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คำนำ

กระแสโลกาภิวัฒน์ที ่โหมกระพือไปทั ่วทุกมุมโลกส่งผลให้เกิดการติดต่อ 

แลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมที่ต่างกันมากขึ ้นเป็นลำดับ ดังนั้นในยุคปัจจุบัน 

การมีกลุ่มชาติพันธ์ุและวัฒนธรรมที่หลากหลายกลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ 

หลายประเทศ จากสถิติพบว่า ณ เดือนธันวาคม2560 ไต้หวันมีผู้ ย้ายถิ่นอันเนื่อง 

มาจากการสมรสเพิ่มขึ ้นทะลุหลัก 530,000 คนแล้ว โดยมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ 

เว ียดนาม อ ินโดนี เซี ย ก ัมพูชา ไทย ฟิ ล ิปปิ นส์  ญี ่ป ุ่ นและเกาหลี  เป็ นต้ น 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ครองสัดส่วน 92%ในจำนวนนี ้เป็นชาวต่างชาติประมาณ 

177,000คน ชาวจนีแผ่นดนิใหญ่ ชาวฮ่องกงและมาเก๊าประมาณ 354,000 คน คู่สมรส 

ต่างชาติและคู่สมรสจีนแผ่นดินใหญ่ที่เพิ่งเดินทางมาถึงไต้หวันอาจต้องเผชิญกับ 

การปรับตัวทางด้านภาษา วัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิต ดังนั้นคู่มือการใช้ชีวิต 

ในไต้หวันสำหรับคู่สมรสต่างชาติที่มีภาษาต่างๆจะเป็นส่ือสำคัญที่ใช้ในการบริการ 

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

เพื ่อรวบรวมข้อมูลที ่ เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในไต้หวันของผู้ตั้ ง 

ถิ่นฐานใหม่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงได้จัดทำ“คู่มือการใช้ชีวิตในไต้หวัน

สำหรับคู่สมรสต่างชาติ” พร้อมแปลเป็นภาษาต่างๆรวม 9 ภาษา อาทิ ภาษาจีน 

อังกฤษ เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย กัมพูชา พม่า ญี่ปุ่ นและเกาหลี ประกอบด้วย 

10 หมวดอาทิ หมวดทะเบียนราษฏร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  ครอบครัว การศึกษา  

ชีวิตความเป็นอยู่  นันทนาการ สวัสดิการ สาธารณสุข การทำงานและภาษี โดยเป็น

การแนะนำขนบธรรมเนียมประเพณีและระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องของไต้หวัน 

อีกทั้งใช้วิธีถาม-ตอบมาอธิบายระเบียบกฎหมาย คุณสมบัติ เงื่อนไขและเอกสารที่ 

ต้องใช้ ในการยื ่นขอดำเนินการในเรื ่ องต่ างๆเพื ่อให้ผู้ ตั้ งถิ ่นฐานใหม่นำไปใช้  

ประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ยังได้คัดสรรข้อมูลสำคัญในคู่มือเล่มนี้จัดทำเป็น 

บัตรข้อมูลขนาดเล็กซ่ึงสะดวกต่อการพกพาและสามารถหยิบออกมาอ่านได้ทุกเมื่อ 

เพิ่มประโยชน์ในการใช้งานของคู่มือเล่มนี้
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หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่ เล่มนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในไต้หวันของคู่  

สมรสต่างชาติและคู่สมรสจีนแผ่นดินใหญ่ในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองและเร่งปรับ 

ตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของบ้านแห่งใหม่นี ้ ไต้หวันเป็นประเทศที่ 

มีวัฒนธรรมหลากหลาย ในอดีตชาวหมิ ่นหนาน ชาวจีนจากมณฑลต่างๆ ชาว 

ฮากกาหรือแม้กระทั่งชนพื ้นเมืองได้นำวัฒนธรรมเข้ามาผสมผสานกันจนทำให้ 

ไต้หวนัมวีฒันธรรมทีห่ลากหลาย สำหรับคู่สมรสต่างชาตแิละคู่สมรสจนีแผ่นดนิใหญ่ 

ที่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ ในไต้หวันอันเนื่องมาจากการสมรสพวกเขาได้มอบอนาคต 

ของตนเองให้แก่สังคมไต้หวันดังนั้นเราควรให้ความเคารพและสนับสนุนพวกเขา 

มากขึ ้นกว่าเดิม อีกทั้ งควรให้ความสำคัญกับการหลอมรวมทางสังคม(social  

inclusion)เพือ่ให้สังคมเกดิความปรองดอง ให้อภัยซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนปราศจาก 

การเลือกปฎิบัติและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย

 สำนกังานตรวจคนเขา้เมือง กระทรวงมหาดไทย2
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๑.	 	การพำนักอาศัยเเละการขอถอืสัญชาตไิตห้วัน	
(หมวดทะเบยีนราษฏร)์
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ถาม-ตอบ  ปัญหาการใชช้วีติในไตห้วนั
ของผูต้ ัง้ถ ิน่ฐานใหม ่

ถาม-ตอบ หนา้

จะเปลีย่นวซีา่เเบบพำนักระยะสัน้เป็นใบถิน่ทีอ่ยู่ไดอ้ย่างไร 20

จะต่ออายุใบถิน่ทีอ่ยู่ไดอ้ย่างไร 21

ลมืต่ออายุใบถิน่ทีอ่ยู่	ตอ้งทำอย่างไร 22

หนังสอืเดนิทางหายจะตอ้งทำอย่างไร 28

มปัีญหาดา้นกฎหมายเกีย่วกับการพำนักอาศัย	
ควรขอความชว่ยเหลอืไดจ้ากทีไ่หน

28

หากคู่สมรสเสยีชวีติหรอืหย่ารา้ง	จะสามารถพำนักอาศัยอยู่ใน	
ไตห้วันต่อไปไดห้รอืไม่

29

เงือ่นไขการเพกิถอนสทิธกิารพำนักอาศัยในไตห้วันและใบถิน่	
ทีอ่ยู่มอีะไรบา้ง

30

หากคู่สมรสเสยีชวีติคู่สมรสต่างชาตจิะมสีทิธสิบืทอดมรดกที	่
เป็นอสังหารมิทรัพยห์รอืไม่	และจะตอ้งทำอย่างไร

30
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ถาม-ตอบ  ปัญหาการใชช้วีติในไตห้วนั
ของผูต้ ัง้ถ ิน่ฐานใหม ่

ถาม-ตอบ หนา้

หากคู่สมรสเสยีชวีติหรอืหย่ารา้ง	จะขอสทิธใินการดูแลบุตรทีย่ัง
ไม่บรรลุนติภิาวะอย่างไร

31

หากคุณพ่อคุณแม่อยากมาเยีย่มทีไ่ตห้วันตอ้งทำอย่างไร	 31

หากบุตรมพัีฒนาการล่าชา้	จะขอความชว่ยเหลอือย่างไร 49

ทำอย่างไรจงึจะไดรั้บใบขับขีร่ถยนต(์หรอืจักรยานยนต)์ 70

หากตอ้งการสอบใบขับขีจ่ะหาขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ีไ่หน 71

หากมปัีญหาดา้นจติใจหรอือารมณ์จะขอความชว่ยเหลอืจาก	
ทีใ่ด

86

หากประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจะขอความ	
ชว่ยเหลอืไดอ้ย่างไร	

90

การลวนลามทางเพศคอือะไร	หากถูกลวนลามจะขอความชว่ย	
เหลอืไดอ้ย่างไร

90
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ถาม-ตอบ  ปัญหาการใชช้วีติในไตห้วนั
ของผูต้ ัง้ถ ิน่ฐานใหม ่

ถาม-ตอบ หนา้
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การตรวจแมมโมแกรมคอือะไร	รัฐบาลใหเ้งนิสนับสนุน	

หรอืไม่	ตรวจทีไ่หน
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ทำงานในไตห้วัน	ตอ้งขอใบอนุญาตทำงานหรอืไม่ 107

หากถูกเลอืกปฎบิัตใินสถานทีท่ำงานจะรอ้งเรยีนอย่างไร 110
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๑.  การพำนักอาศัยและการขอถอืสัญชาตไิต้หวนั
    (หมวดทะเบียนราษฏร์)
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๑.		การพำนักอาศยัและการขอถอืสญัชาตไิตห้วนั
	 (หมวดทะเบยีนราษฏร)์

เร่ิมจากการแต่งงานจนถึงขอถือสัญชาติไตห้วนัสาธารณรัฐจีน เป็นการ 

ตดัสินใจเลือกและการเร่ิมตน้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆอย่างเป็นระบบ ซ่ึงประกอบดว้ย 

การจดทะเบียนสมรส การขอวีซ่า การขอมีถิ่นท่ีอยู่หรือการขอมีถิ่นท่ีอยู่ถาวร 

ตลอดจนการขอเขา้ถือสัญชาติไตห้วนั ณ ท่ีน้ีเราขอตอ้นรับทุกท่านท่ีจะเขา้ร่วม 

เป็นส่วนหน่ึงของสังคมไตห้วนั

	การจดทะเบยีนสมรส
(๑)  คู่สมรสต่างชาติเป็นบุคคลที่มิได้ถือสัญชาติของประเทศที่อยู่ในรายช่ือซ่ึง 

กระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศไว้

1.  พลเมืองไต้หวันและคู่สมรสต่างชาติที่จัดงานมงคลสมรสในไต้หวัน จะต้องนำ 

เอกสารดังรายการต่อไปนี้ ไปทำการจดทะเบียนสมรสที่สำนักทะเบียนราษฎร์ 

แห่งใดก็ได้ :

 สำนกังานตรวจคนเขา้เมือง กระทรวงมหาดไทย10

บ้านใหม่    •    ชีวติใหม่



(1)  บตัรประจำตวัของคู่สมรสทั้ง 2 ฝ่าย (พลเมืองไตห้วนัใชบ้ตัรประจำตวัประ

ชาชน คู่สมรสต่างชาติใชห้นังสือเดินทาง บตัรประจำตวับุคคลต่างดา้ว)

(2)  หนังสือรับรองสถานภาพการสมรสพร้อมคำแปลภาษาจีนกลางท่ีผ่านการ 

รับรองจากสถานทูตหรือสำนักงานตวัแทนของไตห้วนัในต่างประเทศ (ซ่ึง 

ต่อไปจะเรียกแทนว่าสำนักงานตวัแทนของไตห้วนั)

(3)  สัญญาการสมรส (ตอ้งมีพยานบุคคลอย่างน้อย 2 คนร่วมลงนามดว้ย)

(4)  ทะเบียนบา้นของพลเมืองไตห้วนั พร้อมภาพถ่ายหน้าตรงท่ีถูกตอ้งตาม 

ระเบียบ ซ่ึงถ่ายภายใน 2 ปี จำนวน 1 ภาพ หรือทำการอพัโหลดภาพถ่าย 

ดิจิทลั (สามารถชมรายละเอียดของภาพถ่ายสำหรับใชใ้นการทำบตัร 

ประชาชนท่ีถกูตอ้งตามระเบียบไดท่ี้เวบ็ไซตข์องกระทรวงมหาดไทยไตห้วนั 

(https://www.ris.gov.tw)

(5)  หนังสือยืนยนัการเลือกใชช่ื้อภาษาจีนของคู่สมรสต่างชาติ

 (เอกสารทั้งหมดตอ้งนำตวัจริงมาแสดง)

2.  พลเมืองไต้หวันและคู่สมรสต่างชาติที่จัดงานมงคลสมรสในต่างประเทศและมี

ผลตามกฎหมายแล้ว จะต้องนำเอกสารดังรายการต่อไปนี้ ไปทำการจดทะเบียน

สมรสที่สำนักทะเบียนราษฎร์แห่งใดก็ได้ :

(1)  บตัรประจำตวัของคู่สมรสทั้ง 2 ฝ่าย (พลเมืองไตห้วนัใชบ้ตัรประจำตวั 

ประชาชน คู่สมรสต่างชาติใชห้นงัสือเดินทาง บตัรประจำตวับุคคลต่างดา้ว)

(2)  หนังสือรับรองพร้อมคำแปลภาษาจีนกลางท่ีผ่านการรับรองจากสำนักงาน

ตวัแทนของไตห้วนั

(3)  ทะเบียนสมรสท่ีผ่านการรับรองจากสำนักงานตวัแทนของไตห้วนั หรือ 

เอกสารยืนยนัการจดทะเบียนสมรสต่อหน่วยงานรัฐบาลในประเทศนั้นๆ 

พร้อมคำแปลภาษาจีนกลาง สำหรับผูท่ี้มีขอ้ความระบุว่า 「符合行為地

法」“ถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง” จะไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งแนบ 

หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส

(4)  ทะเบียนบา้นของพลเมืองไตห้วนั พร้อมภาพถ่ายหน้าตรงท่ีถูกตอ้งตาม 

ระเบียบ ซ่ึงถ่ายภายใน 2 ปี จำนวน 1 ภาพ หรือทำการอพัโหลดภาพถ่าย 

ดิจิทลั (สามารถชมรายละเอียดของภาพถ่ายสำหรับใชใ้นการทำบตัร 

คู่มือการใชชี้วติในไตห้วนัสำหรับคู่สมรสต่างชาติ 泰語版 11

การพำนกัอาศยัเเละการขอถือสญัชาติไตห้วนั (หมวดทะเบียนราษฏร์)



ประชาชนท่ีถกูตอ้งตามระเบียบไดท่ี้เวปไซดข์องกระทรวงมหาดไทยไตห้วนั 

(https://www.ris.gov.tw)

(5) หนังสือยืนยนัการเลือกใชช่ื้อภาษาจีนของคู่สมรสต่างชาติ

 (เอกสารทั้งหมดตอ้งนำตวัจริงมาแสดง)

(๒)  คู่สมรสต่างชาติเป็นบุคคลที่ถือสัญชาติของประเทศที่อยู่ในรายช่ือซ่ึง 
กระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศไว้

จะตอ้งดำเนินการจดทะเบียนสมรสให้แลว้เสร็จในประเทศของคู่สมรส 

ต่างชาติก่อน หลงัจากนั้นให้นำทะเบียนสมรสหรือเอกสารยืนยนัการสมรสท่ี 

ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศนั้นๆ พร้อมคำแปลภาษาจีนกลาง ไปยื่น 

ต่อสำนักงานตวัแทนของไตห้วนัเพื่อขอรับการสัมภาษณ์และขอรับรองเอกสาร 

และหลงัจากท่ีผ่านการรับรองแลว้ ให้พลเมืองไตห้วนัพร้อมคู่สมรสต่างชาตินำเอก

สารดา้นล่างน้ี ไปยื่นขอจดทะเบียนสมรสต่อสำนักทะเบียนราษฎร์แห่งใดก็ได ้: 

(1)  บตัรประจำตวัของคู่สมรสทั้ง 2 ฝ่าย (พลเมืองไตห้วนัใชบ้ตัรประจำตวั 

ประชาชน คู่สมรสต่างชาติใชห้นงัสือเดินทาง บตัรประจำตวับุคคลต่างดา้ว)

(2)  ทะเบียนสมรสท่ีผ่านการรับรองจากสำนักงานตวัแทนของไตห้วนั หรือ 

เอกสารยืนยนัการจดทะเบียนสมรสต่อหน่วยงานรัฐบาลในประเทศนั้นๆ 

พร้อมคำแปลภาษาจีนกลาง

(3)  ทะเบียนบา้นของพลเมืองไตห้วนั พร้อมภาพถ่ายหน้าตรงท่ีถูกตอ้งตาม 

ระเบียบ ซ่ึงถ่ายภายใน 2 ปี จำนวน 1 ภาพ หรือทำการอพัโหลดภาพถ่าย 

ดิจิทลั (สามารถดูรายละเอียดของภาพถ่ายสำหรับใชใ้นการทำบตัรประชาชน 

ท่ีถูกตอ้งตามระเบียบไดท่ี้เวบ็ไซต์ของกระทรวงมหาดไทยไตห้วนั 

(https://www.ris.gov.tw)

(4)  หนังสือยืนยนัการเลือกใชช่ื้อภาษาจีนของคู่สมรสต่างชาติ

 (เอกสารทั้งหมดตอ้งนำตวัจริงมาแสดง)

	การขอวซีา่
1.  ก่อนที่คู่สมรสต่างชาติจะเดินทางมาไต้หวันจะต้องขอวีซ่าที่สำนักงานตัวแทน 

ไต้หวันในประเทศไทย(สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศ

ไทย)โดยต้องเตรียมหลักฐานดังนี้ :

 สำนกังานตรวจคนเขา้เมือง กระทรวงมหาดไทย12

บ้านใหม่    •    ชีวติใหม่



(1)  หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลืออีก 6 เดือนข้ึนไปและมีหน้าว่าง

 ท่ีจะประทบัตราวีช่าและไม่มีตราประทบัคำว่า "ห้ามเดินทางเขา้

 ไตห้วนั สาธารณรัฐจีน"

(2)  กรอกใบคำร้องขอวีช่า ตอ้งเขา้ไปกรอกใบคาํร้องออนไลน์ท่ี

	 「สำหรับกรอกใบคำร้องออนไลน์ 」เวบ็ไซต์ของกรมการกงสุล

 กระทรวงการต่างประเทศไตห้วนั จากนั้นสั่งพิมพใ์บคำร้องท่ีกรอก

 เรียบร้อยแลว้และบาร์โคด้ออกมา ผูย้ื่นคำร้องตอ้งลงช่ือรับรอง

 พร้อมติดรูปถ่ายสีฉากหลงัตอ้งเป็นสีขาวขนาด 2 น้ิว 2 ใบ (ถ่าย

 ไม่เกิน 6 เดือน) 

(3) สำเนาทะเบียนบา้นของคู่สมรสท่ีเป็นพลเมืองไตห้วนัอายุไม่เกิน 3 เดือน 

 1 ชุด ตอ้งมีโดยตอ้งมีการบนัทึกการข้ึนทะเบียนสมรสและระบุ

 สัญชาติ  ช่ือภาษาต่างชาติของคู่สมรสต่างชาติและวนัเดือนปีเกิด

(4) ทะเบียนสมรสฉบบัจริงและสำเนา ท่ีหน่วยงานรัฐบาลของประเทศ

 คู่สมรสต่างชาติเป็นผูอ้อกให้ 1 ชุด สำหรับประเทศท่ีไม่มีระบบการ

 ข้ึนทะเบียนสมรส ตอ้งแนบฉบบัจริงและสำเนาทะเบียนสมรสแปล

 ภาษาองักฤษและภาษาจีนผ่านการรับรองจากสำนกังานตวัแทนของไตห้วนั

 ประจำประเทศนั้น(ฉบบัจริงส่งคืนหลงัผ่านการตรวจสอบ)

(5) หนังสือรับรองประวติัอาชญากรรมท่ีออกให้โดยรัฐบาลประเทศผูย้ื่น

 คำร้องฉบบัจริง 1 ชุด โดยจะตอ้งแนบฉบบัแปลภาษาองักฤษและ

 ภาษาจีนท่ีผ่านการรับรองจากสำนักงานไตห้วนัประจำประเทศนั้น

คู่มือการใชชี้วติในไตห้วนัสำหรับคู่สมรสต่างชาติ 泰語版 13

การพำนกัอาศยัเเละการขอถือสญัชาติไตห้วนั (หมวดทะเบียนราษฏร์)



 (หากมีการระบุอายุการรับรอง ตอ้งยึดตามอายุการรับรองเป็นมาตรฐาน

 หากไม่มีการระบุอายุการรับรองให้ยึดตามวนัท่ีรัฐบาลของผูย้ื่น

 คำร้องออกให้เป็นเวลา 1 ปี)

(6) ใบรับรองการตรวจสุขภาพอายุไม่เกิน 3 เดือนฉบบัจริงและสำเนา 1 ชุด

 ซ่ึงจะตอ้งออกใหโ้ดยสถานพยาบาลในไตห้วนัหรือโรงพยาบาลในต่างประเทศ

 ท่ีกระทรวงสาธารณสุขและสวสัดิการใหก้ารรับรอง โดยใบรับรองการตรวจ

 สุขภาพจากต่างประเทศจะตอ้งเป็นภาษาองักฤษและภาษาจีนและผ่านการ

 รับรองจากสำนักงานตวัแทนไตห้วนัประจำประเทศไทย

(7) หนงัสือรับรองสถานะทางการเงินซ่ึงข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคท่ี์เดินทางมา 

 ไตห้วนั หรืออาจใชห้นงัสือคำ้ประกนัของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในไตห้วนัแทน

(8) ค่าธรรมเนิยมวีซ่า

2. ข้อควรระวัง หากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ยึดตามข้อมูล

 ล่าสุดของสำนักงานไต้หวันในต่างประเทศที่ประกาศในเว็บไซต์กรมการ

 กงสุล กระทรวงการต่างประเทศ https://www.boca.gov.tw

	การพำนักอาศยั
คู่สมรสต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาพำนักอาศยัในไตห้วนัแลว้มีสิทธิเลือกท่ี

จะยื่นขอมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรหรือขอถือสัญชาติไตห้วนัซ่ึงมีขั้นตอนดงัต่อไปนี้

(๑) การยื่นขอใบถิ่นที่อยู่สำหรับชาวต่างชาติ (Alien Resident Certificate, ARC)

1. ผู้ที่เดินทางเข้าสู่ไต้หวันโดยใช้วีซ่าเพื่อการพำนักอาศัย(Resident Visas)

เมื่อเดินทางเขา้ไตห้วนัแลว้จะตอ้งไปยืนขอ "ใบถิ่นท่ีอยู่" ภายในเวลา 15 วนั 

โดยสามี-ภรรยาตอ้งไปยื่นขอดว้ยตนเองพร้อมกนัท่ีสานักงานตรวจคนเขา้เมือง 

กระทรวงมหาดไทยไตห้วนัในทอ้งท่ีท่ีพำนักอาศยั ซ่ึงตอ้งมีหลกัฐานเเละค่า 

ธรรมเนียมดงัน้ี

(1)  คำร้องขอมีใบถิ่นท่ีอยู่ 1 ฉบบัพร้อมติดรูปถ่ายสีท่ีถ่ายไม่เกิน 1 ปี

 ขนาด 2 น้ิว 1 ใบ หรือขนาดเดียวกบัรูปถ่ายท่ีใชท้ำบตัรประจำตวั

 ประชาชนไตห้วนั

(2) หนังสือเดินทางและวีซ่าเยี่ยมญาติ

 สำนกังานตรวจคนเขา้เมือง กระทรวงมหาดไทย14

บ้านใหม่    •    ชีวติใหม่



(3) ใบรับรองเหตุผลการขอมีใบถ่ินท่ีอยู่ เช่น ทะเบียนบา้นท่ีมีการข้ึน

  ทะเบียนสมรสแลว้หรือบตัรประจำตวัประชาชนของคู่สมรสท่ีเป็นพลเมือง 

ไตห้วนั

(4) ค่าธรรมเนียม(การยื่นขอคร้ังแรกจะไดรั้บอนุมติัเป็นระยะเวลา1 ปี

 ค่าธรรมเนียมปีละ 1,000เหรียญไตห้วนั)

2. ผู้ที่เดินทางเข้าสู่ไต้หวันโดยใช้วีซ่าพำนักอาศัยช่ัวคราว

คู่สมรสต่างชาติท่ีเดินทางเขา้ไตห้วนัโดยวีซ่าพำนักอาศยัชัว่คราวแบบติดตาม

ญาติเมื่อเดินทางเขา้ไตห้วนัแลว้จะตอ้งยื่นเปลี่ยนเป็นใบถิ่นท่ีอยู่ท่ีสำนักงาน

ตรวจคนเขา้เมือง กระทรวงมหาดไทยไตห้วนั ก่อนท่ีวีซ่าจะหมดอายุลง30 วนั 

โดยวีซ่าพำนักอาศยัชัว่คราวแบบติดตามญาติตอ้งมีอายุไม่เกิน60 วนัและไม่มี

การประทบัตรา"ห้ามต่ออายุ"(NO EXTENSION) โดยตอ้งเตรียมเอกสารและ

หลกัฐานดงัน้ี

(1) คำร้องพร้อมติดรูปถ่ายสีท่ีถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 2 น้ิว 1 ใบขนาด

 เดียวกบัรูปถ่ายท่ีใชท้ำบตัรประจำตวัไตห้วนั

(2) หนังสือเดินทาง (ตอ้งมีอายุเหลืออีก 6 เดือนข้ึนไป)และมีวีซ่าแบบ

 พำนักอาศยัชัว่คราว

(3) ใบรับรองการตรวจสุขภาพซ่ึงออกโดยสถานพยาบาลท่ีกระทรวง

 สาธารณสุขและสวสัดิการให้การรับรองเป็นสถานพยาบาลตรวจสุขภาพ

 สำหรับชาวต่างชาติในไตห้วนั (ผูท่ี้ตรวจสุขภาพจากต่างประเทศตอ้งแนบ

 ฉบบัจริงและฉบบัท่ีแปลเป็นภาษาจีนผ่านการรับรองจากสำนักงานตวัแทน

 ไตห้วนัในประเทศนั้น)

(4) ใบรับรองประวติัอาชญากรรมอายไุม่เกิน 1 ปีนบัตั้งแต่วนัอนุมติัโดยรัฐบาล

  ของประเทศผูย้ื่นขอ (ตอ้งมีบนัทึกประวติัอาชญากรรมระยะเวลา 5 ปีฉบบั

จริงและฉบบัแปลภาษาจีนตอ้งผ่านการรับรองจากสำนักงานตวัแทน 

ไตห้วนัในประเทศนั้น)และใบรับรองประวติัอาชญากรรมท่ีออกโดยรัฐบาล 

ไตห้วนัท่ีมีอายุไม่ 3 เดือน(ยกเวน้ผูท่ี้เดินทางเขา้ไตห้วนัเป็นคร้ังแรก)

