อ 0
 จุดบริการทั้งเจ็ด
 มีฉันช่วยหางาน  ปลอดภัยและหายห่วง

วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
บริการ

1.กลุ่มเป้าหมายบริการ

คู่สมรสต่างชาติที่ถือบัตรถิ่นที่อ

ยู่หรือคู่สมรสจีนแผ่นดินใหญ่

2. วัตถุประสงค์บริการ

เพื่อยกระดับความสามารถในการปรับตัวการใช้

ชีวิตในไต้หวันของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ให้มีหลัก

ประกันในสิทธิมนุษยชนแรงงาน หน่วยงานฯได้

ดูแลคู่สมรสต่างชาติและคู่สมรสจีนแผ่นดินใหญ่ที่

มีคุณสมบัติสามารถทำงานในไต้หวันได้ เสนอการ

บริการจัดหางานฟรีในหลายรูปแบบ เพื่อช่วยเหลือ

ให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ทำความคุ้นเคยกับครอบครัว

ใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้น

รายละเอียดของการบริการ

1. บริการจัดหางานและให้บริการเป็นราย
บุคคล

 “หน่วยบริการจัดหางานหมงเจี่ย” จัดเจ้าหน้าที่

แนะแนว 2 คน ไว้คอยบริการแก่ผู้ย้ายถิ่นฐาน

ใหม่โดยเฉพาะ โดยมีบริการแบบตัวต่อตัว ในการ

ให้คำแนะนำในการหางาน  พร้อมทั้งติดตามสภาพ

การทำงาน และความมั่นคงในการทำงาน ซึ่งหน่วย

บริการจัดหางานทุกแห่ง จะให้บริการแก่คู่สมรส

ต่างชาติและคู่สมรสจีนแผ่นดินใหญ่ที่มาขอใช้

บริการด้วยเช่นกัน

「หน่วยบริการจัดหางานหมงเจี่ย」ข้อมูลข่าวสาร

บริการ ：

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาคู่สมรสต่างชาติ：

02-23085231 ต่อ 703

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาคู่สมรสจีนแผ่นดินใหญ่：

02-23085231 ต่อ 712

2.สอบถาม แนะนำการอบรมวิชาชีพ

เสนอบริการข้อมูลข่าวสารและสอบ

ถามหลักสูตรอบรมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

แนะนำให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิชาชีพ

ที่เหมาะสมแล้วยังมีเงินอุดหนุนเต็มอัตรา

ในการอบรม เพื่อให้ท่านมีวิชาชีพติดตัวตลอดไป

3.คอร์สอบรมส่งเสริมการประกอบวิชา ชีพผู้ย้าย
ถิ่นฐานใหม่

ขณะที่หน่วยบริการจัดหางานให้บริการจัดหางานหรือ

ทำงานของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พบว่าผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ไ

ม่ค่อยคุ้นเคยกับตลาดหางานของไต้หวันทั้งด้านสิ่งแว

ดล้อมและวัฒนธรรมของสถานที่ทำงาน ดังนั้นหน่วยบ

ริการฯจึงจัดคอร์สอบรมส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ

ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่จะไ

ด้คุ้นเคยในไต้หวันได้ไวยิ่งขึ้น

4. คอร์สอบรมอาชีพอิสระ

หากคุณเลือกที่จะทำอาชีพอิสระ ทางหน่วยบริการฯก็จะ

ช่วยเหลือโดยการเสริมทักษะการวางแผนและเตรียมการ 

รวมถึงเปิดคอร์สอบรมวางแผนการลงทุน และสัมมนาการ

ลงทุนแบบครบวงจร แล้วยังบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อ

ตัวเพื่อช่วยให้คุณสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้

5. สวัสดิการและเบี้ยเลี้ยงช่วยเหลือที่เกี่ย วข้อง
กับการทำงาน

 ช่วยเหลือเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มด้อยโอกาสและกำลังหา

งานในตลาดแรงงาน โดยสนับสนุนนายจ้างให้จ้างงาน ซึ่ง

รัฐบาลได้มีมาตรการสวัสดิการและเบี้ยเลี้ยงช่วยเหลือที่

เกี่ยวข้องกับการทำงาน หากคุณประเมินว่ามีคุณสมบัติตรง

ตามที่กำหนด ทางเราก็จะใช้มาตรการสวัสดิการที่เหมาะ

สมเพิ่มโอกาสในการทำงานให้คุณ

6.ตรวจสอบยืนยันสถานะว่างงาน

หากคุณออกจากงานโดยไม่ได้ลาออกเอง เพื่อเป็นหลั

กประกันค่าครองชีพพื้นฐานช่วงที่ว่างงาน สามารถไ

ปแต่ละหน่วยบริการจัดหางานเพื่อยื่นเรื่องขอตรวจ

สอบว่าว่างงานจริงเพื่อจะได้รับเงินทดแทนได้

แนะนำข้อมูลบริการจัดหางานสำหรับคู่สมรสต่างชาติ