(5) ใบรับรองท่ีอยู ่(ยกเวน้กรณีอยูใ่นทะเบียนบา้นเดียวกนั)

คู่มือการใชชี้วติในไตห้วนัสำหรับคู่สมรสต่างชาติ 泰語版 15
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(6)  ทะเบียนบา้นหรือบตัรประจำตวัประชาชนของคู่สมรสท่ีเป็นพลเมืองไตห้วนั

(ระบุการจดทะเบียนสมรส สญัชาติและช่ือภาษาต่างประเทศของคู่สมรสต่าง 

ชาติ)

(7)  ค่าธรรมเนียม(การยนืขอใบถ่ินท่ีอยูค่ร้ังแรกจะไดรั้บอนุมติัเป็นเวลา 1 ปี 

ค่าธรรมเนียม 1,000เหรียญไตห้วนั ยกเวน้ผูท่ี้ยืน่ขอวซ่ีาพำนกัอาศยัชัว่คราว

 แบบติดตามญาติ ซ่ึงตอ้งชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็น 2,200 เหรียญไตห้วนั)

※ ขอ้ควรระวงั
(1)  สำนักงานตรวจคนเขา้เมืองกระทรวงมหาดไทย มีสิทธิสัมภาษณ์ทนัทีหรือ

 นัดเวลามาสัมภาษณ์ภายหลงั รวมถึงตรวจสอบวีซ่าพำนักอาศยัแบบติด

 ตามญาติท่ีใชย้ื่นขอใบถิ่นท่ีอยู่

(2) เอกสารภาษาต่างประเทศจะตอ้งแปลเป็นภาษาจีนและผ่านการรับรอง

 จากสำนักงานไตห้วนัประจำต่างประเทศจึงจะสามารถนำมาใชใ้น

 ไตห้วนัได้

เตอืนดว้ยรัก	(๑)

การบริการของสำนักทะเบียนราษฎร์ในเขตต่าง ๆ มีดังนี้ :

จดทะเบียนสมรส ขอสัญชาติไตห้วนั ข้ึนทะเบียนบา้น ขอบตัรประจำตวัประชาชน

การบริการของสำนักงานไต้หวันในต่างประเทศ :

ขอวีซ่า  รับรองเอกสาร

การบริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย

ประจำเมืองต่างๆ :

ขอใบถิ่นท่ีอยู่สำหรับชาวต่างชาติ  ใบถ่ินท่ีอยู่ถาวร  ใบถิ่นท่ีอยู่ในไตห้วนั

ใบรับรองการตั้งถิ่นฐานในไตห้วนั

 สำนกังานตรวจคนเขา้เมือง กระทรวงมหาดไทย16
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(๒) การยื่นขอใบถิ่นที่อยู่ถาวร(Alien Permanent Resident Certificate,APRC)

ผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่ท่ีไดรั้บใบถิ่นท่ีอยู่แลว้ หลงัพำนักอาศยัในไตห้วนัติดต่อ 

กนัเป็นเวลา 5 ปี โดยแต่ละปีตอ้งพำนักอยู่ในไตห้วนัเกิน 183 วนั สามารถยื่นขอใบ 

ถ่ินท่ีอยู่ถาวร ไดท่ี้สำนักงานตรวจคนเขา้เมือง กระทรวงมหาดไทยประจำเมืองหรือ 

ทอ้งท่ีท่ีพำนักอาศยั  เอกสารและหลกัฐานประกอบการยื่นขอใบถิ่นท่ีอยู่ถาวรและ 

ค่าธรรมเนียม มีดงัน้ี :

(1) คำร้องขอใบถิ่นท่ีอยู่ถาวรพร้อมติดรูปถ่ายท่ีถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 2

 น้ิว 1 ใบ ขนาดเดียวกบัรูปถ่ายท่ีใชท้ำบตัรประจำตวัไตห้วนั

(2) หนังสือเดินทางเล่มเก่าและใหม่ฉบบัจริงและสำเนาอย่างละ 1 ชุด(ฉบบั

 จริงคืนให้หลงัตรวจสอบ)

(3) ใบถ่ินท่ีอยูฉ่บบัจริงและสำเนาอยา่งละ 1 ชุด(ฉบบัจริงคืนใหห้ลงัตรวจสอบ)

(4) หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ

(5) หลกัฐานแสดงฐานะการเงินหรือเอกสารรับรองสามารถพิเศษ

(6) ใบรับรองประวติัอาชญากรรมระยะเวลา 5 ปีซ่ึงมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

 นับตั้งแต่วนัอนุมติัโดยรัฐบาลของประเทศคู่สมรสต่างชาติ (ฉบบัจริงและ

 ฉบบัแปลภาษาจีนตอ้งผ่านการรับรองจากสำนักงานตวัแทนไตห้วนัใน

 ประเทศนั้น)และใบรับรองประวติัอาชญากรรมท่ีออกโดยรัฐบาลไตห้วนั

 ท่ีมีอายุไม่ 3 เดือน(ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัอาชญากรรม ยกเวน้ผูท่ี้เดินทาง

 เขา้สู่ไตห้วนัคร้ังแรก)

(7)  เอกสารรับรองอื่นๆ อาทิ ทะเบียนบา้นหรือบตัรประจำตวัประชาชนของ

คู่สมรสท่ีเป็นพลเมืองไตห้วนั(ระบุการจดทะเบียนสมรส สัญชาติเเละช่ือ

ภาษาต่างประเทศของผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่) ทะเบียนสมรสและหลกัฐานอื่นๆ 

ท่ีจำเป็น

(8) ค่าธรรมเนียม 10,000 เหรียญไตห้วนั

 หมายเหตุ :  ชาวต่างชาติท่ีพำนกัอาศยัอยูใ่นไตห้วนัอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ติดต่อกนัเป็นเวลา 5 ปี หากเดินทางออกจากไตห้วนัคร้ังละไม่ 

เกิน 3 เดือนไม่ตอ้งแนบใบรับรองการตรวจสุขภาพและใบรับ 

รองประวติัอาชญากรรม

คู่มือการใชชี้วติในไตห้วนัสำหรับคู่สมรสต่างชาติ 泰語版 17
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เตอืนดว้ยรัก	(๒)

คู่สมรสต่างชาติท่ีพำนักอาศยัในไตห้วนัมีสิทธิเลือกท่ีจะขอใบถิ่นท่ีอยู่ถาวรหรือขอ

สัญชาติไตห้วนัได ้โดยขั้นตอนการขอใบถิ่นท่ีอยู่ถาวรมีดงัต่อไปน้ี

ขัน้ตอนการขอใบถิน่ทีอ่ยู่ถาวร

สำนักทะเบียนราษฎร์ : ข้ึนทะเบียนสมรส

หน่วยบริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง : ยื่นขอใบถิ่นท่ีอยู่

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน : ยื่นขอใบถิ่นท่ีอยู่ถาวร

สำนักงานไต้หวันในต่างประเทศ : ขอวีซ่าแบบพำนักอาศยัหรือวีซ่าชัว่

คราว ท่ีสามารถพำนักอาศยัไดไ้ม่เกิน 60 วนัหรือตอ้งไม่มีประทบัตรา

ห้ามต่ออายุ

พำนักอยู่ในไตห้วนัอย่างถูกตอ้งตาม 
กฏหมายติดต่อกนั 5 ปี แต่ละปีตอ้งพำนัก 
อยู่ในไตห้วนัมากกว่า 183 วนั

ตัวอย่างใบถิน่ทีอ่ยู่
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เตอืนดว้ยรัก	(๓)

เตอืนดว้ยรัก	(๔)

หากมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่จะตอ้งแจง้ให้ทราบภายใน 15 วนั หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 

2,000-10,000 เหรียญไตห้วนั

หน่วยงานรับเร่ือง :

สำนักงานตรวจคนเขา้เมือง กระทรวงมหาดไทยประจำทอ้งท่ีตามท่ีอยู่ท่ียา้ยเขา้

เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ :

1. คำร้อง 1 ชุดพร้อมติดรูปถ่ายสีท่ีถ่ายไม่เกิน 1 ปีขนาด 2 น้ิว 1 ใบ

 ซ่ึงเป็นขนาดเดียวกบัรูปถ่ายท่ีใชท้ำบตัรประจำตวัประชาชนไตห้วนั

2. หนังสือเดินทาง

3. ใบถิ่นท่ีอยู่

4. หลกัฐานทีเก่ียวขอ้งเช่น สัญญาเช่าบา้น

ชาวต่างชาติในไตห้วนัท่ีตอ้งการขอมีถิ่นท่ีอยู่จะตอ้งแนบ"ใบรับรองการตรวจ

สุขภาพ" 1 ชุดโดยจะตอ้งมีการตรวจสุขภาพตามรายการท่ีกระทรวงสาธารณสุข

และสวสัดิการไตห้วนัเป็นผูก้ำหนด

หมายเหตุ:  ยกเวน้ผูถื้อวซ่ีาพำนกัอาศยัแบบติดตามญาติและผูท่ี้ยืน่ขอใบถ่ินท่ีอยูใ่นไตห้วนั

คู่มือการใชชี้วติในไตห้วนัสำหรับคู่สมรสต่างชาติ 泰語版 19
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จะเปลีย่นวซีา่แบบพำนักระยะสัน้เป็นใบ
ถิน่ทีอ่ยู่ไดอ้ย่างไร

เตอืนดว้ยรัก(๕)

การยื่นขอบัตรประกันสุขภาพ

คู่สมรสต่างชาติท่ีถือใบถิ่นท่ีอยู่ มีระยะเวลาการพำนักในไตห้วนัติดต่อ

กนั 6 เดือนหรือเดินทางออกนอกประเทศคร้ังละไม่เกิน 30 วนั ระยะเวลา

ท่ีพำนักอาศยัในไตห้วนัหักลบเวลาท่ีเดินทางออกนอกประเทศรวมแลว้

มากกว่า 6 เดือนสามารถยื่นขอเขา้ประกนัสุขภาพได ้ 

สายตรงโทรฟรีของกรมประกนัสุขภาพ : 0800-030-598 

ผูถื้อวีซ่าพำนักชัว่คราวท่ีมีอายุ 60 วนัข้ึนไป และไม่มีตราประทบัห้ามต่ออายุ

(NO EXTENSION) เป็นวีซ่าแบบติดตามญาติ(คู่สมรส)

ให้ยื่นเร่ืองภายในเวลา

30 วนัก่อนวีซ่าหมดอายุ พร้อมหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง

หน่วยงานที่รับเร่ือง : หน่วยบริการสำนักงานตรวจคนเขา้เมือง กระทรวง 

มหาดไทย(ในทอ้งท่ีท่ีพำนักอาศยั)

หลักฐานที่ต้องใช้และค่าธรรมเนียม :

(1) คำร้อง 1 ชุดพร้อมติดรูปถ่ายสีท่ีถ่ายไม่เกิน 1 ปีขนาด 2 น้ิว 1 ใบ

 ซ่ึงเป็นขนาดเดียวกบัรูปถ่ายท่ีใชท้ำบตัรประจำตวัประชาชนไตห้วนั

(2) หนังสือเดินทางและวีซ่าพำนักชัว่คราว

(3)  ทะเบียนบา้นหรือหรือบตัรประจำตวัประชาชนคู่สมรสท่ีเป็นพลเมือง 

ไตห้วนั(ตอ้งมีบนัทึกการข้ึนทะเบียนสมรสและช่ือภาษาองักฤษและระบุ 

สัญชาติของผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่ดว้ย)

(4) หนังสือรับรองท่ีอยู่ (ยกเวน้ผูอ้ยู่ในทะเบียนบา้นเดียวกนั)

(5)  ทะเบียนสมรสท่ีผ่านการรับรองแลว้ (ทะเบียนบา้น,สำเนาทะเบียนบา้น 

อายุไม่เกิน3 เดือนหรือวีซ่าพำนักชัว่คราวมีการระบุช่ือตามในหนังสือ 

เดินทาง)

 สำนกังานตรวจคนเขา้เมือง กระทรวงมหาดไทย20
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จะต่ออายุใบถิน่ทีอ่ยู่อย่างไร

(6)  ค่าธรรมเนียม(การยื่นร้องขอคร้ังแรกจะไดรั้บอนุมติัเป็นระยะเวลา 1 

ปีค่าธรรมเนียมปีละ 1,000เหรียญไตห้วนั ยกเวน้ผูท่ี้ยื่นขอวีซ่าแบบพำนัก

ชัว่คราวเเบบติดตามญาติตอ้งชำระเพิ่ม 2,200 เหรียญไตห้วนั)

กรณีท่ีคู่สมรสต่างชาติมีความจำเป็นท่ีจะตอ้งพำนกัอาศยัในไตห้วนัต่อไปตอ้ง

ยื่นเร่ืองต่ออายุใบถิ่นท่ีอยู่ภายในเวลา 30 วนัก่อนถึงวนัหมดอายุ

หน่วยงานที่รับเร่ือง : หน่วยบริการสำนักงานตรวจคนเขา้เมือง กระทรวง 

มหาดไทย(ในทอ้งท่ีท่ีมีถิ่นท่ีอยู่)

หลักฐานที่ต้องใช้เเละค่าธรรมเนียม :

(1)  คำร้อง 1 ชุดพร้อมติดรูปถ่ายสีท่ีถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 2 น้ิว 1 ใบ ซ่ึง 

เป็นขนาดเดียวกบัรูปถ่ายท่ีใชท้ำบตัรประจำตวัประชาชนไตห้วนั

(2) หนังสือเดินทาง

(3) ใบถิ่นท่ีอยู่

(4) บตัรประจำตวัประชาชนหรือทะเบียนบา้นของคู่สมรสท่ีเป็นชาวไตห้วนั

(5) ค่าธรรมเนียม (ปีละ 1,000 เหรียญไตห้วนั)

คู่มือการใชชี้วติในไตห้วนัสำหรับคู่สมรสต่างชาติ 泰語版 21
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ลมืต่ออายุใบถิน่ทีอ่ยู่	ตอ้งทำอย่างไร

ขอเตือนคู่สมรสต่างชาติให้จำกำหนดวนัหมดอายุของใบถ่ินท่ีอยู่ไวใ้ห้ดีหาก

หมด

อายแุลว้แต่ยงัไม่เกิน 30 วนั ยงัถือวา่ใบถ่ินท่ีอยูน่ั้นสามารถใชง้านได ้หลงัจ่าย 

ค่าปรับแลว้สามารถยื่นขอต่ออายุใบถิ่นท่ีอยู่ไดท่ี้สำนักงานตรวจคนเขา้เมือง 

กระทรวงมหาดไทย

ค่าปรับกรณีใบถิ่นท่ีอยู่(หรือวีซ่าพำนักอาศยัชัว่คราว)เกินกำหนดมีดงัน้ี

1. หมดอายุไม่เกิน 10 วนั ปรับ 2,000 เหรียญไตห้วนั

2. หมดอายุตั้งแต่ 11 วนัข้ึนไป แต่ไม่เกิน 30 วนั ปรับ 4,000 เหรียญไตห้วนั

3. หมดอายุตั้งแต่ 31 วนั แต่ไม่เกิน 60 วนั ปรับ 6,000 เหรียญไตห้วนั

4. หมดอายุตั้งแต่ 61 วนั แต่ไม่เกิน 90 วนั ปรับ 8,000 เหรียญไตห้วนั

5. หมดอายุตั้งแต่ 91 วนัข้ึนไป ปรับ 10,000 เหรียญไตห้วนั

6. เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ไม่ปรับ อายุ 14-18 ปี ปรับคร่ึงหน่ึง

	การขอถอืสญัชาตไิตห้วนั
คู่สมรสต่างชาติท่ีตอ้งการขอสัญชาติไตห้วนั ตอ้งผ่านขั้นตอนของการจด 

ทะเบียนสมรส ขอวีซ่า ขอใบถ่ินท่ีอยู ่และพำนกัอาศยัในไตห้วนัติดต่อกนัเป็นเวลา  

3 ปี แต่ละปีจะตอ้งพำนกัในไตห้วนัอยา่งนอ้ย 183 วนัข้ึนไป สามารถยื่นเร่ืองไดท่ี้ 

สำนกังานทะเบียนราษฎร์ในทอ้งท่ีท่ีพำนกัอาศยั ซ่ึงมีขั้นตอนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
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จดทะเบียนสมรส

หน่วยงานรับเร่ือง : สำนักงานทะเบียนราษฎร์

	ขัน้ตอนการขอสัญชาตไิตห้วันและการเขา้ทะเบยีนบา้น/
หน่วยงานรับเรือ่ง

ขอวีซ่าพำนักอาศัย

หน่วยงานรับเร่ือง : สำนักงานตวัแทนไตห้วนัประจำประเทศนั้นๆ

ขอใบถิ่นที่อยู่สำหรับชาวต่างชาติ

หน่วยงานรับเร่ือง : หน่วยบริการสำนักงานตรวจคนเขา้เมือง

(ในทอ้งท่ีท่ีพำนักอาศยั)

ขอสัญชาติไต้หวันสาธารณรัฐจีน

(พำนักในไตห้วนัติดต่อกนั 3 ปีแต่ละปีตอ้งพำนักอย่างน้อย183วนัข้ึนไป)

หน่วยงานรับเร่ือง : สำนักงานทะเบียนราษฎร์

ขอสละสัญชาติเดิม

(ใบรับรองการสละสัญชาติเป็นเวลา 1 ปี)

หน่วยงานรับเร่ือง : หน่วยงานไทย/สำนกังานการคา้และเศรษฐกิจไทยประจำกรุงไทเป

ยื่นขอใบถิ่นที่อยู่ในไต้หวัน

หน่วยงานรับเร่ือง : หน่วยบริการสำนักงานตรวจคนเขา้เมือง

(ในทอ้งท่ีท่ีพำนักอาศยั)
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ยื่นขอมีถิ่นฐานในไต้หวัน

(ตอ้งพำนักอาศยัในไตห้วนัติดต่อกนัครบ 1 ปีโดยมิไดเ้ดินทางออกนอกไตห้วนั 

หรือพำนักอาศยัครบ 2 ปี แต่ละปีตอ้งอยู่ในไตห้วนัอย่างน้อย 270 

วนัข้ึนไปหรือพำนักอาศยัครบ 5 ปีแต่ละปีตอ้งอยู่ในไตห้วนัอย่างน้อย 183 วนัข้ึนไป)

หน่วยงานรับเร่ือง : หน่วยบริการสำนักงานตรวจคนเขา้เมือง

(ในทอ้งท่ีท่ีตนอยู่)

ยื่นขอเข้าทะเบียนบ้านและขอบัตรประจำตัวประชาชนไต้หวัน

หน่วยงานรับเร่ือง : สำนักงานทะเบียนราษฎร์

1. การขอสัญชาติไต้หวัน

สถานที่รับคำร้อง : สำนักทะเบียนราษฎร์ทั่วไต้หวัน

เอกสารท่ีใชป้ระกอบการยื่นคำร้อง : 

(1) แบบฟอร์มขอสัญชาติ

(2) ใบถิ่นท่ีอยู่สำหรับชาวต่างชาติแบบชัว่คราวหรือแบบถาวร

(3)  เอกสารแสดงประวติัอาชญากรรมท่ีออกโดยหน่วยงานรัฐบาลของประเทศ

สัญชาติเดิม หรือเอกสารอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง

▲

  ยืน่ขอจากหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสญัชาติเดิม โดยวนัท่ีบนเอกสาร 

จะตอ้งมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวนัยื่นขอสัญชาติไตห้วนั 

หากผูย้ื่นขอสัญชาติ จำเป็นตอ้งเดินทางออกนอกไตห้วนัในช่วงระหว่าง 

การยื่นขอ หากหน่วยงานผูมี้อำนาจของไตห้วนัเห็นว่ามีความจำเป็น 

 สามารถเรียกร้องให้ผูย้ื่นขอตอ้งยื่นหนังสือรับรองว่าไม่มีประวติั 

อาชญากรรมใดๆ ในช่วงระหว่างท่ีเดินทางออกนอกไตห้วนั

▲

  สำหรับผูท่ี้มีใบถิ่นท่ีอยู่และระบุเหตุผลการพำนักว่า“ติดตามสามีหรือ 

ภรรยา” หรือผูท่ี้มีใบถิ่นท่ีอยู่ถาวร ไม่ตอ้งแนบเอกสารน้ี
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(4)  เอกสารยืนยนัความสามารถพื้นฐานทางภาษาและความรู้พ้ืนฐานดา้นสิทธิ

พลเมือง

 ขอให้แนบเอกสารดงัต่อไปน้ีอย่างใดอย่างหน่ึง

▲

  เอกสารยืนยนัว่าเคยศึกษาในสถาบนัศึกษาของรัฐหรือเอกชนในระดบั 

ชั้นใดก็ไดเ้ป็นเวลา 1 ปีข้ึนไป 

▲

  เอกสารยืนยนัว่าเคยเขา้ร่วมฝึกอบรมในหลกัสูตรท่ีหน่วยงานรัฐบาล 

เป็นผูเ้ปิดการอบรมเป็นเวลารวม 72 ชัว่โมงข้ึนไป

▲

  ผ่านการทดสอบสำหรับผูย้ื่นขอสัญชาติดา้นความสามารถ

ทางภาษาขั้นพื้นฐานและความรู้พื้นฐานดา้นสิทธิพลเมือง 

โดยเกณฑ์ท่ีผ่านคือทำคะแนนได ้60 คะแนนข้ึนไป ส่วนผูท่ี้อายุ 65 

ปีข้ึนไป ได ้50 คะแนนข้ึนไป

▲

  ทั้งน้ี สถานศึกษาหรือหน่วยงานรัฐท่ีจดัฝึกอบรมซ่ึงออกหนังสือ 

รับรอง จะตอ้งทำการบนัทึกขอ้มูลพร้อมแจง้ไปยงัระบบทะเบียน 

ราษฎร์ สำหรับผูท่ี้ผ่านการทดสอบสำหรับผูย้ื่นขอสัญชาติ ไม่ตอ้ง 

แนบหลกัฐานในขอ้น้ี โดยหน่วยงานทะเบียนราษฎร์จะทำการตรวจ 

สอบเอง

(5)  ตามกฎหมายว่าดว้ยสัญชาติ มาตราท่ี 9 ขอ้ท่ี 4 ขอ้ย่อยท่ี 3 ระบุว่า จะตอ้ง 

แนบเอกสารยืนยนัการตรวจสอบความถูกตอ้งท่ีออกโดยหน่วยงานในต่าง 

ประเทศดว้ย 

(6)  สำหรับผูท่ี้ไม่มีสัญชาติ จะตอ้งแนบใบถิ่นท่ีอยู่สำหรับชาวต่างชาติแบบ 

ชัว่คราวหรือแบบ ถาวรท่ีออกโดยหน่วยงานตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั 

และมีขอ้ความระบุว่า “ไม่มีสัญชาติ” พร้อมแนบหลกัฐานยืนยนัตวัตนอื่นๆ 

เช่น เอกสารท่ีออกโดยรัฐบาลต่างประเทศ

  หนังสือเดินทางสำหรับผูไ้ม่มีสัญชาติ (หลงัตรวจสอบ ให้หน่วยงานท่ีรับ 

ยื่นเร่ืองส่งคืนให้กบัผูย้ื่นขอสัญชาติ) หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีกระทรวงมหาด 

ไทยไตห้วนัให้การยอมรับว่าเป็นเอกสารยืนยนัความไม่มีสัญชาติ

(7)  ผูท่ี้ไม่ไดท้ำการจดทะเบียนสมรสในไตห้วนัให้เรียบร้อย จะตอ้งแนบเอก 

สารยืนยนัการสมรส บตัรประจำตวัประชาชนของคู่สมรสต่างชาติและคู่ 

สมรสชาวไตห้วนั 
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(8)  ภาพถ่ายหน้าตรง 1 ภาพ ซ่ึงถ่ายภายในเวลา 2 ปี (รูปแบบภาพถ่ายให้ใช ้

แบบเดียวกบัภาพถ่ายท่ีใชท้ำบตัรประชาชนไตห้วนั และให้เขียนช่ือสกุล 

ไวท่ี้ดา้นหลงัภาพดว้ย)

(9)  ค่าหนงัสือรับรอง 1,200 เหรียญไตห้วนั (ให้ชำระดว้ยธนาณัติ ช่ือผูรั้บเงิน : 

กระทรวงมหาดไทยไตห้วนั)

2. การขอสละสัญชาติเดิม

สถานที่รับคำร้อง : หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องของประเทศเดิม หรือสถานทูต

หรือสำนักงานตัวแทนของประเทศเดิมในไต้หวันหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบ 

อำนาจให้ดำเนินการ

3. การยื่นขอมีถิ่นที่อยู่ในไต้หวัน

หน่วยงานที่รับเร่ือง : หน่วยบริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวง

มหาดไทย(ในท้องที่มีถิ่นที่อยู่)

หลกัฐานท่ีตอ้งใชเ้เละค่าธรรมเนียม :

(1) คำร้องขอมีถิ่นท่ีอยู่ (พร้อมแนบรูปถ่ายสีขนาดเดียวกบัท่ีใชบ้ตัรประจำตวั

 ประชาชน 1 ใบ)

(2) ใบอนุญาตการโอนสัญชาติฉบบัจริงและสำเนา(ฉบบัจริงคืนให้หลงั

 การตรวจสอบ)

(3) ใบถิ่นท่ีอยู่ฉบบัจริงและสำเนา(ฉบบัจริงคืนให้หลงัการตรวจสอบ)

(4) เอกสารรับรองสถานท่ีพำนักอาศยั อาทิ ทะเบียนบา้นท่ีมีการระบุว่า

 ไดเ้ขา้ทะเบียนบา้นแลว้หรือบตัรประจำตวัประชาชนของคู่สมรส

 ชาวไตห้วนัฉบบัจริงและสำเนา(ฉบบัจริงคืนให้หลงัการตรวจสอบ)

(5) ค่าธรรมเนียม 1,000 เหรียญไตห้วนั
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4. การขอตั้งถิ่นฐานในไต้หวัน

หน่วยงานที่รับเร่ือง : หน่วยบริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวง 

มหาดไทย (ในท้องที่ที่มีถิ่นที่อยู่)

หลกัฐานท่ีตอ้งใชแ้ละค่าธรรมเนียม :

(1)  คำร้องขอตั้งถิ่นฐานในไตห้วนั(พร้อมรูปถ่ายสีขนาดเดียวกบัท่ีใชท้ำบตัร 

ประจำตวัประชาชน 1 ใบ) 

(2) ใบถิ่นท่ีอยู่

(3)  ทะเบียนบา้นหรือบตัรประจำตวัประชาชนของคู่สมรสชาวไตห้วนั(ฉบบั 

จริงคืนให้หลงัการตรวจสอบ หากหย่าไม่จำเป็นตอ้งแนบ) 

(4) หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพอายุไม่เกิน 3 เดือน

(5)  หลกัฐานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นหากผูย้ื่นคำร้องอยู่ในสถานภาพหย่าจะตอ้ง

แนบทะเบียนบา้นท่ีเขา้พำนักอาศยัทั้งฉบบัจริงและสำเนา(ฉบบัจริงคืนให้

หลงัการตรวจสอบ)หรือสัญญาเช่าบา้นฉบบัจริงและสำเนา(ฉบบัจริงคืนให้

หลงัการตรวจสอบ) เป็นตน้

(6) ซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตวัเองติดแสตมป์ลงทะเบียน

(7) ค่าธรรมเนียม 600 เหรียญไตห้วนั 

5. ยื่นขอเข้าทะเบียนบ้านและขอบัตรประจำตัวประชาชนไต้หวัน

หน่วยงานที่รับเร่ือง : สำนักทะเบียนราษฎร์ในท้องที่ตามที่อยู่ปัจจุบัน

หลกัฐานท่ีตอ้งใชแ้ละค่าธรรมเนียม :

(1)  หนังสือรับรองการตั้งถิ่นฐานท่ีไดรั้บจากสำนักงานตรวจคนเขา้เมือง 

ไตห้วนักระทรวงมหาดไทย

(2)  ทะเบียนบา้น(ยกเวน้มีช่ือในเบียนบา้นเพียงคนเดียวแต่จะตอ้งแสดงหลกั 

ฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ)

(3) รูปถ่ายขนาดเดียวกบัท่ีใชท้ำบตัรประจำตวัประชาชน 1 ใบ

(4)  ผูข้อมีบตัรประจำตวัประชาชนคร้ังแรก จะตอ้งชำระค่าธรรมเนียม 

50เหรียญไตห้วนั เมื่อยื่นขอเขา้ทะเบียนบา้นเรียบร้อยแลว้สามารถยื่นขอ 

บตัรประจำตวัประชาชนไตห้วนัไดท้นัที

คู่มือการใชชี้วติในไตห้วนัสำหรับคู่สมรสต่างชาติ 泰語版 27
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ตัวอย่างบัตรประชาชนไตห้วัน

หนังสอืเดนิทางหาย	จะตอ้งทำอย่างไร	

มปัีญหาดา้นกฎหมายเกีย่วกับการพำนักอาศัย	
ควรขอความชว่ยเหลอืไดจ้ากทีไ่หน	

ขอใบแจง้ความหนังสือเดินทางหาย

1.  เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งแจง้ต่อหน่วยบริการสำนักงานตรวจคนเขา้ 

เมืองไดทุ้กแห่งในเวลาทำการ (หลงัเวลาทำการสามารถไปแจง้ท่ีฝ่าย 

ปฎิบติัการตรวจสอบของสำนักงานตรวจคนเขา้เมือง)ดว้ยตนเอง 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งใช ้: 

(1) คำร้อง 1 ชุด

(2) รูปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2 น้ิว 2 ใบ 

(3) หลกัฐานแสดงตนอื่นๆ ยกเวน้หนังสือเดินทาง

การขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ : นำหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ ใบแจง้ความ 

ไปยื่นขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ต่อสำนักงานการคา้และเศรษฐกิจไทย  

หากประสบปัญหาดงักล่าว สามารถขอความช่วย เหลือไดจ้ากหน่วยบริการ 

สำนักงานตรวจคนเขา้เมืองประจำทอ้งท่ีต่างๆไดท้ั้งดว้ยตนเองหรือทาง 

โทรศพัท์ โดยท่ีอยู่และ หมายเลขโทรศพัท์ดูไดจ้ากตารางท่ี 1 ในภาคผนวก

 สำนกังานตรวจคนเขา้เมือง กระทรวงมหาดไทย28
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หากคู่สมรสเสยีชวีติหรอืหย่ารา้ง	จะสามารถพำนัก	
อาศัยอยู่ในไตห้วันต่อไปไดห้รอืไม่

1.  เม่ือคู่สมรสชาวไตห้วนัเสียชีวิต คู่สมรสต่างชาติมีสิทธิยื่นขออนุญาต 

พำนักอาศยัในไตห้วนัไดต่้อไปแต่หากกระทำผิดกฎหมายจะถูกเพิกถอน

สิทธิพำนักอาศยัในไตห้วนัและใบถ่ินท่ีอยู่

2.  ชาวต่างชาติท่ีมีคู่สมรสเป็นชาวไตห้วนัหากถูกทำร้ายร่างกายหรือทรมาน

ดา้นจิตใจ หากศาลตดัสินให้เป็นผูท่ี้ไดรั้บการคุม้ครอง สามารถยื่นขอ 

พำนักอาศยัในไตห้วนัต่อไปได้

3.  คู่สมรสต่างชาติท่ีหย่าร้างทำให้หมดสิทธิในการพำนักอาศยัในไตห้วนั   

สำนักงานตรวจคนเขา้เมืองจะเพิกถอนสิทธิพำนักอาศยัในไตห้วนัและใบ

ถิ่นท่ีอยู่ ยกเวน้ผูท่ี้ไดรั้บสิทธิเป็นผูเ้ล้ียงดูบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะและ

มีช่ือในทะเบียนบา้นไตห้วนัยงัคงมีสิทธิพำนักอาศยัในไตห้วนัต่อไปได้

4.  กรณีท่ีศาลตดัสินให้หย่าร้างเน่ืองจากความรุนแรงในครอบครัว 

และมีบุตร-ธิดาท่ี ยงัไม่บรรลุนิติภาวะมีสิทธิยื่นขอพำนักอาศยัในไตห้วนั

ต่อไปได้

5.  ผูท่ี้ถูกเพิกถอนสิทธิในการพำนักอาศยัในไตห้วนัหากมีผลต่อบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะสามารถยื่นขอพำนักอาศยัในไตห้วนัต่อไปได ้

คู่มือการใชชี้วติในไตห้วนัสำหรับคู่สมรสต่างชาติ 泰語版 29
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เงือ่นไขการเพกิถอนสทิธกิารพำนัก	
อาศัยในไตห้วันและใบถิน่ทีอ่ยู่มอีะไรบา้ง

หากคูส่มรสเสยีชวีติคูส่มรสตา่งชาตจิะมสีทิธสิบืทอด	
มรดกทีเ่ป็นอสงัหารมิทรัพยห์รอืไม	่และจะตอ้งทำอยา่งไร

1. ระหว่างท่ียงัพำนักอาศยัอยู่ในไตห้วนั เง่ือนไขการพำนักอาศยัหมดไป

2. หลกัฐานท่ียื่นขอเป็นเท็จ 

3. มีหลกัฐานท่ีไดม้าโดยมิชอบ ปลอมแปลง หรือดดัแปลงแกไ้ข 

4.  ผูท่ี้ถูกศาลตดัสินให้จำคุก 1 ปีข้ึนไป ยกเวน้ผูก้ระทำความผิดโดย 

ประมาท

5. ขอคืนสัญชาติไตห้วนั 

6. ไดรั้บสัญชาติไตห้วนัแลว้

7.  ถือสัญชาติไตห้วนัและใชส้ถานะพลเมืองไตห้วนัเดินทางเขา้ออกไตห้วนั

หรือพำนักอาศยัหรือตั้งถิ่นฐานในไตห้วนั 

8. ไดรั้บใบถิ่นท่ีอยู่ถาวร

9. ถูกเนรเทศออกจากไตห้วนั

ฎหมายแพ่งของไตห้วนัระบุว่า คู่สมรสต่างชาติมีสิทธิสืบทอดมรดกเช่นเดียว

กบัคู่สมรสชาวไตห้วนั อาทิ การสืบทอดกรรมสิทธ์ิอสังหาริมทรัพยแ์ละ 

สงัหาริมทรัพย ์หากคู่สมรสเสียชีวติ สามารถขอสืบทอดมรดกตามกฎหมายและ 

ตอ้งชำระภาษีมรดกดว้ย แต่การสืบทอดมรดกท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย ์ประเทศ 

ท่ีตนถือสัญชาติอยู่จะตอ้งอนุญาตให้ชาวไตห้วนัถือครองกรรมสิทธ์ิใน 

อสังหาริมทรัพยไ์ดเ้ช่นเดียวกนั จึงจะมีสิทธิสืบทอดมรดกเป็นอสังหาริม 

ทรัพยใ์นไตห้วนัได ้สามารถสืบคน้รายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต์ (https:// www.

land.moi.gov.tw/)

 สำนกังานตรวจคนเขา้เมือง กระทรวงมหาดไทย30
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หากคู่สมรสเสยีชวีติหรอืหย่ารา้ง	จะขอสทิธใินการ	
ดูแลบุตรทีย่ังไม่บรรลุนติภิาวะอย่างไร

หากคุณพ่อคุณแม่อยากมาเยีย่มทีไ่ตห้วันตอ้งทำ	
อย่างไร	

กฎหมายแพ่งของไตห้วนัระบุว่า สิทธิและหน้าท่ีในการเล้ียงดูบุตรหรือธิดา 

เป็นหน้าท่ีร่วมกนัของบิดาและมารดา เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถทำหน้า 

ท่ีได ้จะให้อีกฝ่ายเป็นผูรั้บผิดชอบ ดงันั้นเมื่อบิดาหรือมารดาเสียชีวิต บุตร 

หรือธิดาท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ จะตอ้งอยู่ในการเล้ียงดูของฝ่ายท่ียงัมีชีวิตอยู่

กรณีท่ีสามี-ภรรยาหย่าร้างกนั สิทธิและหน้าท่ีในการเล้ียงดูบุตรหรือธิดาท่ี 

ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกนัเอง หากไม่สามารถตกลงกนัได ้

ให้สามีหรือ ภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือหน่วยงานสวสัดิการสังคม หรือผูท่ี้ 

เก่ียวขอ้งยืน่ขอใหศ้าลเป็นผูต้ดัสิน การพิพากษาตดัสินของศาลจะตอ้งพิจารณา 

ให้บุตรหรือธิดาไดรั้บประโยชน์มากท่ีสุด โดยพิจารณาจากสำนวนฟ้อง และ

ความเห็นของเจา้หน้าท่ีสังคมสงเคราะห์

หากมีขอ้สงสัย สามารถดูจากกฎหมายแพ่งมาตราท่ี 1055 

หรือขอรับคำปรึกษาได ้จากหน่วยงานต่างๆท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 6 “ตาราง 

แสดงหน่วยบริการให้คำปรึกษาดา้นกฏหมายแก่ผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่”ในภาค 

ผนวก

ให้บิดา-มารดาของคู่สมรสต่างชาติยื่นขอวีซ่าแบบเยี่ยมญาติต่อสำนักงาน 

ตวัแทนไตห้วนัประจำประเทศไทยพร้อมหลกัฐานดงัต่อไปน้ี :

1. หนังสือเดินทางฉบบัจริงพร้อมสำเนา

2.  กรอกขอ้มูลในคำร้องขอวีซ่า 1 ชุด (พร้อมแนบภาพถ่ายชนาด 4X6 อายุ 3 

เดือน จำนวน 2 ใบ) 

3.  หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ในฐานะญาติฉบบัจริงและสำเนา 

(ฉบบัจริงคืนให้หลงัการตรวจสอบ และอาจมีความจำเป็นอาจตอ้งแปล 

เป็นภาษาจีนและผ่านการรับรอง)

คู่มือการใชชี้วติในไตห้วนัสำหรับคู่สมรสต่างชาติ 泰語版 31
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4.  ใบถิ่นท่ีอยู่ ใบถิ่นท่ีอยู่ถาวรหรือสำเนาทะเบียนบา้นในไตห้วนัท่ีมีอายุไม่

เกิน 3 เดือนฉบบัจริงและสำเนา

5. ทะเบียนสมรสฉบบัสำเนา

6.  สำเนาวีซ่า ใบถิ่นท่ีอยู่หรือบตัรประจำตวัประชาชนของบุตรหรือธิดาใน 

ไตห้วนั

7.  หากประสงค์จะมาช่วยดูแลบุตรสาวช่วงคลอดบุตรตอ้งแนบใบรับรอง 

แพทยข์องโรงพยาบาลในไตห้วนัดว้ย

8.  หนงัสือช้ีแจงของคู่สมรสไตห้วนั ไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน แต่เน้ือหาจะตอ้ง 

ระบุเหตุผลและช่องทางการติดต่ออย่างละเอียด รวมทั้งแนบสำเนาบตัร 

ประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางโดยมีการลงช่ือกำกบัดว้ย 

9. หากจำเป็นจะตอ้งมีการคำ้ประกนัโดยญาติในไตห้วนั 

หมายเหตุ :  หากผูย้ื่นขอใชแ้บบร้องท่ีดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์กระทรวงการ 

ต่างประเทศไตห้วนั การกรอกหนงัสือคำ้ประกนัไม่จำเป็นตอ้งให ้

หน่วยงานหรือบริษทัท่ีตนทำงานอยู่ หรือกำนันผูใ้หญ่บา้นเป็นผู ้

คำ้ประกนัร่วมดว้ย 
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๒.		ขนบธรรมเนยีมประเพณีไตห้วนั
	 (หมวดวฒันธรรมและวถิชีวีติ)

ไตห้วนัไดรั้บสมญานามมาตั้งแต่โบราณว่า “ฟอร์โมซา” หรือเกาะท่ีสวยงาม 

มีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะแก่การอยู่อาศยัและการพฒันาเศรษฐกิจท่ีมัน่คงรวมถึง

ปกครองประเทศดว้ยระบอบประชาธิปไตย 

	มารูจั้กเมอืงสำคญัของไตห้วนักนัดกีวา่
ไตห้วนัมีพื้นท่ีประมาณ 36,000 ตร.กม. ประชากรประมาณ 23.57 ลา้น

ไตห้วนัไดรั้บอิทธิพลจากมหาสมุทรท่ีรายลอ้มทำให้มีสภาพภูมิอากาศอบอุ่น 

และช้ืน ฤดูร้อนอากาศร้อนจดัและจะมีไตฝุ้่ นพดัเขา้มาบา้งเป็นคร้ังคราว ฤดู

หนาวอุณหภูมิค่อนขา้งต่ำ ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกนัยายนจะเป็นช่วงท่ี

มีฝนตกค่อนขา้งชุก ลมหนาวท่ีพดัเขา้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายน

ของปีถดัไปจะหอบเอาน้ำฝนมาตกในไตห้วนัแต่ปริมาณน้ำฝนไม่มากนักขณะ

ท่ีภาคกลางและภาคใตส้ภาพอากาศจะแลง้จดั
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เมืองสำคญัในไตห้วนัประกอบไปดว้ย :

▲

 เขตพื้นท่ีไทเปซ่ึงอยูท่างภาคเหนือของเกาะไตห้วนัเป็นเขตตวัเมืองท่ีใหญ่ 

  ท่ีสุดในไตห้วนัและเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจและวฒันธรรม มี

   ระบบขนส่งมวลชนท่ีสมบูรณ์และไดรั้บการช่ืนชมจากประชาชนทัว่ไปวา่เป็น

   ระบบสาธารณูปโภคท่ีสะดวกสบาย ปลอดภยั รวดเร็วและราคาถูก ในช่ว

งไม่ก่ีปีมาน้ีกรุงไทเปไดมุ้่งพฒันาสู่เป้าหมาย“การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

และเทคโนโลยี” โดยหวงัว่าจะผลกัดนัให้กรุงไทเปเป็นเมืองท่ีมีศกัยภาพ 

ดา้นการแข่งขนัท่ีสูงท่ีสุดและเหมาะแก่การพำนักอาศยัมากท่ีสุดในภูมิ 

ภาคเอเชียแปซิฟิก 

▲

 นครเกาสง เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 อยู่ทางใตสุ้ดของเกาะไตห้วนั มีท่า

  เรือเกาสงซ่ึงตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องนครเกาสงเป็นท่าเรือนานาชาติ

   ท่ีใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนั นครเกาสงนับเป็นเมืองแห่งท่ี 2 ของไตห้วนัท่ีมี 

การก่อสร้างระบบรถไฟฟ้า

▲

 นครไทจง เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 อยู่ทางภาคกลางของเกาะไตห้วนั ตั้ง

  อยู่ก่ึงกลางระหว่างภาคเหนือกบัภาคใต ้มีส่ิงอำนวยความสะดวกในการ

  ดำรงชีวิตและเง่ือนไขการประกอบธุรกิจท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดในไตห้วนั

▲
 นครไถหนาน เป็นเมืองทางภาคตะวนัตกเฉียงใตท่ี้ไดช่ื้อว่ามีการพฒันา

  จนรุ่งเรืองเป็นเมืองแรกของเกาะไตห้วนัอีกทั้งเป็นเมืองเก่าท่ีมีอายนุบัร้อยปี

   มีโบราณสถานและ มรดกวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง

▲

 ฮวัเหลียน เป็นเมืองทางตะวนัออกของเกาะไตห้วนั ชายฝ่ังทะเลท่ีสวยงาม

   ภเูขา แมกไมเ้ขียวขจีและลำธารท่ีใสสะอาด คือทรัพยากรธรรมชาติท่ีบ่มเพาะ 

วฒันธรรมกบัวถีิชีวิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นและมีเสน่ห์ดึงดูดใจ
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บา้นฉันอยู่สว่นไหนของไตห้วัน

Kinmen County
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	ภาษากบัความเชือ่ทางศาสนา
ภาษาท่ีใชใ้นไตห้วนัมีทั้งภาษาจีนกลาง ภาษาไตห้วนั ภาษาจีนฮากกาและภาษา

ของชนพื้นเมือง ชาวไตห้วนัมีการนับถือศาสนาท่ีหลากหลายอาทิ ศาสนาพุทธ 

ลทัธิเต๋า ลทัธิอนุตรธรรม ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์  นิกายโรมนัแคทธอลิก   

ศาสนาอิสลาม ลทัธิมูน และศาสนาฮินดู เป็นตน้ 

	การอยูร่ว่มกนัของผูค้นจากหลากหลายวฒันธรรม	
ไตห้วนัมีกลุ่มชนใหญ่ ๆ ประมาณ 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ “ชนพ้ืนเมือง” “ชาวฝูเจ้ียน” 

“ชาวฮากกา” และ “ผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่” ชาวฝูเจ้ียนกบัชาวฮากกาเป็นคนจีนท่ีอพยพ

เขา้มาพำนักอาศยัในไตห้วนัในยุคแรกๆเมื่อหลายร้อยปีก่อนดงันั้นจึงมีจำนวน

ประชากรค่อนขา้งมาก โดยกระจายอยู่ทัว่เกาะ ส่วนชนพื้นเมืองเป็นกลุ่มชนท่ี

อาศยัอยู่บนเกาะไตห้วนัมาแต่ดั้งเดิมก่อนท่ีจะมีกลุ่มชนอื่นอพยพเขา้มา 

	ประเพณีทอ้งถิน่ของไตห้วนั	
เทศกาลสำคญัของไตห้วนัประกอบดว้ย เทศกาลตรุษจีนหรือวนัข้ึนปีใหม่ 

ถือเป็นเทศกาลท่ีสำคญัท่ีสุด นอกจากน้ียงัมีเทศกาลสำคญัอีก 3 เทศกาลไดแ้ก่ 

เทศกาลเช็งเมง้ เทศกาลไหวบ้๊ะจ่างและเทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ อย่างไรก็ดียงัมี 

วนัผูสู้งอายุซ่ึงไดรั้บความสำคญัมากข้ึนตามลำดบั เมื่อถึงเทศกาลเหล่าน้ี 

สมาชิกในครอบครัวก็จะอยู่ร่วมกนัอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา สะทอ้นให้เห็น

เอกลกัษณ์พิเศษของวฒันธรรมจีนท่ีให้ความสำคญักบัความสัมพนัธ์ระหว่าง

สมาชิกในครอบครัว โดยนัยสำคญัของเทศกาลและอาหารท่ีใชใ้นการฉลอง

เทศกาลต่างๆมีดงัน้ี
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เทศกาลสำคัญของไตห้วันและวธิกีารเฉลมิฉลอง

วันตรุษจนี
(วันที่ 30 เดือน 12 ถึง วันที่ 5 เดือน 1 

ตามปฏิทินจันทรคติจีน)

เทศกาลตรุษจีนประกอบไปดว้ย วนัส่งทา้ย 

ปีเก่าและวนัข้ึนปีใหม่ สมาชิกในครอบครัว

ท่ีแยกยา้ยกนัไปอยู่ตามสถานท่ีต่างๆจะ 

กลบัมารวมตวักนัท่ีบา้นอย่างพร้อม 

หน้าพร้อมตากนั โดยประเพณีท่ียึด

ปฎิบติักนัในช่วงเทศกาลตรุษจีนไดแ้ก่ 

 ก่อนวนัปีใหม่จะตอ้งทำความสะอาดบา้น 

คร้ังใหญ่ ซ้ืออาหารและขา้วของต่างๆ 

เพื่อเตรียมตอ้นรับปีใหม่  นั่งลอ้มวง

รับประทานอาหารม้ือค่ำในคืนวนัส่งทา้ย 

ปีเก่า แจกอัง่เปา ติดกระดาษกลอนคู่ 

(ชุนเหลียน)ท่ีประตูหน้าบา้น 

เซ่นไหวเ้ทพเจา้ เซ่นไหวบ้รรพบุรุษ 

เชิดสิงโตแห่มงักร จุดประทดั 

ไปเยี่ยมญาติมิตรเพื่ออวยพรซ่ึงกนัและกนัเป็นตน้
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เทศกาลโคมไฟ

(วันที่ 15 เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติจีน) 

เรียกว่า “เทศกาลโคมไฟ” “ตรุษจีนน้อย” กิจกรรม

ท่ีผูค้นนิยมปฎิบติักนัในวนัเทศกาลโคมไฟคือการ

ไปชมโคมไฟ ทายปริศนาจากโคมไฟ และอาหาร

ท่ีตอ้งรับประทานในวนัน้ีก็คือ”ขนมบวัลอย” ซ่ึง

มีความหมายว่า “สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกนั

อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา”นั่นเอง

เทศกาลเช็งเมง้

(ช่วงเดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติจีน)

ผูค้นจะไปเซ่นไหวบ้รรพบุรุษท่ีฮวงซุ้ยเป็น

สัญลกัษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของตระกูล

 มีลูกหลานสืบสกุล หลงัการสถาปนาประเทศ

สาธารณรัฐจีน ไดมี้การกำหนดให้วนัท่ี 4 พ.ค. 

ของทุกปีเป็นวนัเช็งเมง้หรือ“วนัทำความสะอาด

สุสานบรรพบุรุษ” เพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษ

ท่ีล่วงลบัไปแลว้ อาหารท่ีนิยมรับประทานกนั

ในวนัน้ีคือ”เปาะเป๊ียะสด”หรือ”หรุ่นป่ิง”
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เทศกาลไหวบ้๊ะจ่าง	

(วันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินจันทรคติจีน)

ความหมายของเทศกาลไหวบ้๊ะจ่างคือการขจดั 

เภทภยัอนัตรายทั้งหลายทั้งมวลดงันั้นจึงมี 

ประเพณีโปรยกำมะถนัเหลือง เสียบสมุนไพร 

อา้ยเฉาท่ีประตูหน้าบา้นและแขวนถุงหอม 

นอกจากน้ีเพื่อรำลึกถึง“ชีหย่วน” กวีเอกในสมยั 

โบราณท่ีรักชาติและพลีชีพดว้ยการกระโดดน้ำ

ตาย ซ่ึงนำไปสู่ประเพณีการรับประทานบ๊ะจ่าง 

และการแข่งเรือมงักร

วันสารทจนี

(วันที่ 15 เดือน7 ตามปฏิทินจันทรคติจีน)

เทศกาลสารทจีน หรือเทศกาล “จงหยวน” ใน 

ไตห้วนัจะมีพิธีเซ่นไหวผ้ีไร้ญาติและเซ่นไหว ้

บรรพบุรุษโดยของเซ่นไหวส้ำคญัคือ สัตว ์3 ชนิด 

ไดแ้ก่ ไก่ เป็ด และปลา  หลายทอ้งท่ีก็จะมีการทำ 

พิธีลอยโคมไฟในน้ำและโปรดสัตว์
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เทศกาลไหวพ้ระจันทร์

(วันที่ 15 เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติจีน) 

ตำนานท่ีมาของเทศกาลไหวพ้ระจนัทร์เป็น 

เร่ืองราวของเทพธิดาฉางเอ๋อท่ีเหาะข้ึนสู่ดวง 

จนัทร์ ตามความเช่ือของชาวจีนพระจนัทร์เต็ม 

ดวงเป็นสัญลกัษณ์แห่งการอยู่พร้อมหน้าพร้อม 

ตากนัของสมาชิกในครอบครัวเพื่อชม 

พระจ ันทร์ อาหารท่ีนิยมรับประทานในเทศกาล

น้ีก็คือขนมไหวพ้ระจนัทร์และส้มโอ

วันผูส้งูอายุ	

(วันที่ 9 เดือน 9 ตามปฏิทินจันทรคติจีน) 

วนัผูสู้งอายุเป็นวนัท่ีแสดงความเคารพต่อผูสู้งอายุ

โดยในแต่ละทอ้งท่ีทัว่เกาะไตห้วนัจะมีการจดั 

”กิจกรรมเคารพผูสู้งอายุ” หรือบางแห่งมีการแจก 

อัง่เปาให้แก่ผูสู้งอายุดว้ย
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๓.	ชวีติสมรสและครอบครัว	(หมวดครอบครัว)

การแต่งงานมิใช่เป็นเพียงการมาอยู่ร่วมกนัของสามีภรรยาเพียงสองคน 

เท่านั้น หากแต่ยงัเป็นการเช่ือมโยงให้ครอบครัว 2 ครอบครัวเขา้ไวด้ว้ยกนัหรือ 

แมแ้ต่เป็นการปรับตวัของวฒันธรรม 2 วฒันธรรมเขา้ดว้ยกนัดว้ย ส่ิงสำคญัคือ  

การทำความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั สร้างชีวิตสมรสบนพ้ืนฐานแห่งความเขา้ใจกนั  

การเก่ียวดองกบัญาติพี่น้องของแต่ละฝ่าย การดูแลครอบครัวและการแบ่งหน้าท่ี 

ในการทำงานบา้น การส่ือสารพูดคุยและความขดัแยง้ระหว่างคู่สมรส ความตกลง 

ในการอบรมดูแลบุตรธิดา (บิดามารดาต่างก็มีส่วนร่วมในการดูแลบุตรธิดา)

	การสรา้งครอบครัว
หากมีความคิดแบบโรแมนติกว่า ขอเพียงแต่งงานก็จะมีความสุขไปเองตาม 

ธรรมชาติแลว้ละก็ ชีวิตสมรสในอนาคตอาจจะมีแต่เร่ืองท่ีเราไม่เขา้ใจจนเป่ียมไป 

ดว้ยเคร่ืองหมายคำถามและเคร่ืองหมายตกใจ การเตรียมความพร้อมสำหรับการ 

แต่งงาน ไม่ใช่แต่เพียงแค่เกบ็เงินไดพ้อเพียง หรือเตรียมการจดังานแต่งงานไดอ้ยา่ง 

เพียบพร้อมเท่านั้น ส่ิงสำคญัคือทั้งสองฝ่ายจะตอ้งทำความเขา้ใจต่อความคิดและ 
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ทศันคติเก่ียวกบัชีวิตสมรสของอีกฝ่ายหน่ึงให้ไดอ้ย่างถ่องแท ้นอกจากน้ี ยงัตอ้ง 

เตรียมตวัเองให้พร้อมท่ีจะเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีวุฒิภาวะเพียงพอและสามารถอยู่ไดด้ว้ย 

ตวัเอง และร่วมกนัร่างพิมพเ์ขียวสำหรับชีวิตสมรส “ของเรา” ส่ิงเหล่าน้ีจะมีส่วน 

ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเปิดม่านแห่งชีวิตสมรสไดอ้ย่างราบร่ืน

	การบรหิารครอบครัวและชวีติสมรส
การแต่งงานไม่เพียงแต่เป็นการเช่ือมโยงคน 2 คนเขา้ดว้ยกนั หากแต่ยงั 

เป็นการดึงให้ครอบครัว 2 ครอบครัวเขา้มาไวด้ว้ยกนัดว้ย มีปัจจยัหลาย 

ประการท่ีจะทำให้ชีวิตสมรสมีความสุข รวมถึง ทศันคติท่ีมีต่อเร่ืองต่างๆ ของ 

ทั้งสองฝ่าย การส่ือสารพูดคุยท่ีดี ความรู้จกัประนีประนอมระหว่างกนั การ 

บริหารทางการเงินท่ีดี การแบ่งหนา้ท่ีในการทำงานบา้นท่ีเหมาะสม เป็นตน้ สมาชิก 

ในครอบครัวก็ควรตอ้งมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งให้ความเคารพ 

ต่อวฒันธรรมและการใชชี้วิตของอีกฝ่ายท่ีมาจากต่างประเทศ (หรือต่างถิ่น) 

การส่ือสารท่ีดี

ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างสามีภรรยา

แลกเปลี่ยนทศันคติกนั

แบ
่งเบ

าง
าน

บา้น

มีเ
พ

ศส
ัมพ

นั
ธ์อ

ย่า
งถ

ูกต
อ้ง

บริหารทรัพยสิ์นอย่างเหมาะสม
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1. การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา

มีปัจจยัหลายอย่างท่ีจะทำให้เกิดความสุขในชีวิตสมรส ทั้งการส่ือสารพูดคุยท่ีดี 

รู้จกัหลกัการในการจบัจงัหวะของการ “ฟังอย่างอดทน ค่อยๆ พูด และหยุดเมื่อ 

ถึงเวลา” หากความขดัแยง้มีความรุนแรงจะไม่สามารถจะเจรจากนัไดแ้ลว้ ก็ให้ 

รู้จกัการ “หยุดชัว่คราวในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม” วิธีน้ีจะมีส่วนช่วยลดระดบั 

ความรุนแรงทางอารมณ์ของทั้งฝ่าย 

ในปัจจุบนัน้ีสังคมทัว่ไปต่างให้การยอมรับการแบ่งหนา้ท่ีในการทำงานบา้น 

ระหว่างสามีภรรยาแลว้ และมีหลกัฐานจากการคน้ควา้วิจยัระบุว่า การท่ีอีกฝ่าย 

ช่วยแบ่งเบาภาระในการทำงานบา้นจะมีส่วนช่วยยกระดบัความสุขของชีวติสมรส 

ให้เพิ่มสูงข้ึน เพราะฉะนั้นจึงควรหาเวลาท่ีเหมาะสมแสดงความขอบคุณต่ออีก 

ฝ่ายท่ีเสียสละมาทำงานบา้นดว้ย พร้อมทั้งตอ้งร่วมแบ่งเบาภาระ และอยา่มองว่า 

การท่ีอีกฝ่ายทำงานบา้นนั้น เป็นเร่ืองปกติธรรมดา และไม่ควรท่ีจะคอยจบัผิด 

หาเร่ืองติเตียน

2. การบริหารความสัมพันธ์กับบิดามารดา ญาติพี่น้อง และเพื่อนบ้าน

จากมุมมองของสามีภรรยาแลว้ ความสัมพนัธ์ในชีวิตสมรสจะรวมถึง 

บิดามารดาและญาติพี่น้อง รวมถึงมิตรสหายของทั้งสองฝ่าย ซ่ึงจะทำมีปฏิสัม 

พนัธ์ท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อแต่ละคนซ่ึงไม่เหมือนกนั แต่

หลกัการท่ีตอ้งยึดมัน่ไวเ้สมอก็คือ “ไม่แบ่งเขาแบ่งเรา”

เมื่ออีกฝ่ายเกิดความขดัแยง้กบัสมาชิกในครอบครัวของเรา จะตอ้งพยายามทำ 

ตวัเป็นสะพานในการเช่ือมโยงคู่สมรสของเรากบัคนในครอบครัวของ 

เรา พยายามหาวิธีท่ีทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างก็สามารถยอมรับได ้หรือเขา้ใจใน 

จุดยืนของอีกฝ่ายได ้“ครอบครัวมีสุข สรรพส่ิงรุ่งเรือง”คือความคาดหวงัของ 

ชนเช้ือสายจีนท่ีมีต่อครอบครัว นอกจากน้ีแลว้ ยงัควรท่ีจะพยายามมีปฏิสมัพนัธ์ 

กบัเหล่าเพื่อนบา้น เพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคมให้มีความกวา้งขวางและ 

ไดรั้บการยอมรับมากข้ึน 
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	การเลีย้งดบูตุร
1. การเตรียมตัวของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ 

สามี-ภรรยาท่ีเพิ่งแต่งงานใหม่ จะตอ้งเร่ิมตน้เรียนรู้ตั้งแต่การใชชี้วิตสมรส 

การตั้งครรภ์ การถือกำเนิดข้ึนของชีวิติใหม่ การอบรมเล้ียงดูบุตรตั้งแต่เด็กจน 

เติบโตเป็นวยัรุ่น ซ่ึงมีความสำคญัอย่างยิ่ง คุณพ่อคุณแม่มือใหม่สามารถ 

ศึกษาจาก “เวบ็ไซต์ความรู้ดา้นสาธารณสุข (https://health99.hpa.gov.tw)

สามี-ภรรยาควรร่วมกนัวางแผนชีวิตหลงัมีบุตร ซ่ึงรวมถึงเร่ืองการจดัการดา้น 

การเงิน เวลา พละกำลงัและจิตใจ เพื่อให้บุตรเติบโตข้ึนภายใตส้ภาพแวดลอ้ม

ท่ีดีซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อพฒันาการทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ นอกจากน้ี 

ยงัตอ้งให้ความสำคญักบัโภชนาการท่ีดี  หลีกเลี่ยงการนอนดึก สูบบุหร่ี ด่ืมสุรา 

หรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของสารกระตุน้ต่าง ๆและตอ้งตกลงกนัให้ดีว่าจะ 

แบ่งหน้าท่ีในการดูแลบุตรอย่างไร

2. การอบรมบุตรธิดา

ทศันคติท่ีดีในเวลาท่ีทำการอบรมบุตรธิดาประกอบไปดว้ย :

(1)  การอบรมเล้ียงดูบุตรธิดาถือเป็นหนา้ท่ีของทั้งสามีและภรรยา ส่ิงใดก็ 

ตามท่ีบิดาหรือมารดาสอนสั่งบุตรธิดา ต่างก็จะมีอิทธิพลต่อบุตรธิดา 

เป็นอยา่งมาก ดงันั้น การท่ีบิดามารดามีความเห็นพอ้งตอ้งกนัในเร่ืองการ 

อบรมบุตรธิดาจึงถือเป็นกา้วแรกท่ีสำคญัเป็นอยา่งยิ่ง ตอ้งให้อีกฝ่ายรู้ว่า 

“บนถนนแห่งการอบรมบุตรธิดานั้น ทั้งเธอและฉนัต่างก็มีความสำคญัทั้งคู่”

(2)  ทศันคติและมาตรฐานในการอบรมสั่งสอนของบิดามารดา ตอ้งสอดคลอ้ง

และเป็นไปในทางเดียวกนั โดยจะตอ้งแสดงความเห็นพอ้งตอ้งกนัทั้งทาง 

กริยาหรือทางวาจา รวมทั้งยงัตอ้งทำตวัให้เป็นแบบอย่างดว้ย 

(3)  ยินดีปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการและการวางแผน 

ในการอบรมสั่งสอนบุตรธิดากบัอีกฝ่าย ให้ความสำคญักบัความคิดเห็นท่ี 

ขดัแยง้กนั รวมทั้งยินดีท่ีจะร่วมหารือกบัอีกฝ่ายเพื่อหาวิธีหรือแผนการท่ีดี

ท่ีสุดในการอบรมสั่งสอนบุตรธิดา
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(4)  การอบรมสั่งสอนบุตรธิดา อาจตอ้งพบกบัความผิดหวงัหรือพบกบัปัญหา 

ท่ีอาจทำให้รู้สึกว่าทำอะไรไม่ถูก บิดามารดาควรเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการ 

ศึกษาท่ีหน่วยงานต่างๆ จดัข้ึนอยู่เสมอ หรือเขา้คน้หาขอ้มูลทางเวปไซด์ท่ี 

เก่ียวขอ้งกบัการให้ความรู้แก่บิดามารดาในการอบรมสั่งสอนบุตรธิดา เช่น 

เวปไซด์หรือแฟนเพจ iCoparenting ซ่ึงจะมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กบั

บิดามารดาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้การอบรมสั่งบุตรธิดาดว้ย

	เรยีนรูร้ว่มกนัทัง้ครอบครัว
“การศึกษา” เป็นช่องทางสำคญัในการบ่มเพาะบุคลากรท่ีมีความรู้ความ 

สามารถ เด็กๆจะเขา้ศึกษาในระดบัประถมศึกษาเมื่ออายุครบ 6 ขวบและเขา้ 

ศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาเมื่ออายุ 12 ปีโดยรัฐบาลจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าเล่าเรียน

และจดัหาทรัพยากรดา้นการศึกษาท่ีดีท่ีสุดสำหรับเด็กๆ สำหรับการศึกษาระดบั 

มธัยมศึกษาตอน ปลายแบ่งเป็นสายสามญัและสายอาชีพ ส่วนระดบัอนุปริญญาซ่ึง

จะค่อนขา้งแพร่หลายปัจจุบนัในไตห้วนัมีสถาบนัการศึกษาระดบัวิทยาลยัและ 

มหาวิทยาลยักว่า100 แห่งทำหน้าท่ีบ่มเพาะบุคลากรนับจากท่ีเด็กๆเขา้ศึกษาใน 

โรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ตอ้งมีการติดต่อและรักษาความสัมพนัธ์กบัทางโรงเรียน 

อย่างใกลชิ้ด ซ่ึงเรา เรียกว่า “ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบั ผูป้กครอง” เน่ืองจาก 

การปรับนิสัยตั้งแต่ในวยัเด็กจะทำไดค่้อนขา้งง่าย การศึกษาในโรงเรียนมีอิทธิพล 

ต่อเด็กเป็นอย่างมากและ“ความสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูป้กครอง” ท่ีใกลชิ้ดจะทำให ้

เดก็สามารถปรับตวัให้เขา้กบัชีวิตในโรงเรียนไดร้าบร่ืนยิ่งข้ึน ผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่ 

สามารถใชเ้วลาท่ีอยู่บา้นเล่านิทานพื้นบา้น  สอนร้องเพลง ตลอดจนสอนภาษา 

และวฒันธรรมของประเทศตนให้แก่ลูก ซ่ึงจะช่วยกระชบัความสัมพนัธ์ระหว่าง 

แม่กบัลูกให้ใกลชิ้ดกนัมากข้ึนอีกทั้งเป็นการช่วยให้ลูกมีวิสัยทศัน์ในระดบัสากล 

อีกดว้ย 

 สำนกังานตรวจคนเขา้เมือง กระทรวงมหาดไทย48

บ้านใหม่    •    ชีวติใหม่



หากบุตรมพัีฒนาการล่าชา้	
จะขอความชว่ยเหลอือย่างไร

รัฐบาลจะให้บริการดา้นการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคให้แก่เด็กวยัต่ำกว่า 7 ขวบ

ฟรีสามารถสอบถามไดโ้ดยตรงท่ีสถานพยาบาลศูนยบ์ริการสุขภาพ สถานี 

อนามยัศูนยร่์วมประเมินพฒันาการเด็กในแต่ละเมืองหรือศูนยแ์จง้โอนยา้ย 

เด็กพฒันาการล่าชา้ ซ่ึงจะไดรั้บความช่วยเหลือเป็นอย่างดี

ระบบการศกึษาไตห้วัน

อุดมศึกษ
า

มธัยมศึกษาตอนปลาย

การศึกษาขั้ นพื้ นฐาน

การศึกษาปฐมวยั

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

มธัยมศึกษาตอนปลาย
(โรงเรียนอาชีวศึกษา)

3 ปี

มธัยมศึกษาตอนตน้ 3 ปี

ประถมศึกษา 6 ปี

อนุบาล

ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลยัเทคนิค 

4 ปี

วิทยาลยัเทคนิค 2 ปี

อาชีวศึกษา 2 ปี

อาชีวศึกษา 

5 ปี
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๔.		ศกึษาดว้ยตนเอง	หลอมรวมเขา้กบัสงัคม	
(หมวดการศกึษา)	

ภาษาเป็นอุปสรรคสำคญัในการปรับตวัของผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่ท่ีเพิ่งเดินทางมา 

ถึงไตห้วนั ดงันั้นตอ้งอาศยั “การศึกษา” ช่วยให้สามารถเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มใหม่ 

และกฎระเบียบของสังคมใหม่ได ้คู่สมรสต่างชาติควรควา้โอกาสในการศึกษาหรือ 

เรียนรู้

	แนะนำการปรับตวัของผูต้ัง้ถิน่ฐานใหม	่
“ความแตกต่างดา้นภาษา”เป็นอุปสรรค 

ท่ีทา้ทายต่อการใชชี้วิตของผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่ 

ท่ีเพิ่งมาถึงไตห้วนัมากท่ีสุด ดงันั้นการเรียน 

ภาษาจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการปรับตวั 

รัฐบาลให้ความสำคญักบัการเรียนภาษา 

ของผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่เป็นอย่างยิ่ง หน่วย 

งานภาครัฐและเอกชนมีการจดัอบรม  

“การปรับตวัของผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่” 

 สำนกังานตรวจคนเขา้เมือง กระทรวงมหาดไทย52
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โดยหลักสูตรเหล่านี้ประกอบด้วย : 

▲

 การเรียนภาษา 

▲

 การพำนักอาศยัและการตั้งถิ่นฐาน

▲

 การปรับตวัให้เขา้กบัสังคม

▲

 ประเพณีทอ้งถิ่น

▲

  การประกอบอาชีพ 

การสาธารณสุขและการศึกษา

▲

 การเล้ียงดูบุตร

▲

 สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน

▲

 ความปลอดภยั

เตอืนดว้ยรัก	(๖)

ข่าวสารเก่ียวกบัหลกัสูตรแนะนำการปรับตวัของผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองกิจการพลเรือนหรือกองสวสัดิการสังคมในเมืองต่าง ๆ

 เงื่อนไข : ผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่ท่ีจดทะเบียนสมรสกบัชาวไตห้วนัและขอมีถ่ินท่ีอยู่หรือ 

ตั้งถิ่นฐานในไตห้วนัมีสิทธิเขา้ร่วมการอบรมโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ

คู่มือการใชชี้วติในไตห้วนัสำหรับคู่สมรสต่างชาติ 泰語版 53
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ตารางแนะนำเว็บไซตแ์ละแหล่งขอ้มูลเกีย่วกับครอบครัวศกึษา

ข้อมูลเว็บไซต์

รายช่ือเว็บไซต์ กลุ่มเป้าหมาย สาระสำคัญ ที่อยู่เว็บไซต์

ครอบครัวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาชนทัว่ไป
ขอ้มูลการบริการและกิจ 
กรรมของศูนยค์รอบครัว 
ศึกษาประจำเมืองต่างๆ

https://moe.
familyedu.
moe.gov.tw

3i เรียนรู้และ
ปฎิสัมพันธ์

iLove
ช่วงเวลาแห่งความรัก

หนุ่มสาว
รุ่นใหม่

การคบหากนั , 
เตรียมตวัก่อนแต่ง

https://ilove.
moe.edu.tw

iCoparenting
ความสุขในครอบครัว

พ่อแม่มือใหม่และ 
การดูแลทารก

หน้าท่ีร่วมกนั
พ่อและแม่

https:// 
iCoparenting.
moe.edu.tw

iMyfamily
ครอบครัวของฉัน

สมาชิกทุกคนใน
ครอบครัว

เรียนรู้ร่วมกนั
ทั้งครอบครัว

https://
iMyfamily.
moe.edu.tw

รายช่ือหนังสือ
ครอบครัวศึกษา
ที่มีคุณภาพ

สามีภรรยาและ
ผูท่ี้เป็นพ่อแม่

เรียนรู้ร่วมกนั
ทั้งครอบครัว

https://
iMyfamily.
moe.edu.tw

มารยาทในการใช้และความปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน 
กระทรวงศึกษาธิการ

ผูป้กครอง
แนะแนวการใชข้อ้มูลส่วน
บุคคลแก่บุตรธิดา

https://isafe.
moe.edu.tw/
parents/

	การศกึษาสำหรับผูต้ัง้ถิน่ฐานใหม	่
กองศึกษาธิการประจำเมืองต่างๆ ศูนยค์รอบครัวศึกษา โรงเรียนประถมและ 

มธัยมศึกษา ศูนยก์ารศึกษาผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่ และมหาวิทยาลยัชุมชน ไดเ้ปิดสอน 

หลกัสูตรท่ีหลากหลายสำหรับผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่ท่ีตอ้งการศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติม 

โดยหลกัสูตรดงักล่าวประกอบดว้ย การศึกษาภาษาจีน การเล้ียงดูบุตร ความรู้ทัว่ 

ไปเก่ียวกบัชีวิตประจำวนั และครอบครัวศึกษา เป็นตน้ ซ่ึงหน่วยงานเหล่าน้ีลว้น 

ยินดีตอ้นรับผูต้ ั้งถ่ินฐานใหม่

 สำนกังานตรวจคนเขา้เมือง กระทรวงมหาดไทย54
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ข้อมูลเว็บไซต์

รายช่ือเว็บไซต์ กลุ่มเป้าหมาย สาระสำคัญ ที่อยู่เว็บไซต์

มารยาทในการใช้และความรู้เร่ือง 
อินเตอร์เน็ตของนักเรียนช้ันประถม 
และมัธยมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนชั้น 
ประถมศึกษา 
และมธัยมศึกษา 
และผูป้กครอง

มารยาทในการ 
ใชอิ้นเตอร์เน็ต

https://
eteacher.edu.
tw/Desktop.
aspx

Network Guardian Angels, NGA
กระทรวงศึกษาธิการ

ผูป้กครอง

โปรแกรมกรองขอ้มูล 
ท่ีไม่เหมาะสมหากเขา้ 
ดูเวบ็ไซต์ท่ีไม่เหมาะ 
สมจะถูกบล็อกทนัที  
สามารถติดตั้งใน 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  
โน๊คบุ๊ค สมาร์ทโฟน 
และแท็บเล็ต

https://nga.
moe.edu.
tw/2016/

สายด่วนบริการให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัว

สายด่วนบริการให้คำปรึกษาปัญหาค
รอบครัวทั่วประเทศ412-8185

สมาชิกในครอบครัว

ให้คำปรึกษาเก่ียวกบัการ 
เล้ียงดูบุตร,ความสัมพนัธ์ 
ในครอบครัว, ชีวิตสมรส 
และความสัมพนัธ์กบั 
สมาชิกคนอื่นๆใน 
ครอบครัว

เวลาให้บริการ:
จนัทร์-เสาร์ 
เชา้ 9:00~12:00
บ่าย 14:00~17:00
จนัทร์-ศุกร์ 
กลางคืน 
18:00~21:00
หากใชมื้อถือ
โทรกรุณากด
02 ก่อน

	การสอบเทยีบระดบัการศกึษา
ผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่บางคนเมื่อเดินทางเขา้มาพำนักอาศยัในไตห้วนัแลว้อาจตอ้ง

การใบรับรองการศึกษาเพื่อนำไปใชส้มคัรงาน สามารถยื่นขอสมคัร “สอบเทียบ 

ระดบัการศึกษา”จากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการได้

คู่มือการใชชี้วติในไตห้วนัสำหรับคู่สมรสต่างชาติ 泰語版 55
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เตอืนดว้ยรัก	(๗)

การสอบเทียบระดบัการศึกษา

หน่วยงานรับเร่ือง : 

1.  โรงเรียนอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษากองท่ี 1 กระทรวงศึกษาธิการ 

 โทร 02-77365847

2. โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย(สายอาชีพ)กองมธัยมศึกษาตอนปลาย

  (สายอาชีพ)สำนักการศึกษาประชาชนและการศึกษาระดบัก่อนวยัเรียนกระทรวง 

ศึกษาธิการ  โทร 04-37061142

3. โรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษา กองศึกษาธิการเมืองต่างๆ

เอกสารที่ต้องเตรียม : 

1. ใบถิ่นท่ีอยู่หรือหนังสือเดินทางไตห้วนัหรือบตัรประจำตวัประชาชนไตห้วนั

2. ประกาศนียบตัรการศึกษา

3. รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว 

4.  การสอบเทียบในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจะตอ้งมีใบประกาศนียบตัรหลกั 

สูตรสายอาชีพชั้นตน้ (丙級) และชั้นกลาง (乙級) ข้ึนไป

5.  การสอบเทียบระดบัปวช.และปวส.จะตอ้งมีใบประกาศนียบตัรหลกัสูตรสายอาชีพ

ชั้นกลาง (乙級) ข้ึนไป

	การใชป้ระโยชนท์รัพยากรในสงัคม	
ไตห้วนัมีองค์กรดา้นสวสัดิการสังคมภาคเอกชนเป็นจำนวนมากนอกจากมี 

การเปิดอบรม “การปรับตวัสำหรับผูต้ ั้งถ่ินฐานใหม่” ตามเมืองต่างๆทัว่เกาะไตห้วนั 

 ยงัมีการจดักิจกรรมและเปิดสอนหลกัสูตรต่างๆมากมายอาทิ กิจกรรมอ่านหนังสือ 

ร่วมกนั การเรียนรู้เพื่อพฒันาการท่ีดีข้ึน การสัมมนาดา้นการศึกษา หลกัสูตรความรู้ 

ความสามารถพิเศษ และการบริการชุมชน เป็นตน้ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการใชชี้วิต 

ในไตห้วนัของผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่ รายช่ือองค์กรต่างๆดงัต่อไปน้ี เป็นส่วนหน่ึงของ 

องค์กรดา้นสวสัดิการสงัคมภาคเอกชนท่ีสำคญัในไตห้วนั ขอแนะนำใหทุ้กท่านจด 

จำช่ือองคก์รเหล่าน้ีไวใ้ห้ดี 

 สำนกังานตรวจคนเขา้เมือง กระทรวงมหาดไทย56
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หากประสบปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตสามารถโทรศพัท์ขอความช่วยเหลือ 

จากองค์กรเหล่าน้ีได ้

▲

 มูลนิธิเพิลร์เอสบกั (02)2369-8880

▲

 มูลนิธิซ่านมู่ (02)2381-5402

▲

  ศูนยพ์ฒันาครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่ มูลนิธิอีเดน 

  (02)2558-0133 หรือ (02)2230-6670ต่อ7205

▲

 สมาคมวายดบัเบิ้ลยูซีเอ (02)23140408

▲

 สมาคมพี่น้องเอเซียตะวนัออกเฉียงใตแ้ห่งไตห้วนั

  กรุงไทเป: (02)2921-0565        นครเกาสง: (07)6830738

▲

 สมาคมพฒันาสตรี (02)2891-1870 

▲

  ศูนยบ์ริการสตรีผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่และครอบครัว  กรุงไทเป 

(02)25580133

	การคุม้ครองผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูต้ัง้ถิน่ฐานใหม่

▲

 ขอคำปรึกษาหรือร้องเรียนกรณีเกิดขอ้พิพาทท่ีเก่ียวกบัการบริโภค

   หากเกิดปัญหาหรือขอ้พิพาทท่ีเก่ียวกบัการบริโภคสามารถร้องเรียนได้

ท่ี 1950 สายด่วนคุม้ครองผูบ้ริโภคทัว่ประเทศหรือศูนยบ์ริการผูบ้ริโภค

ประจำเมืองต่างๆ  ทั้งน้ี 1950 เป็นโทรศพัท์สายด่วนท่ีตอ้งเสียค่า 

โทรศพัท์ในอตัราเดียวกบัค่าโทรศพัท์ทัว่ไป

▲

 ป้องกนัการถูกหลอกลวง

   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย 

ไตห้วนัไดจ้ดัตั้งโทรศพัท์สายด่วน165 และแฟน 

เพจต่อตา้นการหลอกลวงซ่ึงมีการแนะนำวิธีป้องกนั 

การถูกตม้ตุ๋นหลอกลวง สามารถใชบ้ริการโดยสแกน 

QR Codeขา้งล่างน้ี(เพื่อเช่ือมต่อกบัแฟนเพจ 

165)ต่อตา้นการหลอกลวงได้

คู่มือการใชชี้วติในไตห้วนัสำหรับคู่สมรสต่างชาติ 泰語版 57
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๕.  อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ทีพ่กัอาศัยและการคมนาคม
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๕.		อาหาร	เครือ่งนุ่งหม่	ทีพั่กอาศยัและการคมนาคม
	 (หมวดชวีติความเป็นอยู)่

อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีพกัอาศยัและการคมนาคมในไตห้วนัลว้นทนัสมยัและ

สะดวกสบาย

	อาหารไตห้วนั	หลากหลายเลศิรส
ไตห้วนัมีผลไมห้ลากหลายชนิดและมีผลผลิตปริมาณมากจนไดรั้บสมญา 

นามว่า “อาณาจกัรแห่งผลไม”้ ตลอดปีทั้ง 4 ฤดูกาลจะมีผลไมห้ลากชนิดออกมา 

ให้เลือกรับประทานไดต้ามความชอบ  วฒันธรรมการกินของชาวไตห้วนัมีความ 

หลากหลายแต่จะรับประทานขา้วเป็นอาหารหลกั และรับประทานอาหารท่ีทำจาก

แป้งสาลีเป็นอาหารเสริม  สามารถหาซ้ืออาหารไดจ้ากตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

ร้านสะดวกซ้ือท่ีเปิดบริการ 24 ช.ม. หรือไฮเปอร์มาร์เก็ต 

“ตลาดนัดกลางคืน” หรือ “ไนท์มาร์เก็ต” นับเป็นเอกลกัษณ์พิเศษของวฒัน 

ธรรมการกินไตห้วนั มีอาหารทอ้งถิ่นหลากชนิดและพฒันากลายเป็นอาหารประจำ 

ชาติของไตห้วนัดึงดูดนักท่องเท่ียวต่างชาติไดไ้ม่น้อย 
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	เครือ่งนุ่งหม่ไตห้วนั	ใสส่บายสวยงาม
ลกัษณะภูมิอากาศใน 4 ฤดูของเขตภาคกลางและภาคใตข้องไตห้วนัไม่ต่าง 

กนัมากนกั ขณะท่ีเขตภาคเหนือ ฤดูร้อนอากาศร้อนจดัอุณหภมิูสูง ฤดูหนาวอุณหภมิู 

ค่อนขา้งต่ำ ผูค้นส่วนใหญ่นิยมแต่งกายแบบง่ายๆสบายๆ ส่วนฤดูหนาวผูค้นส่วน 

ใหญ่จะเตรียมเส้ือผา้กนัความหนาวเยน็หรือแจ๊กเก๊ต สำหรับฤดูใบไมผ้ลิและฤดูใบ 

ไมร่้วง อากาศไม่ต่างจากช่วงหน้าหนาวหรือหน้าร้อนมากนักดงันั้นคนส่วนใหญ่ 

จึงยงัคงสวมใส่เส้ือผา้ท่ีใชใ้นฤดูหนาวหรือฤดูร้อน จากการท่ีไตห้วนัมีความหลาก

หลายทางวฒันธรรม จึงไม่มีการกำหนดชุดประจำชาติอีกทั้งวิถีชีวิตของผูค้นก็จะ 

เน้นเร่ือง “ความสะดวกสบาย” เป็นหลกั

	ทีอ่ยูอ่าศยัในไตห้วนั	ปลอดภยัไรก้งัวล
ลกัษณะบา้นเรือนซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศยัในไตห้วนัมีหลากหลายรูปแบบ 

ในชนบทส่วนใหญ่จะเป็น  “บา้นเด่ียว” และ “บา้นชั้นเดียว”  ส่วนในเขตตวัเมือง 

จะเป็นอพาร์ตเมน้ท์และคอนโดมิเนียม เป็นหลกั 

หากประชาชนประสบภาวะฉุกเฉินหรืออุบติัภยัตอ้งการความช่วยเหลือฉุก 

เฉินสามารถโทรศพัท์ขอความช่วยเหลือไดท่ี้ส่ายด่วนโทรฟรี “110” หากประสบ

อคัคีภยัหรือเหตุฉุกเฉินในท่ีอยู่อาศยั ก็สามารถโทรศพัท์ขอความช่วยเหลือไดท่ี้ 

“119” จะไดรั้บความช่วยเหลือทนัที

	การคมนาคมไตห้วนั	สะดวกรวดเร็ว
ไตห้วนัมีการคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็วทั้งภายในประเทศและการเช่ือมโยงสู่

กบัต่างประเทศ
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การคมนาคมทางอากาศ :

 เส้นทางบินระหว่างประเทศ ปัจจุบนัไตห้วนัมีสนามบินนานาชาติเถาหยวน สนาม 

บินนานาชาติไทเป(ซงซาน) สนามบินนานาชาติไทจงและสนามบินนานาชาติ 

เกาสง เช่ือมโยงกบัเมืองสำคญัต่างๆทัว่โลก 143 เมือง สำหรับเส้นทางบินประจำ 

ภายในประเทศมีสายการบิน 4 แห่งให้บริการบินระหว่างเมืองสำคญัในไตห้วนักบั

เกาะรอบนอก 

รถโดยสารประจำทาง : 

 การคมนาคมทางบกระหว่างเมืองต่างๆในไตห้วนั มีบริการรถโดยสารประจำทาง 

มากมาย ซ่ึงบริษทัขนส่งเหล่าน้ียงัมีบริการให้เช่ารถบสัเพื่อการท่องเท่ียวดว้ย

 สำนกังานตรวจคนเขา้เมือง กระทรวงมหาดไทย62

บ้านใหม่    •    ชีวติใหม่



รถไฟฟ้า : 

 กรุงไทเป นครเถาหยวนและนครเกาสงลว้นมีระบบรถไฟฟ้าใหบ้ริการ กรุงไทเปมีรถ 

ไฟฟ้า 5 สาย ไดแ้ก่ สายเหวิน-หู(Brown:BR) สายตา้นสุ่ย-ซ่ินอ้ี(Red:R)สายซงซาน 

-ซินเต้ียน(Green:GR )สายจงเหอ-ซินหลู(orange:O)และสายป่ัน-หนาน (Blue:BL) 

นครเถาหยวนมีรถไฟฟ้า  1 สาย วิ่งผ่าน 3 เมืองไดแ้ก่กรุงไทเป นครนิวไทเปและ 

นครเถาหยวน ส่วนนครเกาสงมีรถไฟฟ้า 2 สาย โดยระบบรถไฟฟ้านครเกาสง 

เช่ือมต่อกบัรถไฟความเร็วสูงไตห้วนั(THSR) การรถไฟไตห้วนั(TRA)และสนามบิน 

นานาชาติเกาสง

รถไฟความเร็วสูงไต้หวัน : 

 รถไฟฟ้าความเร็วสูงไตห้วนัมีสถานีรถ 12 แห่งดงัน้ี สถานีหนานกัง่ ไทเป ป่ัน 

เฉี ยว เถาหยวน ซินจู๋ เหมียวลี่ ไทจง จางฮัว่ เจียอ้ี ไทหนาน และจัว่อิ๋ง โดยจาก 

สถานีไทเปถึงสถานีจัว่อิ๋งใชเ้วลา 94 นาที ผูโ้ดยสารสามารถดูรายละเอียดไดท่ี้ 

https://www.thsrc.com.tw หรือ โทรติดต่อสอบถามไดท่ี้ : 02-4066-3000(เหมียวลี่: 

4266-3000 ไถตง จินเหมิน: 4666-3000 หมาจู่และ มือถือ: 02-4066-3000)
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รถไฟ :

 ไตห้วนัมีรถไฟวิ่งรอบเกาะ ตารางการเดินรถถี่และสะดวกสบาย ผูโ้ดยสารสามารถ

จองท่ีนั่งในวนัท่ีเดินทางโดยตอ้งจองก่อนตั้งแต่ 1 ชม.ข้ึนไปได ้แต่หากเป็นการ 

จองล่วงหน้าก่อนวนัเดินทางตอ้งจองก่อนวนัเดินทางเป็นเวลา 2 สัปดาห์ข้ึนไป  

ซ่ึงหมายถึงการจองในวนัจนัทร์น้ีเป็นการจองท่ีนัง่ของวนัจนัทร์ในอีก 2 สปัดาห์ถดัไป 

แต่หากจองในวนัศุกร์สามารถจองท่ีนั่งเพิ่มไดอี้ก 2 วนั(หรือหมายถึงสามารถจอง 

ท่ีนั่งของวนัศุกร์ วนัเสาร์และวนัอาทิตยข์องอีก 2 สัปดาห์ถดัไปได ้) โดยสามารถ 

จองผ่านทางโทรศพัท์(412-1111หรือ412-6666 กดต่อสายบริการลูกคา้ 333 )หรือ 

จองผ่านทางอินเตอร์เน็ต(http://railway.hinet.net/)

การคมนาคมทางทะเล : 

 ท่าเรือจีหลง ไทจง เกาสงและฮวัเหลียนเป็นท่าเรือขนส่งผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

ท่ีสำคญัของไตห้วนั การเดินทางไปมาระหว่างไตห้วนักบัเกาะรอบนอก เช่น 

จินเหมิน และมตัสุ จะอาศยัการคมนาคมทางอากาศเป็นหลกัและเสริมดว้ยการ 

คมนาคมทางเรือ 
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แผนผังเสน้ทางรถไฟฟ้าไทเป(Taipei	MRT)
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แผนผังเสน้ทางรถไฟฟ้าเถาหยวน(Taoyuan	MRT)
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ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่เพิ่งเดินทางมาไต้หวันควรระมัดระวังความปลอดภัยด้านการ 
จราจรดังต่อไปนี้ 

▲

  ในไตห้วนัท่ีนั่งคนขบัจะอยู่ทางซ้ายมือของตวัรถดงันั้นการขบัรถจึง 

ตอ้งชิดขวา

▲

  ผูข้บัขี่หรือผูเ้ดินถนนจะตอ้งเคารพสัญญานไฟจราจร 

เคร่ืองหมายจราจรและ เคร่ืองหมายบนทอ้งถนนและตอ้งเช่ือฟังการ 

บอกสัญญานของเจา้หน้าท่ี ตำรวจจราจรดว้ย  

▲

  เน่ืองจากรถยนต์จะตอ้งขบัชิดขวาดงันั้นก่อนขา้มถนนจะตอ้งมองซ้าย 

ก่อนแลว้จึง มองขวา 

▲

  ห้ามขบัขี่รถยนต์โดยไม่มีใบขบัขี่และจะตอ้งพกใบขบัขี่ท่ีออกให้โดย 

หน่วยงาน ของทางการไตห้วนัขณะขบัขี่ยานพาหนะดว้ย 

▲

  ผูข้บัขี่รถยนต์และผูโ้ดยสารท่ีนั่งดา้นหน้าจะตอ้งรัดเข็มขดันิรภยั 

เด็กอายุต่ำ กว่า4 ปีจะตอ้งนั่งบนท่ีนั่งนิรภยัสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ 

ผูข้บัขี่และผูน้ั่ง ซ้อนทา้ยจกัรยานยตน์จะตอ้งสวมหมวกนิรภยั 

▲
  ห้ามขบัรถเร็วเกินกำหนดและตอ้งลดความเร็วเมื่อมีฝนตกหรือมีหมอก

หนา
▲

  ควรรักษาระยะห่างกบัรถ คนัหน้าในระยะพอสมควรท่ีจะสามารถเบรค

ไดท้นั 

▲

  ขบัรถชา้ๆ เมื่อขบัขี่ในเขตภูเขาและใชเ้กียร์ต่ำขณะขบัรถลงทางลาด 

หรือลงเขา

▲

  ห้ามต่อเติมเปลี่ยนแปลงรถยนต์และมีพฤติกรรมท่ีอนัตรายอาทิ ขบัซิก 

แซกเป็นงูเล้ือยหรือแข่งกบัรถคนัอื่น

▲

 ห้ามด่ืมแลว้ขบั

▲

  ห้ามใชโ้ทรศพัท์มือถือ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อโทร

ออกหรือรับสายตลอดจนอุปกรณ์ส่ือสารอื่นๆท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อ 

ความปลอดภยัขณะขบัขี่รถยนต์
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ขั้นตอนการสอบ ขั้นตอนการสอบ ขั้นตอนการสอบ

หลกัฐานท่ีตอ้งใช้
ใบถิ่นท่ีอยู่หรือบตัร 

ประชาชนและรูปถ่าย 2 ใบ

ขอแบบคำร้องลงทะเบียน
ใบขบัขี่

ผ่านการตรวจสุขภาพ

ผ่านการสอบภาคทฤษฏี
(85 คะแนน)

ผ่านการสอบภาคปฎิบติั 
(70 คะแนน)

รับใบขบัขี่

หลกัฐานท่ีตอ้งใช้
ใบถิ่นท่ีอยู่หรือบตัร

ประชาชนและรูปถ่าย2 ใบ

ขอแบบคำร้องลงทะเบียน
ใบขบัขี่

ผ่านการตรวจสุขภาพ

ผ่านการสอบภาคทฤษฏี
(85 คะแนน)

ผ่านการสอบปฏิบติั
(70 คะแนน)

ผ่านการสอบปฏิบติั
(70 คะแนน)

รับใบขบัขี่

หลกัฐานท่ีตอ้งใช้
ใบถิ่นท่ีอยู่หรือบตัรประชาชน 

รูปถ่าย3 ใบ

ขอแบบคำร้องลงทะเบียนใบขบัขี่

ผ่านการตรวจสุขภาพและ 
ทดสอบร่างกาย

ขอใบอนุญาตฝึกขบัขี่รถยนต์

ผ่านการสอบภาคทฤษฏี
(85 คะแนน)

ผ่านการสอบปฏิบติั
(70 คะแนน)

ผ่านการสอบปฏิบติั
(70 คะแนน)

รับใบขบัขี่

※	หากสอบภาคทฤษฎี หรือภาคสนามไม่ผ่าน หลงั7วนั สามารถยื่นขอสอบใหม่ได้

※	ใบรับรองแพทยแ์ละใบคะแนนผลการสอบมีอายุใชง้านไดภ้ายใน 1 ปี 

※		ผูย้ื่นขอสอบใบอนุญาติขบัขี่รถยนต์ส่วนบุคคลจะตอ้งมีใบรับรองการฝึกหัดขบัรถยนต์ 3 เดือน(หรือ 
เขา้ร่วมอบรมกบัสถาบนัฝึกหัดขบัรถยนต์ 5สัปดาห์จึงจะสามารถยื่นขอสอบภาคทฤษฎีได)้

※		ผูท่ี้ยงัไม่มีใบขบัขี่รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจกัรยานยนต์เมื่อไดรั้บใบขบัขี่คร้ังแรกควรรับการฝึกอบ 
รมความปลอดภยัในการขบัขี่รถจกัรยานยนต์

รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก

ค่าสมคัรสอบ /250

ค่าธรรมเนียมใบขบัขี่ /200

รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่

ค่าสมคัรสอบ /250

ค่าธรรมเนียมใบขบัขี่ /200

รถยนต์ส่วนบุคคล

ค่าสมคัรสอบ /450

ค่าธรรมเนียมใบขบัขี่ /200

ขัน้ตอนการสอบใบขับขีร่ถยนตแ์ละจักรยานยนต์

คู่มือการใชชี้วติในไตห้วนัสำหรับคู่สมรสต่างชาติ 泰語版 69

อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีพกัอาศยัและการคมนาคม (หมวดชีวติความเป็นอยู)่



ทำอย่างไรจงึจะไดรั้บใบขับขีร่ถยนต์
(หรอืจักรยานยนต)์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยงานดา้นการขนส่งทางบกทุกแห่ง 

คุณสมบัติ : 

(1) อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์

(2)  ไดรั้บอนุญาตให้พำนักอาศยัหรือมีถิ่นท่ีอยู่เป็นเวลา 6 เดือน 

ข้ึนไป(ใบรับรอง)

ขั้นตอน : 

(1)  ตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายท่ีโรงพยาบาลของรัฐหรือสถาน

พยาบาลท่ีกรม การขนส่งทางบกระบุ (ผูย้ื่นขอสอบรับใบขบัขี่รถจกัร

ยานยนต์ขนาดเล็กรุ่นเล็ก ขนาดเล็กธรรมดา ขนาดใหญ่แบบธรรมดา 

ไม่ตอ้งตรวจสมรรถภาพร่างกาย)

(2)  สมคัรสอบ → สอบขอ้เขียน → สอบภาคปฏิบติั → รับใบขบัขี่ 

หลักฐานที่ต้องใช้ : 

(1) หลกัฐานการพำนักในไตห้วนัอย่างน้อย 6 เดือนข้ึนไป(ฉบบัจริง) 

(2)  ใบอนุญาตฝึกขบัรถยนต์(ยกเวน้ผูส้มคัรสอบใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์) 

หรือท่ีใบอนุญาตขบัขี่ออกให้โดยรัฐบาลของประเทศนั้นๆหรือใบขบัขี่ 

สากล(หมดอายุแลว้ก็ใชไ้ด)้

(3)  คำร้องลงทะเบียนสอบใบขบัขี่รถยนต์ธรรมดาหรือรถจกัรยานยนต์ 1ชุด 

(ตอ้งผ่านการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย) 

(4)  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 น้ิว อายุไม่เกิน 6 เดือน 1 ใบ (รูปถ่ายตอ้งมีขนาด 

เดียวกบัใบตรวจสุขภาพและใบฝึกขบัขี่รถยนต์)

ตัวอย่างใบขับขีไ่ตห้วัน
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หากตอ้งการสอบใบขับขีจ่ะหาขอ้มูลทีเ่กีย่ว
ขอ้งไดท้ีไ่หน

สามารถดาวน์โหลดแนวขอ้สอบใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์และรถยนต์ 

ภาคทฤษฏีของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ไตห้วนั 

สาธารณรัฐจีนจากเวบ็ไซต์ https://www.thb.gov.tw/  แลว้เลือก 

“บริการทะเบียนยานยนต์” (監理服務) จากนั้นเลือก “แนวขอ้สอบใบขบัขี่” 

(筆試題庫) หรือคลิกดูรายละเอียดจากลิงค์ดงัต่อไปน้ี

(1) ขอ้สอบภาคทฤษฏีใบขบัขี่รถยนต์ส่วนบุคคล :

  https://www.thb.gov.tw/sites/ch/modules/download/download_

list?node=30892007-f4d7-45f0-8a7e-863e7822fe5c&c=e94977a2-

5a11-45ce-b530-5ca55d709ed3

(2)  แนวขอ้สอบภาคทฤษฏีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์ :

  https://www.thb.gov.tw/sites/ch/modules/download/download_

list?node=cc318297-734e-42f0-9524-284801e7064d&c=63e0f1f5-

4574-4545-a6fe-987df50ee75f

(3) ระบบทดลองทำขอ้สอบใบขบัขี่ออนไลน์ :

 https://www.mvdis.gov.tw/m3-simulator-drv/

ตอ้งสวมหมวกนิรภยัขณะขบัขี่ รถจกัรยานยนต์

ตอ้งคาดเข็มขดันิรภยัขณะขบัรถ หรือโดยสารรถยนต์

หน่ึงในรายการสอบภาคปฎิบติั
(ทดสอบการทรงตวัโดยให้ขบัตรงไปขา้งหน้า)
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รูจั้กเครือ่งหมายจราจร
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รูจั้กเครือ่งหมายจราจร
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ทรัพยากรในชุมชน สมบูรณ์และหลากหลาย  .................. 76

ท่องเทีย่วพกัผ่อนในวนัหยุด  ............................................. 77

๖.  ใช้ชีวติอย่างมคีวามสุขในไต้หวนั
    (หมวดนันทนาการ)

คู่มือการใชชี้วติในไตห้วนัสำหรับคู่สมรสต่างชาติ 泰語版 75



๖.	ใชช้วีติอยา่งมคีวามสขุในไตห้วนั	(หมวดนันทนาการ)

การพกัผ่อนหย่อนใจ เป็นส่ิงสำคญัสำหรับวิถีชีวิตของผูค้นในสังคมยุคใหม่ 

การเลือกกิจกรรม พกัผ่อนหย่อนใจท่ีดีจะสามารถทำให้ตนเองและครอบครัวอยู่ 

ร่วมกนัอย่างปรองดองและมีความสุข ดงันั้นการเสาะหาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการพกั 

ผ่อนหย่อนใจจึงเป็นกิจกรรมสำคญัอย่างหน่ึงของครอบครัวในยุคปัจจุบนั

	ทรัพยากรในชมุชน	สมบรูณแ์ละหลากหลาย
สภาพแวดลอ้มในชุมชนซ่ึงประกอบดว้ยวิถีชีวิตของผูค้นและวฒันธรรม 

 ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาลว้นส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ 

เราทั้งส้ินอีกทั้งยงัมีอิทธิพล ต่อการศึกษาของเดก็ๆดว้ย ตามหมู่บา้น ตำบลและเมือง 

ต่างๆจะมี “ศูนยกิ์จกรรมชุมชน”

ท่ีสมบูรณ์แบบ เป็นสถานท่ีจดักิจกรรมดา้นการศึกษาและนนัทนาการของ 

ประชาชน โดยจะมีการจดัอบรมความรู้ทัว่ไปอาทิ เรียนรู้เก่ียวกบัวิถีชีวิต การทำ 

อาหาร คหกรรม รวมทั้งการให้การเล้ียงดูบุตร เป็นตน้ ซ่ึงจะช่วยให้ผูต้ ั้งถิ่นฐาน 

ใหม่ไดเ้รียนรู้ขนบธรรม ประเพณี และวฒันธรรมทอ้งถิ่น
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	ทอ่งเทีย่วพักผอ่นในวนัหยดุ
วนัเสาร์-อาทิตยจ์ะเป็นวนัหยุดสุดสัปดาห์ประชาชนจะมีเวลาพกัผ่อนหย่อน

ใจอยา่งเตม็ท่ีและพาครอบครัวไปเท่ียวชมววิทิวทศันต์ามธรรมชาติในเขตชานเมือง

ไตห้วนัมีแหล่งท่องเท่ียวมากมายเช่น ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ไปข้ึนรถไฟเล็กและ 

ชมพระอาทิตยข้ึ์นท่ีภูเขาอาลีซัน ป่าดงดิบท่ีเขตซีโถวหรือชายฝ่ังทะเลอนังดงามท่ี 

ฮวัเหลียน นอกจากน้ียงัมีหมู่บา้นเก่าแก่ของไตห้วนัอาทิ จ่ิวเฟ่ิน ลู่กัง่ ตา้เจ่ียและ 

ตา้ซี ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมอย่างมากในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา

สามารถสืบคน้ขอ้มูลการท่องเท่ียวท่ีสำคญัของไตห้วนัไดจ้ากเวบ็ไซต์การ 

ท่องเท่ียวไตห้วนั https://www.taiwan.net.tw มีขอ้มูลแนะนำมากมาย

คู่มือการใชชี้วติในไตห้วนัสำหรับคู่สมรสต่างชาติ 泰語版 77

ใชชี้วติอยา่งมีความสุขในไตห้วนั (หมวดนนัทนาการ)



เตอืนดว้ยรัก(๘)

หากเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศเมื่อกลบัเขา้ไตห้วนัมีส่ิงใดท่ีห้ามนำเขา้บา้ง?

ประชาชนท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศหรือจีนแผ่นดินใหญ่ 
ห้ามนำส่ิงของตอ้งห้ามอาทิ สัตว ์พืชและผลิตภณัฑ์ต่างๆ(ตามตารางขา้งล่าง)
เขา้สู่ไตห้วนั หากมีการนำส่ิงของดงักล่าวติดตวัมาดว้ยตอ้งกรอกแบบสำแดงของตอ้ง
ห้ามและแสดงต่อเจา้หน้าท่ีศุลกากรประจำช่องตรวจสีแดง ผูท่ี้ฝ่าฝืนนำส่ิงของตอ้ง 
ห้ามเขา้มาโดยไม่สำแดงต่อเจา้หน้าท่ีมีโทษถูกปรับในจำนวนท่ีต่างกนัตามระดบั 
ความรุนแรงของส่ิงของตอ้งห้ามนั้น และหากฝ่าฝืนรุนแรงอาจถูกดำเนินคดีดว้ย

 ※ ส่ิงของตอ้งสำแดงท่ีตอ้งส่งตรวจโรค หากไม่ผ่านการตรวจโรคห้ามนำเขา้

ประเภท สัตว์และพืช ผลิตภัณฑ์

สัตว์ สุนัข แมว กระต่าย
เป็นตน้

1.  เน้ือสัตว(์เน้ือสด แช่เยน็ แช่แข็งและผ่านการปรุง 
สุกหรือบรรจุสูญญากาศ)

2.  ผลิตภณัฑ์จากเน้ือสัตว(์รวมเน้ือสัตวท่ี์มีการบรรจุ 
สูญญากาศ )
(1)  เน้ือแห้งหรือเน้ือรมควนัอาทิเน้ือแห้ง เบคอน 

ตีนไก่พะโล ้เป็นตน้
(2)  ผลิตภณัฑ์จากเน้ือสัตวแ์ละท่ีมีไส้เป็นเน้ือสัตว ์

อาทิ ซาลาเปา ลูกช้ิน หมูยอ 
ทองมว้นไข่ไส้หมูหยอง อาหารกล่องจากบน 
เคร่ืองบินท่ีมีส่วนผสมของเน้ือสัตว ์เป็นตน้

3. ไข่(ผลิตภณัฑ์)ท่ียงัไม่ไดป้รุงสุก
4.  อาหารสัตว ์รวมอาหารสุนัขและแมวท่ีมีส่วนผสม 

ของเน้ือสัตว ์ของเล่นสำหรับให้สัตวเ์ล้ียงกดัหรือ 
คาบเล่นท่ีทำจากหนังสัตว ์

5.  ยาสมุนไพรจีนท่ีมีส่วนผสมของอวยัวะสัตว์

พืช 1.  แมลงท่ียงัมีชีวิตหรือส่ิงมี 
ชีวิตท่ีเป็นศตัรูพืช

2.  ดินหรือพืชท่ีมีดินติดมาดว้ย
3.  พืชจากเขตท่ีมีการระบาด 

ของโรคติดต่อหรือมีการขน 
ส่งผ่านเขตดงักล่าว

1. ลูกไมส้ด
2. ดิน
3.  ห้ามนำพืชจากเขตท่ีมีการระบาดของโรคติดต่อ 

หรือมีการขนส่งผ่านเขตดงักล่าว

กฎระเบียบการตรวจโรคของผูโ้ดยสาร ดูรายละเอียดไดท่ี้ (https://www.baphiq.gov.tw) จากนั้นคลิก 

“ขอ้ควรระวงัสำหรับผูโ้ดยสารท่ีเดินทางเขา้-ออกประเทศ” (出入境旅客檢疫注意事項)

กรมป้องกนัโรคสัตวแ์ละพืช คณะกรรมการการเกษตร สภาบริหารไตห้วนั

 สำนักงานกลาง : 886-2-23431401 โทรสาร : 886-2-23322200
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อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ เมืองฮวัเหลียน

ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา

ประภาคารเอ๋อหร่วนป๋ี เมืองผิงตง

คู่มือการใชชี้วติในไตห้วนัสำหรับคู่สมรสต่างชาติ 泰語版 79

ใชชี้วติอยา่งมีความสุขในไตห้วนั (หมวดนนัทนาการ)



พระอาทิตยข้ึ์นภูเขาอาลีซาน

อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน

อุทยานแห่งชาติอ้ีวซาน
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๗.  สวสัดกิารสังคมและความปลอดภยั
     (หมวดสวสัดกิาร)
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๗.	สวสัดกิารสงัคมและความปลอดภยั	(หมวดสวสัดกิาร)

ผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่ตอ้งมีจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพและปกป้องความปลอด 

ภยัของตนเอง หากประสบปัญหาการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว ถูกล่วงละเมิด 

ทางเพศหรือมีปัญหาครอบครัว ตอ้งขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก่ียว 

ขอ้งในทอ้งท่ีท่ีพำนักอาศยั

	โครงสรา้งสวสัดกิารสงัคม
ไตห้วนัมีระบบสวสัดิการท่ีสมบูรณ์แบบ โดยโครงสร้างสวสัดิการแบ่งเป็น 4  

ส่วน ไดแ้ก่ การดูแลสุขภาพ ประกนัสังคม บริการสวสัดิการ และสังคมสงเคราะห์ 

1. การดูแลสุขภาพ 

การดูแลดา้นสุขภาพประกอบไปดว้ย การตรวจสุขภาพ 

การดูแลและป้องกนัสุขภาพเด็ก กา รตรวจครรภ์และการเล้ียงดูบุตร การตรวจสุข 

ภาพจะทำให้เราสามารถตรวจพบโรคภยัเพื่อหาทางป้องกนัหรือรักษาไดอ้ย่างทนั 

ท่วงที ลดความวิกตกกงัวลหรือการสูญเสียท่ีไม่จำเป็น 
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2. ประกันสังคม

ประกนัสังคมเป็นระบบการประกนัภยัหรือประกนัชีวิตอย่างหน่ึง การ 

ประกนัสงัคมท่ีสำคญัในไตห้วนัประกอบไปดว้ย ประกนัภยัแรงงาน ประกนัสุขภาพ 

เกษตรกร ประกนัภยันักเรียนแบบหมู่คณะ ระบบบำนาญพลเมืองและประกนั 

สุขภาพประชาชนทัว่ประเทศ  เป็นตน้ ซ่ึงจะทำให้ประชาชนมีหลกัประกนัใน 

ชีวิต หลีกเลี่ยงมิให้ประสบความเดือดร้อนเมื่อลม้ป่วย แก่ชราและเสียชีวิต เน่ือง 

จากไม่มีรายไดแ้ละไม่สามารถเขา้รับการรักษาพยาบาลตลอดจนนำไปสู่ความ 

ยากจน ทั้งน้ีการประกนัสุขภาพประชาชนทัว่ประเทศเป็นระบบการประกนัภยัท่ี 

สำคญัท่ีสุดในไตห้วนั คู่สมรสต่างชาติท่ีพำนักอาศยัในไตห้วนัและมีใบถิ่นท่ีอยู่ 

แลว้ตอ้งเขา้ร่วมในระบบประกนัสุขภาพน้ี เมื่อพำนักอาศยัในไตห้วนัครบ 6 เดือน 

หรือเคยเดินทางออกจากไตห้วนัไปไม่เกิน 30 วนัแต่เมื่อนับรวมระยะเวลาท่ีพำนัก 

อาศยัในไตห้วนัแลว้ครบ  6 เดือนควรตอ้งเขา้ร่วมระบบประกนัสุขภาพ สำหรับ 

ผูท่ี้มีนายจา้งท่ีแน่นอน

จะตอ้งเขา้เอาประกนัทนัทีนับจากวนัท่ีเขา้ทำงานวนัแรก ไม่อยู่ในขอบข่าย 

การจำกดัระยะเวลา 6 เดือนดงักล่าว

3. บริการสวัสดิการ

เพื่อแกปั้ญหาดา้นภาษาท่ีเป็นอุปสรรคในการส่ือสารของผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่ 

กระทรวงมหาดไทยไตห้วนัไดจ้ดัตั้ง “สายด่วนบริการให้คำปรึกษาชาวต่างชาติใน

ไตห้วนั 0800-024-111” ให้บริการ 7 ภาษาไดแ้ก่ จีนกลาง องักฤษ ญี่ปุ่น เวียดนาม 

อินโดนีเซีย ไทย และกมัพูชา ซ่ึงเป็นโทรศพัท์ท่ีโทรฟรี บริการครอบคลุมถึง การ 

ให้คำแนะนำเก่ียวกบัการปรับตวั การศึกษา วฒันธรรม บริการจดัหางาน การแพทย ์

และสาธารณสุข ความปลอดภยัในชีวติ การเล้ียงดูแลบุตร ใหค้ำปรึกษาดา้นกฎหมาย 

เก่ียวกบัการพำนักอาศยัและการตั้งถิ่นฐานในไตห้วนั  หากประสบปัญหาเก่ียวกบั 

การใชชี้วิตในไตห้วนัหรือปัญหาดา้นภาษาสามารถใชบ้ริการสายด่วนโทรฟรีน้ีได้

สายด่วนบริการให้คำปรึกษาชาวต่างชาติในไตห้วนั 

0800-024-111

คู่มือการใชชี้วติในไตห้วนัสำหรับคู่สมรสต่างชาติ 泰語版 83

สวสัดิการสงัคมและความปลอดภยั (หมวดสวสัดิการ)



ช่วงเวลาที่ให้บริการมีดังนี้ 

★ ภาษาจีนกลาง องักฤษ และญี่ปุ่น เปิดบริการตลอด 24 ชม. 

★  เวียดนามไทย อินโดนีเซีย ไทย กมัพูชา : จนัทร์-ศุกร์  9.00-17.00 

น.(ไม่รวมวนัหยุดนักขตัฤกษ)์

นอกจากน้ีใน 22 เมืองทัว่เกาะไตห้วนั ยงัมีการจดัตั้ง “ศูนยบ์ริการครอบครัว

ผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่” (ดูรายละเอียดไดจ้ากตาราง 4 ในภาคผนวก) เพื่อให้บริการแก่ 

ครอบครัวของผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่ตามความเหมาะสม ซ่ึงเป็นการให้บริการท่ีครบวง 

จร อาทิ ใหค้ำปรึกษาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูต้ ั้งถ่ินฐานใหม่ การเยีย่มเยอืนเพื่อแสดง 

ความห่วงใย  ให้ความช่วยเหลือในการยื่นขอใชบ้ริการสวสัดิการสังคม เปิดอบรม 

หลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นการปรับตวั ความสามารถพิเศษและทกัษะใน 

ดำรงชีวิต จดัสัมมนาการศึกษาสำหรับผูป้กครอง จดัตั้งกลุ่มเจริญวยั และกิจกรรม 

ดา้นวฒันธรรมอย่างหลากหลาย เป็นตน้
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เตอืนดว้ยรัก(๙)

ส่ิงดีๆสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ให้เข้าถึงข้อมูลใหม่ๆได้ทันท่วงที
  สำนกังานตรวจคนเขา้เมืองกระทรวงมหาดไทยไดจ้ดัตั้ง“เวบ็ไซต์

ขอ้มูลการบ่มเพาะและพฒันาผูต้ ั้งถ่ินฐานใหม่”เพื่อใหบ้ริการดา้น
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสวสัดิการและสิทธิประโยชนข์องผูต้ ั้งถ่ินฐานใหม่ 
ซ่ึงประกอบดว้ย การแนะแนวผูต้ ั้งถ่ินฐานใหม่ การศึกษาและเรียนรู้ 
บ่มเพาะบุคลากรและการจา้งงาน การสาธารณสุขและสวสัดิการ การเผยแพร่วฒัน 
ธรรมท่ีหลากหลายและกองทุนพฒันาผูต้ ั้งถ่ินฐานใหม่โดยมีบริการ7ภาษาไดแ้ก่จีน 
กลาง องักฤษ ญ่ีปุ่น เวยีดนาม อินโ ดนีเซีย ไทย และกมัพชูา (https://ifi.immigration.
gov.tw)

แค่เปิด LINE สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา
1.  สแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อน

 เขา้ไลน์แลว้เลือกเพิ่มเพื่อนจากนั้นสแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อน

2. สืบคน้บญัชีทางการ LINE

(1)  เขา้ไปท่ี “บญัชีทางการ” แลว้เลือก “หน้าหลกั” สืบคน้ ID 
“@ifitw” จากนั้นกด“เพิ่มเพื่อน”

(2)  เขา้ไปท่ี “บญัชีทางการ” แลว้เลือก “หน้าหลกั” สืบคน้ “เวบ็ 
ไซต์ขอ้มูลการบ่มเพาะและพฒันาผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่” จากนั้นกด 
“เพิ่มเพื่อน”

4. สังคมสงเคราะห์

ระบบสังคมสงเคราะห์ท่ีสำคญัก็คือการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผูด้อ้ย 

โอกาส ช่วยเหลือครอบครัวท่ีประสบเคราะห์กรรม ให้เงินสงเคราะห์เด็กเพื่อการ 

ดำรงชีวิต ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัหรือให้การรักษาพยาบาล โดยเฉพาะช่วย 

เหลือครอบครัวท่ีประสบเคราะห์กรรมตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษซ่ึงจะเป็น 

ประโยชนต่์อครอบครัวผูต้ ั้งถ่ินฐานใหม่ท่ีมีสภาพความเป็นอยูท่ี่ลำบาก รายการความ 

ช่วยเหลือประกอบดว้ย การให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินดา้นชีวิตความเป็นอยู่ ให้เงิน 

ช่วยเหลือดา้นการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ใหเ้งินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีเจบ็ 

ป่วย ให้เงินช่วยเหลือเพื่อการเล้ียงดูบุตร ให้เงินช่วยเหลือในการฟ้องร้องคดีความ 

และให้ความช่วยเหลือดา้นเงินกูเ้พื่อการประกอบกิจการ
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เตอืนดว้ยรัก	(๑๐)

หากครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจหรือดา้นชีวิตความเป็นอยู่ สามารถขอความ 

ช่วยเหลือไดโ้ดยตรงจากหน่วยงานของรัฐฯในทอ้งถิ่นต่างๆ

 หน่วยงานที่รับเร่ือง : กองสังคมสงเคราะห์ ประจำเมืองต่าง ๆ(ดูจากตาราง 4 
ในภาคผนวก)

 การให้ความช่วยเหลือ : ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน ให้เงินช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ 

แก่บุตร-ธิดา ค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล การเล้ียงดูแลบุตร การฟ้องร้องคดีความ 

และให้ความช่วยเหลือดา้นเงินกูเ้พื่อการประกอบกิจการ เป็นตน้

หากมปัีญหาดา้นจติใจหรอือารมณ์ความรูส้กึ	
จะขอคำปรกึษาหรอืขอความชว่ยเหลอื	จากทีใ่ด

ท่านสามารถขอคำปรึกษาไดท่ี้ ศูนยจิ์ตเวชชุมชน กองสาธารณสุข 

ประจำเมืองต่าง ๆ 

เจา้หน้าท่ีจะให้คำแนะนำทางจิตเวชและส่งต่อไปยงัหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ี ท่านยงัสามารถโทรศพัท์ขอคำปรึกษาทางจิตเวชและปัญหาดา้น 

อารมณ์ท่ี “สายด่วน ท่ีพึ่งทางใจ 0800-788995” ท่ีกระทรวงสาธารณสุขและ 

สวสัดิการจดัตั้งข้ึน โดยให้บริการฟรี 24 ช.ม.

24h
“สายด่วน ท่ีพึ่งทางใจ” 

0800-788995
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	ความเสมอภาคทางเพศและการเคารพซึง่กนัและกนั
เพื่อส่งเสริมให้อนุสัญญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฎิบติัต่อสตรี 

ในทุกรูปแบบ (CEDAW) สามารถนำไปใชป้ฎิบติัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  

สำนักงานความเสมอภาคทางเพศ สภาบริหารไตห้วนัไดผ้ลกัดนัให้ประชาชน 

ทัว่ไปตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการความเสมอภาคทางเพศและความ 

เคารพซ่ึงกนัและกนั ขณะเดียวกนัตอ้งสร้างค่านิยมในสังคมเก่ียวกบัการไม่ยอม 

ให้มีการใชค้วามรุนแรงระหว่างเพศ รวมถึงการเพิ่มความสำคญัต่อการจดัการ 

ดา้นกฎหมายกบัคดีการใชค้วามรุนแรงต่อสตรี ปัจุบนัสำนักงานความเสมอ 

ภาคทางเพศเป็นหน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีกำหนดนโยบายและมาตรการหลกัดงัน้ี 

คือ “อำนาจ นโยบายและผลกระทบ” “การจดัหางาน เศรษฐกิจเเละสวสัดิการ”  

“การศึกษา วฒันธรรมและส่ือมวลชน” “ความปลอดภยัในชีวิตเเละกฏหมาย”  

“สุขภาพ การรักษาพยาบาลและการดูแล” “ประชากร ชีวิตสมรสและครอบครัว”  

“สภาพแวดลอ้ม พลงังานและเทคโนโลยี” เพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มในการใชชี้วิต 

ท่ีปลอดภยั หากมีคดีร้องเรียนท่ีเก่ียวกบัความเสมอภาคทางเพศสามารถติดต่อขอ 

รับความช่วยเหลือจากสำนักงานความเสมอภาคทางเพศ ไดท่ี้ “ตูรั้บเร่ืองร้องทุกข์ 

ความเสมอภาคทางเพศ” (https://www.gec.ey.gov.tw)

	ความปลอดภยัในชวีติ
ผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่มกัจะประสบกบัปัญหาความปลอดภยัในชีวิตแบ่งเป็น 3  

ประเภท ไดแ้ก่ การใชค้วามรุนแรงในครอบครัว การล่วงละเมิดทางเพศ และการ 

คา้มนุษย์

1. การใช้ความรุนแรงในครอบครัว

การใชค้วามรุนแรงในครอบครัวหมายถึง“พฤติกรรมท่ีสมาชิกในครอบ 

ครัวกระทำการล่วงละเมิด ควบคุม บีบบงัคบัทั้งดา้นร่างกายและจิตใจหรือทาง 

เศรษฐกิจหรือการกระทำอื่นท่ีผิดกฏหมาย“ สมาชิกในครอบครัวหมายถึง คู่สมรส 

อดีตคู่สมรส ผูท่ี้ใชชี้วิตร่วมกนัในปัจจุบนัหรืออดีต ผูป้กครองหรือญาติท่ีเก่ียวดอง 

ทั้งในปัจจุบนัและในอดีต ส่วนการล่วงละเมิดทางร่างกายหมายถึง การทรมาน 

ทิ้งขวา้งโดยไม่สนใจ ขาย จำนอง บีบบงัคบัหรือล่อลวงให้ทำงานหรือกระทำการ 

ผิดกฎหมาย ใชสิ้ทธิในการเป็นญาติ ล่อลวงหรือกระทำท่ีฝ่าฝืนกฎหมายต่อเด็ก 
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หรือเยาวชน ทำร้าย กกัขงัหน่วงเหน่ียว ล่วงละเมิดทางเพศ ซ่ึงรวมถึงเฆี่ยนตี ทุบตี 

เตะ ต่อย ผลกั ลาก เหวี่ยง ดึง ตบ ข่วน กดั เผา หักแขนขา ดึงผม บีบคอ หรือใช ้

อาวุธทำร้ายร่างกาย เป็นตน้ 

การล่วงละเมิดทางจิตใจท่ีผิดกฎหมาย ประกอบดว้ย

(1)  การทำร้ายทางวาจา : ไดแ้ก่ การใชค้ำพูด น้ำเสียงข่มขู่ บงัคบัขู่เข็ญเหยื่อ 

ให้กระทำการในส่ิงท่ีตนตอ้งการ เช่น ด่าทอ ตะคอก ดูถูกเหยียดหยาม 

กระแหนะกระแหน ข่มขู่ หรือข่มขู่ว่าจะทำร้ายเหยื่อหรือครอบครัว

(2)  การทรมานทางจิตใจ : ไดแ้ก่ การดกัฟัง การสะกดรอยตาม การติดตาม 

การแสดงท่าทีไม่แยแส ดูถูกเหยียดหยาม กล่าวหาโดยไม่เป็นความจริง  

เพื่อควบคุมเหยื่อจนทำให้เกิดความทุกข์และทรมานดา้นจิตใจ

(3)  การทารุณกรรมทางเพศ : ไดแ้ก่ บีบบงัคบัให้มีเพศสัมพนัธ์ท่ีแปลกพิสดาร 

บงัคบัให้ชมกิจกรรมทางเพศ หนังโป๊หรือภาพโป๊ เป็นตน้

(4)  การล่วงละเมิดทางเศรษฐกิจ : หมายถึงการตั้งใจทำร้ายศกัด์ิศรี อาทิ 

ไม่ให้ค่าใชจ่้ายในการดำรงชีพ  ควบคุมการเงินของคู่สมรสอย่างเขม้งวด 

เกินไป บงัคบัให้เป็นผูค้ำ้ประกนั บงัคบัให้กูย้ืมเงิน เป็นตน้ 

หากประสบปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ควรปฎิบัติดังนี้ 

(1) ควบคุมสติไม่ย ัว่ยุฝ่ายตรงขา้มเพราะอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง

(2) ปกป้องตนเอง โดยเฉพาะท่ีศรีษะ ใบหน้า คอ หน้าอก ทอ้งเป็นตน้

(3) หายใจลึกๆขอความช่วยเหลือจากญาติมิตร

(4)  รีบหลีกหนี หรือออกจากสถานท่ีเกิดเหตุแลว้ไปขอความช่วยเหลือจาก 

เพื่อน ญาติหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

(5)  หากมีอนัตรายกระทนัหันให้โทรศพัท์ขอความช่วยเหลือท่ีสายด่วน110เจา้

หน้าท่ีตำรวจจะเขา้มาให้ความช่วยเหลือทนัที

(6)  หากถูกทำร้ายร่างกายให้รีบไปรับการตรวจท่ีสถานพยาบาล 

และถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน
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(7)  หากตอ้งการความช่วยเหลือดา้นกฎหมาย ตรวจบาดแผล 

รับการรักษาฉุกเฉิน บำบดัทางจิต แนะแนวหรือจดัหาสถานท่ีพกัชัว่คราว 

สามารถติดต่อ สายด่วนคุม้ครอง 113หรือ“ศูนยป้์องกนัการใชค้วามรุนแรง

ในครอบครัวและการล่วงละเมิดทางเพศ” (ดูจากตาราง 7 ในภาคผนวก) 

2. การล่วงละเมิดทางเพศ

การล่วงละเมิดทางเพศคือการกระทำใดๆทางเพศสัมพนัธ์ต่อชายหญิง

ซ่ึงประกอบดว้ยการข่มขืน บงัคบั ข่มขู่ และสะกดจิตหรืออื่นๆท่ีขดักบัความ

ตอ้งการของผูอื้่น การล่วงละเมิดทางเพศท่ีรุนแรงรวมถึงการร่วมเพศทางปาก 

การหลัง่น้ำอสุจิภายนอก การสัมผสัอวยัวะเพศ การลวนลามทางเพศ เป็นตน้ 

หากถูกล่วงละเมิดทางเพศ ควรปฎิบติัดงัน้ี 

(1)  ไม่ควรรีบชะลา้ง ทำความสะอาดร่างกายหรือเปลี่ยนเส้ือผา้ตอ้งรักษา 

หลกัฐานต่าง ๆ ไว ้แลว้รีบไปตรวจบาดแผลท่ีโรงพยาบาลทนัที

(2)  ไปแจง้ความท่ีสถานีตำรวจ เจา้หน้าท่ีตำรวจจะพาท่านไปโรงพยาบาลเพื่อ

ตรวจร่างกายและบาดแผลอย่างละเอียดและเก็บรวบรวมหลกัฐาน

(3)  ในระหว่างการให้ปากคำอาจจะให้ตวัแทน(ทนาย) คู่สมรส ญาติในสาย 

เลือดตรง หรือญาติระดบั 3 หรือผูป้กครองหรือ เจา้หน้าท่ีสังคมสงเคราะห์ 

อยู่ในท่ีสอบปากคำดว้ย

(4)  ในระหว่างการสืบสวนสอบสวน สถานภาพและหลกัฐานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัตวัคุณ จะถูกเก็บเป็นความลบัจึงขอให้วางใจได้

(5)  หากตอ้งการความช่วยเหลือ ทางกฎหมาย ตรวจบาดแผล 

รับการรักษาฉุกเฉิน บำบดัทางจิต ขอคำแนะนำ หรือตอ้งการสถานท่ีพกัพิง 

สามารถโทรศพัท์ขอความชวยเหลือไดท่ี้สายด่วนคุม้ครอง 113 หรือแจง้ไป 

ท่ี “ศูนยป้์องกนัการใชค้วามรุนแรงในครอบครัวและการล่วงละเมิดทาง 

เพศ”

(6)  หากมีเหตุอนัตรายกระทนัหัน รีบโทรแจง้สายด่วน110 ทนัที
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หากประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจะขอ
ความชว่ยเหลอืไดอ้ย่างไร

การลวนลามทางเพศคอือะไร	หากถูกลวนลามทาง
เพศจะขอความชว่ยเหลอืไดอ้ย่างไร

ในทุกทอ้งถิ่นของไตห้วนัมีการจดัตั้ง“ศูนยป้์องกนัการใชค้วามรุนแรงใน 

ครอบครัวและการล่วงละเมิดทางเพศ” เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผูต้ ั้งถิ่น 

ฐานใหม่ทั้งทางกฎหมาย การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน การบำบดัทางจิต การ 

ให้คำแนะนำและการให้สถานท่ีพกัพิงหากเคราะห์ร้ายประสบปัญหาความ 

รุนแรงในครอบครัวหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ ควรรีบโทรศพัทแจง้  

“สายด่วนคุม้ครอง113.” หรือ โทรแจง้เหตุร้ายท่ี “110” ขอความช่วยเหลือ 

จากเจา้หน้าท่ีตำรวจและหน่วยงานดา้นสาธารณสุข หรือยื่นขอคำสั่งคุม้ครอง 

จากศาลหรือยื่นฟ้องร้องดำเนินคดี

“การลวนลามทางเพศ” หมายถึงพฤติกรรมนอกเหนือจาก “การล่วงละเมิด 

ทางเพศ” โดยการกระทำอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีทำให้อีกฝ่ายมีความรู้สึกว่าขดั 

กบัความปราถนาของตน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั “เพศ” และมีเหตุดงัน้ี 

(1)  ใชเ้ป็นเง่ือนไขในการแลกกบัการยอมหรือไม่ยอมกระทำตาม ซ่ึงเก่ียว

ขอ้งกบัผลประโยชน์ดา้นการทำงาน การศึกษา การอบรม การบริการ 

การวางแผนการ และกิจกรรมต่าง ๆ  

(2)  มีการเผยแพร่ดว้ยตวัหนังสือ ภาพ เสียงหรือวีดีโอ หรือดว้ยรูปแบบอื่น ๆ 

หรือใชว้าจาถูก เหยียดหยาม หรือวิธีการอื่นใด ท่ีทำให้บุคคลอื่นตอ้งสูญ 

เสียศกัด์ิศรีหรือทำให้บุคคลอื่นเกิดความหวาดกลวัรู้สึกว่าเป็นศตัรู หรือ 

ถกูล่วงละเมิดหรือส่งผลต่อการทำงาน การศึกษา การฝึกอบรม การบริการ 

 การวางแผนงาน กิจกรรมหรือชีวิตประจำวนั เจา้ทุกข์อาจแจง้ความต่อ 

เจา้หน้าท่ีตำรวจ เจา้หน้าท่ีตำรวจจะดำเนินการสอบปากคำและรวบรวม 

หลกัฐานทั้งหมดอย่างละเอียด ในกรณีท่ีถูกลวนลามทาง 
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เพศในท่ีทำงานหรือขณะปฏิบติัหนา้ท่ี ไม่วา่จะเป็นกรณีท่ีนายจา้งลวนลาม 

ทางเพศต่อลูกจา้งหรือผูม้าสมคัรงาน เพือ่ใชเ้ป็นเง่ือนไขแลกเปล่ียน สามารถ 

ร้องเรียนต่อหน่วยงานรับร้องทุกขก์ารลวนลามทางเพศท่ีนายจา้งจดัตั้งข้ึน  

ตามกฎหมายว่าดว้ยความเสมอภาคในการทำงานระหว่างชายหญิง

3. การค้ามนุษย์

การคา้มนุษยห์มายถึง การบงัคบัให้ผูอื้่นคา้ประเวณี หรือทำงานท่ีไดรั้บ

ค่าจา้งไม่เหมาะสมกบังานท่ีทำหรือการตดัอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงในร่างกายผู ้

อื่น ตลอดจนใชค้วามรุนแรง บีบบงัคบั ข่มขู่ กกัขงัหน่วงเหน่ียว ควบคุม ใชย้า 

สะกดจิต หลอกลวง ตั้งใจปิดบงัขอ้มูลข่าวสารท่ีสำคญั อาศยัภาระหน้ีสินท่ีไม่ 

เป็นธรรมมาผูกมดั ยึดเอกสารสำคญั อาศยัท่ีผูอื้่นขาดความสามารถหรือความไม่ 

เขา้ใจหรือการขอความช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบาก บงัคบัให้ผูอื้่นกระทำการ 

อาทิเปิดรับสมคัร คา้ขาย รับจำนอง ขนส่ง ส่งมอบ ซุกซ่อน กบดาน เป็นนายหน้า  

ให้ท่ีพกัอาศยัแก่คนต่างชาติท่ีผิดกฎหมาย หรือพยายามล่อลวงให้ผูท่ี้อายุยงัไม่ 

ครบ 18 ปี ทำการคา้ประเวณี หรือทำงานท่ีไดรั้บค่าจา้งไม่เหมาะสมกบังานท่ีทำ 

หรือการตดัอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายตนเอง สำหรับผูท่ี้เปิดรับสมคัร  

คา้ขาย รับจำนอง ขนส่ง ส่งมอบ ซุกซ่อน กบดาน เป็นนายหน้า และให้ท่ีพกัอาศยั 

แก่ผูท่ี้อายุยงัไม่ครบ18 ปี หรือทำให้ผูท่ี้อายุยงัไม่ครบ 18 ปี ทำการคา้ประเวณี หรือ 

ทำงานท่ีไดรั้บค่าจา้งไม่เหมาะสมกบังานท่ีทำหรือการตดัอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึง 

ของร่างกายตนเอง ลว้นถือว่าเป็นการคา้มนุษยท์ั้งส้ิน

กลวิธีในการหลอกลวงของแก๊งคา้มนุษยท่ี์มกัจะใชบ่้อยๆคือ ให้คำมัน่ว่า 

จะให้งานทำ ให้โอกาสในการศึกษาหรือแต่งงาน ทำหนังสือเดินทางให้ฟรี ทำวีซ่า 

ให้ ช่วยเหลือให้ไดใ้บอนุญาตทำงาน หรือรับส่งตอนเดินทางออกหรือเขา้ประเทศ 

เป็นตน้ 

เหยื่อของแก๊งค์คา้มนุษยเ์หล่าน้ีจะไม่เแบ่งเพศหรือวยั อาจจะเป็นสตรี หรือ 

อาจจะเป็นเดก็หรือชายหนุ่มวยัฉกรรจก์ไ็ด ้ดงันั้น จึงตอ้งขอเตือนทุกท่านวา่ จะตอ้ง 

ระมดัระวงัให้ดี “ตดัสินใจดว้ยความชาญฉลาด  
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และขอความช่วยเหลือให้ทนักาล” แก๊งคา้มนุษยไ์ม่จำเป็นตอ้งเป็นคนแปลกหน้า 

เสมอไป อาจจะเป็นเพื่อนท่ีคุณรู้จกัดี เพื่อนบา้น หรือญาติของท่านเอง และอาจจะ 

เป็นลกัษณะของแก๊งหรือรายบุคคลก็ได ้ดงันั้นเราจึงขอเตือนท่านว่า :

▲

  ก่อนท่ีจะลงลายมือช่ือในเอกสารใด ๆ จะตอ้งอ่านและทำความเขา้ใจให้

ละเอียด

▲

 เก็บรักษาหนังสือเดินทางและตัว๋เคร่ืองบินของคุณไวใ้ห้ดี

▲

  พกพาเบอร์โทรศพัท์ของท่ีบา้นไวเ้สมอ และตอ้งจำหมายเลขโทรศพัท์ 

สายด่วนแจง้เหตุร้ายฟรี 110 หรือพบว่ามีขบวนการคา้มนุษยรี์บโทรแจง้ 

ท่ีหมายเลข 02-2388-3095 หรือสายด่วน1955(กระทรวงแรงาน)

▲

 ปกป้องตนเองให้ปลอดภยัจากการถูกทำร้าย
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จะสังเกตเหยือ่การคา้มนุษยไ์ดอ้ย่างไร	

หากท่านมีโอกาสไดพู้ดคุยกบัผูท่ี้อาจจะเป็นผูเ้คราะห์ร้ายหรือเหยื่อ

ของแก๊งคา้มนุษย ์คุณอาจจะลองแยกตวัเขาออกจากคนท่ีมาดว้ยเช่น 

คู่สมรส คนในบา้นหรือนายจา้ง เพราะบุคคลเหล่าน้ีอาจจะเป็นพวกคา้

มนุษยท่ี์ปลอมตวัมา ท่านอาจลองถามคำถามท่ีอาจจะช่วยทำให้ทราบว่า 

เขาหรือเธอผูน้ั้นเป็นเหยื่อของ แก๊งค์คา้มนุษยห์รือไม่

1. คุณเคยคิดท่ีจะแยกตวัออกไปแลว้ถูกข่มขู่หรือทำร้ายหรือไม่

2. สถานท่ีทำงานหรือท่ีอยู่ของคุณเป็นอย่างไร

3. คุณทานขา้วและนอนท่ีไหน

4. เวลาคุณทานขา้ว นอนหลบัหรือเขา้ห้องน้ำ มีคนคอยควบคุมหรือไม่

5. หน้าต่างของคุณถูกล๊อกไวห้รือไม่

6.  มีคนข่มขู่คนท่ีบา้นของคุณแลว้บงัคบัให้คุณทำในส่ิงท่ีคุณไม่อยากทำ 

หรือไม่

 เหตุด่วนเหตุร้ายแจง้ 110
 หรือ กระทรวงแรงงาน 1955 

 หรือ 02-2388-3095
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๘.	ประกนัสขุภาพ	เพือ่สขุภาพทีแ่ข็งแรงสมบรูณ์
	 (หมวดสาธารณสขุ)

“การประกนัสุขภาพประชาชนทัว่ประเทศ” เป็นการประกนัสังคมท่ีสำคญัท่ี

สุดของไตห้วนั วตัถูประสงค์สำคญัคือ เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนทัว่ประ 

เทศให้แข็งแรงทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ตลอดจนยกระดบัคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน 

เง่ือนไขการเขา้ร่วมและบริการท่ีจะไดรั้บจากประกนัสุขภาพ จะเก่ียวขอ้งอย่างใกล้

ชิดกบัการดำรงชีวิตในไตห้วนัของคู่สมรสต่างชาติ

	เขา้รว่มประกนัสขุภาพ	ชวีติไรก้งัวล
“การประกนัสุขภาพประชาชนทัว่ประเทศ” เป็นการประกนัสังคมท่ีสำ

คญัท่ีสุดของไตห้วนั คู่สมรสต่างชาติท่ีเดินทางมาถึงไตห้วนัแลว้ก็สามารถ 

ยื่นขอเขา้ร่วมประกนัสุขภาพได ้วิธีการและการรับบริการจากการประกนัสุขภาพ 

ของคู่สมรสต่างชาติ มีดงัน้ี :

 สำนกังานตรวจคนเขา้เมือง กระทรวงมหาดไทย96

บ้านใหม่    •    ชีวติใหม่



1. เงื่อนไข 

ผูท่ี้มีใบถิ่นท่ีอยู่แลว้และมีระยะเวลาการพำนักอยู่ในไตห้วนัติดต่อกนัเป็น 

เวลา6 เดือนหรือระหว่างน้ีเดินทางออกนอกประเทศแต่ละคร้ังไม่เกิน30 วนั ระยะ 

เวลาท่ีอาศยัอยู่ในไตห้วนัหักลบระยะเวลาท่ีเดินทางออกนอกประเทศรวมแลว้ครบ 

6 เดือน ควรยื่นขอเขา้ประกนัสุขภาพ แต่หากมีนายจา้งท่ีแน่นอนควรยื่นขอเขา้ 

ประกนัสุขภาพนับจากวนัท่ีไดรั้บการว่าจา้งวนัแรก ไม่ตอ้งรอจนครบ 6 เดือน

2. ขั้นตอนการยื่นขอเข้าร่วมประกันสุขภาพ 

ชาวต่างชาติท่ีมีคุณสมบติัเขา้ร่วมประกนัสุขภาพประชาชนทัว่ประเทศจะ 

ตอ้งแนบหลกัฐานสำเนาใบถิ่นท่ีอยู่และดำเนินการดงัต่อไปน้ี :

▲

  ลูกจา้งท่ีมีนายจา้งท่ีแน่นอน ควรขอเขา้ร่วมประกนัสุขภาพท่ีสถานท่ีทำ

งานของตน

▲

  คู่สมรสต่างชาติท่ีไม่ไดท้ำงาน เมื่อพำนักอยู่ในไตห้วนัติดต่อกนัเป็น 

เวลา 6 เดือนหรือระหว่างน้ีเดินทางออกนอกประเทศแต่ละคร้ังไม่เกิน 

30 วนั ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในไตห้วนัหักลบระยะเวลาท่ีเดินทางออก 

นอกประเทศรวมแลว้ครบ6เดือนสามารถใชส้ถานภาพของคู่สมรสยืน่ขอ 

เขา้ประกนัสุขภาพได้
▲

  ชาวต่างชาติท่ีไม่ไดท้ำงานและไม่อาจเขา้ร่วมการประกนัสุขภาพใน 

ฐานะสมาชิกในครอบครัวได ้เมื่อพำนักอยู่ในไตห้วนัติดต่อกนัเป็นเวลา 

6 เดือนหรือระหว่างน้ีเดินทางออกนอกประเทศแต่ละคร้ังไม่เกิน30 วนั 

ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในไตห้วนัหักลบระยะเวลาท่ีเดินทางออกนอก 

ประเทศรวมแลว้ครบ6เดือน ควรจะตอ้งยืน่ขอเขา้ร่วมประกนัสุขภาพต่อ 

ท่ีทำการหมู่บา้น(ตำบล เมืองหรือเขต)ท่ีตนมีถิ่นท่ีอยู่ โดยแนบหลกัฐาน 

สำเนาใบถิ่นท่ีอยู่ 
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เตอืนดว้ยรัก	(๑๑)	

คู่สมรสต่างชาติท่ีเขา้ร่วมการประกนัสุขภาพแลว้ เมื่อตั้งครรภ์สามารถไปขอรับบริการ

ตรวจครรภ์ยงัคลีนิกหรือสถานพยาบาลได ้ผูย้งัไม่ไดเ้ขา้ร่วมประกนัสุขภาพ สามารถ 

ขอให้สถานีอนามยัประจำทอ้งถิ่นออกใบรับรองขอเงินช่วยเหลือการตรวจครรภ์ได ้

โดยสามารถขอเงินช่วยเหลือไดม้ากท่ีสุด 10 คร้ัง นับจากวนัท่ี1 มกราคม 2558 

(ปีศกัราชสาธารณรัฐจีนท่ี 104) เป็นตน้ไป โดยยึดตาม "ระเบียบว่าดว้ยขอ้ควรระวงัใน 

การให้บริการประกนัสุขภาพของสถานพยาบาล" ท่ีระบุให้มีการให้เงินช่วยเหลือการ 

ตรวจครรถ์ เช่นเดียวกบัสตรีมีครรถ์ชาวไตห้วนั

หลักฐานที่ต้องใช้ : 
1. ทะเบียนบา้นตวัจริง

2. ใบถิ่นท่ีอยู่หรือหนังสือเดินทางตวัจริงหรือเอกสารรับรองอื่นๆ

ขั้นตอนการยื่นขอเงินช่วยเหลือตรวจครรภ์ :
1. เตรียมหลกัฐานต่าง ๆ ให้ครบ

2.  เม่ือเจา้หน้าท่ีสถานีอนามยัตรวจสอบแลว้ ถูกตอ้ง 

ก็จะออกใบรับรองการตรวจครรภ์ให้ เพื่อใชแ้ทนใบรับรองแพทย์

3.  สตรีมีครรภน์ำใบรับรองน้ี พร้อมคู่มือสุขภาพสตรีมีครรภ ์ไปรับการตรวจครรภ ์ณ 

สถานพยาบาล จะไดรั้บการลดหยอ่นค่าตรวจครรถแ์ต่ละคร้ังจากสถานพยาบาลนั้น
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การตรวจมะเร็งปากมดลูกคอือะไรและจะรับการ
ตรวจไดท้ีไ่หน

จะเลอืกวธิกีารคุมกำเนดิทีเ่หมาะสมอย่างไร

สตรีท่ีเคยมีสัมพนัธ์ทางเพศทุกคนควรรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็น 

ประจำ 3 ปีต่อ1 คร้ัง โดยสตรีวยั 30 ปีข้ึนไป รัฐบาลจะให้บริการตรวจฟรีปี 

ละ 1 คร้ัง

1.  หน่วยงานให้บริการ : คลินิกสูตินารีเวชทุกแห่งหรือคลินิคประจำบา้น 

หรือสถานพยาบาลท่ีเขา้ร่วมประกนัสุขภาพ

2.  หลักฐานที่ต้องใช้ : บตัรประกนัสุขภาพ และบตัรประจำตวัประชาชน

3.  คำเตือนก่อนรับการตรวจ : ห้ามอาบน้ำในอ่างอาบน้ำ 

ชะลา้งช่องคลอดหรือใชย้า แบบสอดใส่ช่องคลอดก่อนวนัตรวจ 1 วนั 

  และไม่ควรมีเพศสัมพนัธ์ในคืนก่อนการรับการตรวจ ขณะเดียวกนัก็ควร

หลีกเลี่ยงรับการตรวจในช่วงท่ีมีประจำเดือน

ก่อนการเลือกวธีิการคุมกำเนิดใดๆจะตอ้งปรึกษาแพทยอ์ยา่งละเอียดก่อนเลือก 

วิธีการท่ีเหมาะสมกบัตวัคุณเองมากท่ีสุด วิธีการคุมกำเนิดท่ีใชบ่้อยมีดงัน้ี :

1.  ใส่อุปกรณ์คุมกำเนิดไว้ในมดลูก : เช่น ใส่ห่วงชนิดต่างๆ ไวใ้นมดลูก เช่น 

ห่วงธรรมดา ห่วงลิปปิส ห่วงทองแดง 7 เป็นตน้  หลงัคลอดบุตรแลว้ครบ 

6 สัปดาห์สามารถใส่ห่วงคุมกำเนิดได ้ ซ่ึงประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด

สูงกว่า 95% 

2.  ยาคุมกำเนิดแบบรับประทาน : เป็นยาประเภทฮอร์โมนชนิดหน่ึง 

รับประทานตามเวลา สามารถคุมกำเนิดไดผ้ลมากกว่า 99% 

3.  ถุงยางอนามัย : จะตอ้งใชทุ้กคร้ังท่ีมีเพศสัมพนัธ์ ไดผ้ลมากกว่า 90%

4.  การทำหมันชายและหญิง : ใชใ้นกรณีท่ีไม่ตอ้งการมีบุตรอีกต่อไป 

สามารถใชว้ิธีคุมกำเนิดแบบถาวร ไดผ้ลเกือบ100%
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3. บริการของการประกันสุขภาพ 

เมื่อผูเ้อาประกนัลม้ป่วย บาดเจ็บ คลอดบุตร หรือเกิดอุบติัเหตุข้ึน จะไดรั้บ 

บริการรักษาพยาบาลทั้งแบบคนไขน้อก และคนไขใ้นแต่จะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ 

และรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลบางส่วนตามระเบียบ

4. ทุกคร้ังที่พบแพทย์ ต้องพก “บัตรประกันสุขภาพ”

ไม่ว่าคุณจะไปหาหมอ เอายาหรือตรวจโรค ตอ้งจำไวเ้สมอว่าจะตอ้งนำ 

“บตัรประกนัสุขภาพ” ไปดว้ยทุกคร้ัง การเขา้รับการรักษาพยาบาลท่ีคลินิคหรือ 

โรงพยาบาลท่ีมีป้าย “ประกนัสุขภาพประชาชนทัว่ประเทศ” แขวนอยู่ดา้นหน้าก็ 

สามารถใชบ้ริการของระบบประกนัสุขภาพไดโ้ปรดจำแนกชำระค่าลงทะเบียนและ 

ค่ารักษาพยาบาลของแต่ละโรงพยาบาลตามมาตรฐานท่ีกำหนด

หากไม่ไดพ้กบตัรประกนัสุขภาพไปดว้ยตอ้งชำระค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด 

ก่อนจากนั้นสามารถนำบตัรประกนัสุขภาพมาแสดงต่อสถานพยาบาลท่ีไปรับการ 

รักษาภายใน 10 วนั (ไม่รวมวนัหยุดราชการ) จะถูกหักค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีตอ้งรับ 

ผิดชอบเท่านั้น ส่วนท่ีเหลือก็จะไดรั้บคืนมา

	การตรวจครรภก์อ่นคลอด
เมื่อตั้งครรภ์แลว้ ควรใชชี้วิตอย่างถูกตอ้ง รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 

ให้ครบทุกหมวดหมู่ รับการตรวจครรภ์ตามกำหนดเวลาเพื่อตรวจสุขภาพทารกใน 

ครรภ์ ซ่ึงลว้นเป็นขั้นตอนสำคญัในช่วงของการตั้งครรถ์ทั้งส้ิน

ตัวอย่างบัตรประกันสขุภาพ
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	รักรา่งกายของตวัเอง	หลกีหนใีหไ้กลโรคเอดส์
โรคเอดส์ เป็นโรคติดต่อท่ีไม่มีการแบ่งเพศหรือรสนิยมทางเพศใดๆ วิธี 

ป้องกนัโรคเอดส์ท่ีดีท่ีสุดคือการมีคู่นอนเพียงคนเดียว พร้อมทั้งพยายามชกัจูง 

ให้อีกฝ่ายสวมใส่ถุงยางทุกคร้ังขณะมีเพศสัมพนัธ์ และสำหรับทุกท่านท่ีเคยมี 

เพศสัมพนัธ์ ขอแนะนำท่านทำการตรวจร่างกายเพื่อหาเช้ือ HIV ซ่ึงสถานีและ 

คลินิกอนามยัทัว่ประเทศต่างก็มีบริการตรวจฟรี โดยรัฐบาลไตห้วนัไดใ้ห้ความ 

สนับสนุนดา้นงบประมาณแก่สถานพยาบาลรวม 44 แห่ง ในการเสนอบริการตรวจ 

หาเช้ือ HIV ให้ฟรีโดยไม่มีการสอบถามช่ือ เพื่อให้สามารถคน้พบผูติ้ดเช้ือให้เร็ว 

ท่ีสุด และจะไดท้ำการรักษาไดโ้ดยเร็ว

ในช่วงระหว่างการมีครรภ์ ไม่ว่าผูต้ ั้งครรภ์จะเป็นผูท่ี้มีบตัรประกนัสุขภาพ 

หรือไม่ รัฐบาลก็มีบริการตรวจหาเช้ือ HIV ฟรี ขอให้มารับการตรวจภายในระยะ 

เวลา 4 เดือนของการตั้งครรภ์ โดยสามารถตรวจไดพ้ร้อมกบัการตรวจครรภ์ เพื่อ 

ป้องกนัมิให้ทารกในครรภ์ไดรั้บเช้ือไปดว้ย นอกจากน้ียงับริการให้การรักษาพยา 

บาลฟรีสำหรับผูต้ ั้งครรภ์ท่ีติดเช้ือ HIV พร้อมมีการติดตามความคืบหน้าในการ 

รักษาเป็นระยะดว้ย เพื่อเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดในการทำคลอดให้การรักษาแก่ทารกเพื่อ 

ป้องกนั รวมทั้งหาผลิตภณัฑ์ทดแทนนมแม่ โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมไดจ้ากสำนักงานอนามยัและสถานีอนามยัทุกแห่ง หรือทางเวบ็ไซต์ของ  

กรมควบคุมโรคไตห้วนั (Taiwan Centers for Disease Control หรือ Taiwan CDC) 

(https://www.cdc.gov.tw) หรือโทรฟรีสายด่วนป้องกนัโรค 1922 หรือ 0800-

001922

ตาม”พรบ.ว่าดว้ยการรับประกนัสิทธิในการรักษาพยาบาลสำหรับผูป่้วยโรค

ติดต่อท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิคุม้กนัของร่างกาย” คู่สมรสต่างชาติท่ีเป็นชาวจีนแผ่นดิน 

ใหญ่ หากติดเช้ือ HIV จะตอ้งไปเขา้รับการตรวจรักษา ณ สถานพยาบาลท่ีรัฐบาล 

กำหนดไวต้ามกำหนด โดยกรมควบคุมโรคไตห้วนัจะเป็นผูส้นับสนุนค่าใชจ่้ายใน 

การรักษาพยาบาลในช่วง 2 ปีแรกตั้งแต่เร่ิมรับการรักษาหลงัครบ 2 ปีแลว้จะไดรั้บ 

การสนับสนุนกองทุนประกนัสุขภาพ แต่ในส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีผูป่้วยตอ้งรับผิด 

ชอบเองนั้น กรมควบคุมโรคจะเป็นผูรั้บผิดชอบแทนทั้งหมด
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	การใหว้คัซนีทารกและเด็กเล็ก
1. เด็กที่พำนักอาศัยอยู่ทั้ง 2 ประเทศ ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนต่อเนื่องอย่างไร 

หากเด็กท่ีพำนักอาศยัอยู่ทั้ง 2 ประเทศ ควรจะตอ้งฉีดวคัซีนตามรายการและ 

เวลาตามท่ีประเทศนั้นระบุไว ้เพราะว่าในแต่ละประเทศมีโรคติดต่อต่างกนั จึงควร 

ทำความเขา้ใจรายการและเวลาการฉีดวคัซีนป้องกนัของประเทศนั้นๆ แลว้ค่อยดำ 

เนินการฉีดวคัซีนต่อเน่ืองตามกำหนดต่อไป เมื่อเดินทางกลบัมาไตห้วนัจะตอ้งนำ 

หลกัฐานรายละเอียดการฉีดวคัซีนมาแสดงให้หน่วยงานดา้นสาธารณสุขหรือโรง 

พยาบาลดูเพื่อจะไดท้ำการฉีดวคัซีนต่อเน่ืองต่อไป

2. สมุดบันทึกการฉีดวัคซีนและการออกเล่มใหม่

รายละเอียดเก่ียวกบัวนัเวลาและรายการวคัซีนท่ีตอ้งรับการฉีดของทารกแรก 

เกิดจะถูกบนัทึกลงใน “ตารางบนัทึกเวลาและการฉีดวคัซีน” (ปัจจุบนัถูกรวมไวท่ี้ 

คู่มือสุขภาพเด็ก) สามารถเก็บรักษาไวเ้พื่อเป็นประโยชน์สำหรับเจา้หน้าท่ีท่ีให้การ 

รักษาพยาบาลและตรวจดูรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ เด็กท่ีจะเขา้เรียนในระดบั 

อนุบาล และชั้นประถมศึกษาจะตอ้งนำสมุดบนัทึกการฉีดวคัซีนไปแสดงต่อทาง 

โรงเรียนเพื่อจะไดต้รวจเช็ครายละเอียดการฉีดวคัซีนหากรายการไหนขาดไปตอ้ง 

ไดรั้บการฉีดวคัซีนเพิ่มเติม สำหรับผูท่ี้จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อศึกษาต่อ ทำ 

งานหรือยา้ยถ่ินฐานจะตอ้งแสดงหลกัฐานการฉีดวคัซีนเหล่าน้ีดว้ย หากสมุดบนัทึก 

การฉีดวคัซีนเกิดการสูญหายสามารถยื่นขอเล่มใหม่จากหน่วยงานท่ีฉีดวคัซีน หาก 

รับการฉีดวคัซีนจากหลายท่ี สามารถสอบถามจากสถานีอนามยัประจำทอ้งท่ีว่าได ้

มีการบนัทึกในคอมพิวเตอร์หรือไม่(โดยทัว่ไปโรงพยาบาลหรือคลีนิคท่ีมีสัญญา 

ร่วมกบัหน่วยงานอนามยัและสถานีอนามยัหากมีการฉีดวคัซีนให้แก่บุคคลใดจะ 

ส่งรายละเอียดกลบัคืนมายงัสถานีอนามยัตามภูมิลำเนาเดิม) จากนั้นขอให้สถานี 

อนามยัเป็นผูอ้อกเล่มใหม่ให้

	การใหว้คัซนีในผูใ้หญ่
เอกสารรับรองการตรวจสุขภาพของชาวต่างชาติท่ียื่นขอพำนักหรืออาศยัใน 

ไตห้วนั รวมถึงใบรับรองการตรวจภูมิคุม้กนัโรคหัดและหัดเยอรมนั ปัจจุบนั 

กรมควบคุมโรค  ระบุให้คู่สมรสต่างชาติท่ีมีอายุ 15-49 ปีท่ียื่นขอพำนักและ 

อาศยัหรือปัจจุบนัไดรั้บใบถิ่นท่ีอยู่หรือผูท่ี้ไดสิ้ทธิในการพำนักอาศยัแลว้  
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สามารถเขา้รับการฉีดวคัซีนรวมท่ีสามารถป้องกนัโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมนั 

(MMR) ฟรีไดท่ี้สถานีอนามยัในทอ้งท่ีได้

สำหรับสตรีมีครรถ์หากตรวจพบว่าไม่มีภูมิคุม้กนัโรคหัดเยอรมนั ควรหลีก 

เลี่ยงการเดินทางไปยงัเขตพื้นท่ีทีมีการระบาดของโรคหัดเยอรมนัและควรรีบไป 

รับการฉีดวคัซีนหลงัคลอดท่ีสถานีอนามยัในทอ้งท่ีต่างๆ(ในกรุงไทเปตอ้งไปรับ 

การฉีดวคัซีนMMRทีโรงพยาบาลTaipei City Hospital แผนกคลินิกเสริม โซนท่ี12)  

หรือโรงพยาบาลท่ีมีสัญญากบักระทรวงสาธารณสุขและสวสัดิการเพื่อรับประกนั 

ความปลอดภยัดา้นสุขภาพของตนเองทารกแรกเกิดและบุตรในอนาคต

การตรวจแมมโมแกรมคอือะไร	
รัฐบาลใหเ้งนิสนับสนุนหรอืไม่	ตรวจทีไ่หน

การตรวจเตา้นมแบบแมมโมแกรมคือการตรวจทางรังสีชนิดหน่ึงคลา้ยกบั

การฉายเอก็ซ์เรยส์ามารถตรวจเห็นหินปูนในเตา้นมหรือกอ้นเน้ืองอกหรือ 

มะเร็งในเตา้นมระยะ 0 ท่ีไม่แสดงอาการ ปัจจุบนัน้ีถือว่าเป็นการตรวจท่ีมี 

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด การวจิยัในต่างประเทศ พบวา่ สตรีท่ีมีอายตุั้งแต่ 50 ปีข้ึน 

ไปหากเขา้รับการตรวจแมมโมแกรมตามกำหนดอยา่งสมํา่เสมอสามารถลดความ 

เส่ียงจากการเสียชีวิตของโรคมะเร็งเตา้นมไดถึ้ง 20-30% รัฐบาลจึงสนบัสนุน 

ให้สตรีสามารถตรวจเตา้นมแบบแมมโมแกรมได2้ปีต่อ1คร้ังตามรายการดงัน้ี

1.  ผูท่ี้มีอายุระหว่าง40-45ปีและมีญาติเคยมีประวติัเป็นโรคมะเร็งเตา้นม(สืบ

สันดานชั้นท่ี2ไดแ้ก่ ย่า ยาย มารดา บุตรสาวและพี่สาวน้องสาว)

2.  ผูท่ี้มีอายุระหว่าง 45-69 ปีสามารถนำบตัรประกนัสุขภาพและบตัร 

ประจำตวัประชาชนไปรับการตรวจแมมโมแกรมตามโรงพยาบาลท่ีผ่าน 

การรับรองมาตรฐานไดโ้ดยสามารถตรวจสอบโรงพยาบาลเหล่าน้ีจาก 

เวบ็ไซต์ของกรมสุขภาพประชาชน (https://www.hpa.gov.tw) หรือสอบ

ถามรายละเอียดท่ีสำนักงานอนามยัทอ้งท่ีไดทุ้กแห่ง
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เตอืนดว้ยรัก	(๑๒)

ขอรับคำปรึกษาเก่ียวกบัสุขภาพไดท่ี้ศูนยบ์ริการสุขภาพหรือสถานีอนามยัของแต่ละเขต

พื้นท่ีซ่ึงจะให้บริการดงัต่อไปน้ี :

1. ให้คำปรึกษาเก่ียวกบัการตรวจสุขภาพ

2. จดัสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกบัสุขภาพ

3. ให้คำปรึกษาเร่ืองการคุมกำเนิดหรือการตรวจครรภ์

4. ตรวจสุขภาพทารกและเด็กเล็กรายการต่างๆ
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ทนัข่าวสารทนัเหตุการณ์ โอกาสอยู่ในมอืเรา  ................ 108

๙. ทำงานอย่างมคีวามสุข (หมวดการทำงาน)
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๙.	ทำงานอยา่งมคีวามสขุ	(หมวดการทำงาน)

รัฐบาลให้ความสำคญักบัการพฒันาความสามารถเฉพาะบุคคลเป็นอย่างมาก 

ดงันั้นจึงมีการวางแผนการพฒันาท่ีเป็นระบบ ตั้งแต่การจดัหางาน การฝึกอาชีพ   

การสอบวดัมาตรฐานวิชาชีพและการส่งเสริมให้ประกอบกิจการของตนเอง

	ทำงานเพือ่สานฝันใหเ้ป็นจรงิ
ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของไตห้วนั ทำให้ไตห้วนัมี โอกาสงาน 

และโอกาสในการ ประกอบธุรกิจเป็นของตนเองมากมาย คู่สมรสต่างชาติท่ีได้

รับอนุญาตให้พำนักอาศยัในไตห้วนัตั้งถิ่นท่ีอยู่ถาวรหรือตั้งถิ่นฐานในไตห้วนั 

ไม่จำเป็นตอ้งขอใบอนุญาตทำงาน สามารถทำงานในไตห้วนัไดอ้ย่างถูกตอ้งตาม 

กฎหมาย

คู่สมรสต่างชาติท่ีตอ้งการหางานทำ ให้นำใบถิ่นท่ีอยู่หรือใบถิ่นท่ีอยู่ถาวร 

ไปลงทะเบียนหางานท่ีหน่วยงานจดัหางานของรัฐฯ ซ่ึงมีบริการหางานใน 

ทุกสาขาอาชีพ รวมถึงการลงทะเบียนหางาน ขอคำปรึกษาเก่ียวกบัการหางาน 

แนะนำงาน พาไปสัมภาษณ์งานและช่วยประสานกบันายจา้ง
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คู่สมรสต่างชาติยงัสามารถติดต่อสอบถามไดโ้ดยตรงท่ี ศูนยบ์ริการจดัหา 

งานทัว่ไตห้วนั กรมพฒันากำลงัแรงงาน กระทรวงแรงงาน หมายเลขโทรศพัท์ 

(ฟรี) 0800-777-888  เปิดบริการตลอด24 ชัว่โมงหรือ สามารถดูรายละเอียดจาก 

เวบ็ไซต์จดัหางานทัว่ไตห้วนั กรมพฒันากำลงัแรงงานกระทรวงแรงงาน  

(https://www.taiwanjobs.gov.tw)

สายด่วนโทรฟรีของศูนยบ์ริการจดัหางานทัว่ไตห้วนั 
กรมพฒันากำลงัแรงงาน กระทรวงแรงงาน : 

0800-777-888
เวบ็ไซต์จดัหางานทัว่ไตห้วนั (https://www.taiwanjobs.gov.tw)

24h

ทำงานในไตห้วัน	
ตอ้งขอใบอนุญาตทำงานหรอืไม่	

คู่สมรสต่างชาติท่ีสมรสกบัชาวไตห้วนั และไดรั้บอนุญาตให้พำนักอาศยัใน 

ไตห้วนัอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่จำเป็นตอ้งขออนุญาตทำงานและไม่จำ 

เป็นตอ้งมีบตัรประจำตวัประชาชนไตห้วนัก็สามารถทำงานในไตห้วนัได้

เมื่อคู่สมรสต่างชาติท่ีกำลงัหางานหรือมีงานทำแลว้ 

จะไดรั้บความคุม้ครองจาก “กฏหมายการจา้งงาน”และ“ กฎหมายความเสมอภาค

ในการทำงานระหว่างชายหญิง”ทั้งน้ี รวมถึงการประกาศรับสมคัรงาน การสอบ 

เร่ิมทำงาน แบ่งงาน ตำแหน่งงาน เลื่อนตำแหน่ง เงินเดือน เกษียณงาน และลาออก 

ห้ามนายจา้งเลือกปฎิบติัหรือเหยียดคู่สมรสต่างชาติ อีกทั้งห้ามเลิกว่าจา้งหากคู่สม

รสต่างชาติแต่งงาน ตั้งครรภ์ คลอดบุตร หรือดูแลบุตรเป็นตน้

นายจา้งตอ้งปฏิบติัตามกฏหมายและตอ้งทำประกนัแรงงานและประกนั 

สุขภาพให้แก่คู่สมรสต่างชาติ หากเป็นกิจการท่ีอยู่ในข่ายการบงัคบัใชก้ฏหมาย 

มาตรฐานแรงงาน นายจา้งตอ้งจ่ายค่าจา้งให้อย่างน้อยท่ีสุดเท่ากบัค่าจา้งขั้นต่ำ  

(ปัจจุบนัค่าจา้งขั้นต่ำคือเดือนละ 22,000 เหรียญไตห้วนั หรือค่าจา้งรายชัว่โมง  

140 เหรียญไตห้วนั นับจากวนัท่ี 1 ม.ค. 2562 จะปรับข้ึนเป็นเดือนละ 23,100 

เหรียญไตห้วนั หรือค่าจา้งรายชัว่โมง150 เหรียญไตห้วนั)

คู่มือการใชชี้วติในไตห้วนัสำหรับคู่สมรสต่างชาติ 泰語版 107

ทำงานอยา่งมีความสุข (หมวดการทำงาน)



การให้บริการจัดหางานของหน่วยงานจัดหางานของรัฐฯมีดังนี้ :

▲

  บริการรับลงทะเบียนสมคัรงาน สอบถามรายละเอียดของงาน ฝึกอาชีพ 

และทกัษะการทำงาน และบริการจดัหางานเฉพาะราย

▲

  บริการขอ้มูลโอกาสงานใหม่ล่าสุดและข่าวสารการฝึกวิชาชีพ

▲

  บริการพาไปสอบสัมภาษณ์หรือช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกบันายจา้ง

▲

  บริการทำเร่ืองขอเงินเบ้ียเล้ียงการทำงานชัว่คราว การฝึกอาชีพและแผน

การปรับตวัให้เขา้กบัสังคมไตห้วนั รวมถึงแนะนำงานระยะสั้น

▲

  บริการเสริมให้คำแนะนำแก่นายจา้ง เพื่อลดอุปสรรคในการทำงานของ

คู่สมรสต่างชาติ เพื่อเพิ่มความตอ้งการจา้งงานของนายจา้ง

▲

  หากคู่สมรสต่างชาติขอความช่วยเหลือดา้นอื่น จะให้บริการช่วยเหลือ 

ส่งเร่ืองต่อไปยงัหน่วยงานสังคมสงเคราะห์หรือหน่วยงานดา้นการรัก 

ษาพยาบาลอื่นๆต่อไป

	ทนัขา่วสารทนัเหตกุารณ	์โอกาสอยูใ่นมอืเรา	
คู่สมรสต่างชาติท่ีไม่มีงานทำ มีสิทธิเขา้รับการฝึกอาชีพโดยไม่เสียค่าใช ้

จ่ายใด ๆ ท่ีศูนยฝึ์กอาชีพ กรมพฒันากำลงัแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือเขา้รับ 

การฝึกอาชีพท่ีจดัข้ึนในเขตพื้นท่ีหรือเมืองต่างๆ เพื่อให้มีความสามารถและ 

ทกัษะในการทำงานมากข้ึน หลกัสูตรการฝึกอาชีพประกอบไปดว้ย เสริมสวย  

ทำผม การทำอาหาร คอมพิวเตอร์ การเล้ียงดูเด็กเล็ก ผูอ้นุบาล และงานแม่บา้น  

เป็นตน้ ในช่วงระหว่างการฝึกอาชีพ ผูท่ี้มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบั “มาตรการให้ 

เงินช่วยเหลือผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่ในการหางานทำ” สามารถยื่นขอเงินเบ้ียเล้ียงการฝึก

อาชีพไดด้ว้ย 

สำหรับหลกัสูตรการฝึกอาชีพต่าง ๆ อาจสอบถามไดท่ี้หน่วยงานจดัหางาน 

ของรัฐฯทุกแห่งหรือสืบคน้จากเวบ็ไซต์ “ศูนยบ์ริการจดัหางานทัว่ไตห้วนั” กรม 

พฒันากำลงัแรงงานกระทรวงแรงงาน

เวบ็ไซต์จดัหางานทัว่ไตห้วนั
(https://www.taiwanjobs.gov.tw)
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คู่สมรสต่างชาติท่ีประสงค์จะสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

ตอ้งมีใบถิ่นท่ีอยู่ และปัจจุบนัมีบริการสอบปากเปล่าสำหรับการทดสอบ 

ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพระดบั 3 (ระดบัเดียว) 6 สาขาวิชาชีพไดแ้ก่  

การเป็นแม่นมดูแลเด็ก  ผูอ้นุบาล เสริมสวย ทำผมสตรี ทำอาหารจีน 

(อาหารท่ีมีเน้ือสัตว ์อาหารเจ) การทำเบเกอร่ี(ขนมปัง ขนมเคก้) สำหรับขอ้มูล 

ท่ีเก่ียวกบัการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดูไดจ้ากประกาศประจำปีหรือ 

เวบ็ไซต์ของศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรมพฒันากำลงัแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน

ศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรมพฒันากำลงั 
แรงงานกระทรวงแรงงาน 
https://www.wdasec.gov.tw
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เตอืนดว้ยรัก	(๑๓)

ในไตห้วนัสามารถสืบคน้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการทำงานไดจ้ากหลายแหล่ง อาทิ :

  บริการโดยตรง : ศูนยบ์ริการจดัหางานหรือหน่วย(เคาน์เตอร์) บริการจดัหางานของ 

รัฐทุกเขตทอ้งท่ี หรือใชบ้ริการจดัหางานของเอกชน 

  บริการทางอินเตอร์เน็ต : เวบ็ไซต์จดัหางานทัว่ไตห้วนั ของกรมพฒันากำลงัแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน : (https://www.taiwanjobs.gov.tw) 

นอกจากน้ียงัมีประกาศรับสมคัรงาน ของเทศบาลในแต่ละเขตพ้ืนท่ีและเวบ็ไซต์จดั 

หางานของเอกชน

หากถูกเลอืกปฎบิัตใินสถานทีท่ำงานจะรอ้งเรยีน
อย่างไร

คู่สมรสต่างชาติท่ีมีขอ้ขอ้งใจในระหว่างการทำงานสามารถสอบถามหรือขอ 

ความช่วยเหลือจากศูนยบ์ริการจดัหางานของรัฐฯทุกแห่ง นอกจากน้ีหาก 

คู่สมรสต่างชาติพบว่านายจา้งกระทำผิด“กฎหมายมาตรฐานแรงงาน” 

“กฎหมายการจา้งงาน” หรือ“กฏหมายเสมอภาคในการทำงานระหว่างชาย 

หญิง” สามารถร้องเรียนไดท่ี้หน่วยงานในทอ้งถิ่น(กองแรงงาน สำนักงาน 

สังคมสงเคราะห์ประจำเมืองต่างๆ) ตามกฏหมายเจา้หน้าท่ีก็จะตอ้งเขา้ไป 

ตรวจสอบ หากพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะมีโทษถูกปรับเงินตามท่ีกฏหมาย

กำหนด
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บริหารเงนิอย่างเหมาะสม ดำรงชีวติและ

ทำงานอย่างมคีวามสุข  ..................................................... 112

สืบทอดมรดกอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ตั้งรกรากในไต้หวนั  .......................................................... 116

๑๐.  การบริหารเงนิและการสืบทอดมรดก
      (หมวดภาษ)ี
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๑๐.	การบรหิารเงนิและการสบืทอดมรดก	(หมวดภาษี)

รายไดท่ี้ไดม้าจากการทำงานดว้ยน้ำพกัน้ำแรงอย่างเหน็ดเหน่ือยควรบริหาร

อย่างไร  ระหว่างท่ีกำลงักา้วไปสู่สถานภาพของ “ผูมี้อนัจะกิน” ก็ไม่ควรลืมว่าตอ้ง

เสียภาษีให้รัฐฯดว้ย   เพราะเป็นหน้าท่ีของประชาชนทุกคน

		บรหิารเงนิอยา่งเหมาะสม	
ดำรงชวีติและทำงานอยา่งมคีวามสขุ

การควบคุมรายไดแ้ละรายจ่ายของครอบครัวอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นพื้นฐาน

ของชีวิตครอบครัวท่ีมีความสุข ในไตห้วนั ประชาชนสามารถอาศยัช่องทางการลง

ทุน  ต่าง ๆ เพื่อบริหารทรัพยสิ์นของตน อาทิ ฝากเงินไวใ้นธนาคาร เล่นหุ้น หรือ

ซ้ือพนัธบตัรตราสารต่าง ๆ รายไดท่ี้ไดจ้ากการลงทุนทั้งผลกำไรหรือดอกเบ้ีย

ควรท่ีจะตอ้งเสียภาษีเงินไดต้ามกฎหมายดว้ย
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1.  การเปิดบัญชีที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของการไปรษณีย์และการขอบัตร 

เครดิต

เพื่อความสะดวกในการบริหารงานและการจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานใน 

บริษทั โดยทัว่ไปวิสาหกิจต่างๆจะใชว้ิธีการโอนเงินเดือนเขา้บญัชีธนาคารพาณิชย์

หรือบญัชีธนาคารของการไปรษณีย ์ดงันั้นผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่เมื่อเขา้มาอาศยัในไต ้

หวนัแลว้ควรเปิดบญัชีท่ีธนาคารหรือการไปรษณีย ์โดยตอ้งใชห้ลกัฐานและมีขั้น 

ตอนดงัน้ี : 

(1) ธนาคารพาณิชย์

◎ หลักฐานที่ต้องใช้

▲

  เอกสารรับรองสองอย่าง : ไม่ว่าจะมีบตัรประจำตวัประชาชนหรือใบ

ถิ่นท่ีอยู่ ตอ้งมีเอกสารแสดงตนอื่นเพิ่มเติม อาทิ บตัรประกนัสุขภาพ  

หนังสือเดินทาง ใบขบัขี่หรือบตัรนักเรียน เป็นตน้

▲

 ตราประทบั

▲

 เงินเปิดบญัชี

◎ ขั้นตอน 

การเปิดบญัชีธนาคารสามารถสอบถามไดท่ี้เคาน์เตอร์บริการของธนา 

คารไดโ้ดยตรง และแสดงหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เจา้หน้าท่ีก็จะให้บริการ 

เปิดบญัชีเงินฝากให้แก่คุณ ซ่ึงมีขั้นตอนสำคญัดงัน้ี

▲

  กรอกขอ้มูลเพื่อเปิดบญัชี ซ่ึงตอ้งระบุท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้นหรือตรง

ตามเอกสารแสดงตน

▲

 กรอกจำนวนเงินท่ีจะฝากเขา้บญัชีท่ีเปิดใหม่

▲

  เพื่อสิทธิประโยชน์ของผูเ้ปิดบญัชี 

พนักงานธนาคารจะถ่ายรูปท่านไว ้1 ใบ เพื่อเก็บเป็นขอ้มูล

▲

  พนักงานเคาน์เตอร์จะถามท่านว่า ตอ้งการใชบ้ตัรเอทีเอ็มหรือไม่ 

เพื่อความสะดวกในการเบิกถอนเงิน

▲

  เมื่อไดรั้บสมุดบญัชีและบตัรเอทีเอ็มแลว้ ตอ้งทำการเปลี่ยนรหัสท่ี 

เคร่ืองเอทีเอ็ม เพื่อป้องกนัขอ้มูลส่วนบุคคลรั่วไหล
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▲

  ท่ีผ่านมาธนาคารแต่ละแห่งให้บริการดา้นฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน 

รับชำระภาษี รับชำระค่าใชจ่้ายต่างๆ ตลอดจนเช็คยอดรายการต่างๆ 

รวมถึงบตัรเอทีเอ็ม หากลูกคา้ตอ้งการใชบ้ริการบตัรเครดิต บตัรเงินสด  

หรือบตัรถอนเงินสากลจะตอ้งเซ็นเอกสารการใชบ้ริการบตัรทั้ง๓ ชนิด 

เพิ่ม อีกหน่ึงชุด

ขัน้ตอนการเปิดบัญชธีนาคาร

เคาน์เตอร์บริการ :กรอกขอ้มูลเปิดบญัชี

เคาน์เตอร์ : • แสดงเอกสารประจำตวั  • จำนวนเงินฝาก

เคาน์เตอร์ : ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน  

เคาน์เตอร์ : ขอบตัรเอทีเอ็ม

เคาน์เตอร์ : รับสมุดเงินฝากและบตัรเอทีเอ็ม

เคร่ืองเอทีเอ็ม : • เปลี่ยนรหัส   

 • เก็บรักษาสมุดเงินฝากและบตัรเอทีเอ็ม
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(2) ธนาคารของการไปรษณีย์

◎ หลักฐาน 

▲

  หนังสือเดินทาง บตัรประจำตวัประชาชนของไตห้วนัสาธารณรัฐจีน  

หรือใบถ่ินท่ีอยูแ่ละเอกสารแสดงตนชนิดท่ี 2 (อาทิ บตัรประกนัสุขภาพ 

ทะเบียนบา้น สำเนาทะเบียนบา้นหรือหนังสือเดินทาง)

▲

  ตราประทบัช่ือ(ใชเ้ป็นตราประทบัเพื่อการตรวจสอบ)

▲

 เงินสดสำหรับเปิดบญัชี( 10 เหรียญข้ึนไป)

▲

 ตอ้งยื่นเร่ืองดว้ยตนเอง

◎ ขั้นตอน 

▲

  กรอกคำร้อง “ใบคำร้องเปิดบญัชีธนาคารของการไปรษณีย”์ 

สัญญาการขอเปิดบญัชี และใบฝากเงินพร้อมเอกสารขา้งตน้ยื่นไดท่ี้

ธนาคารของการไปรษณียทุ์กแห่ง

◎ ข้อควรระวัง

▲

  หากไม่สามารถใชภ้าษาจีนหรือภาษาองักฤษส่ือสารจำตอ้งมีบุคคลท่ี

สามเป็นล่าม แปลให้ จะตอ้งแสดงหลกัฐานบตัรประจำตวัประชาชน

ของบุคคลท่ีสามและตอ้งถ่ายเอกสาร เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน
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2. การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี

หากคู่สมรสต่างชาติไม่มีถิ่นท่ีอยู่ในไตห้วนัและใน1ปีภาษีอาศยัอยู่ใน 

ไตห้วนัไม่ครบ183 วนั ภาษีเงินไดจ้ะถูกหัก ณ ท่ีจ่ายไม่จำเป็นตอ้งยื่นแบบแสดง 

รายการเสียภาษี หากไม่อยู่ในข่ายท่ีถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตอ้งยื่นแบบแสดงรายการ 

เสียภาษีในอตัราท่ีระบุตามกฏหมาย หากสามี(หรือภรรยา)เป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นไตห้วนั 

สาธารณรัฐจีน สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีบุคคลธรรมดาร่วมกนัได ้

หากคู่สมรสต่างชาติ มีถ่ินท่ีอยู่ในไตห้วนัและส่วนใหญ่พำนักอาศยัอยู่ใน

ไตห้วนัหรือไม่มีท่ีถิ่นท่ีอยู่ในไตห้วนัแต่ใน1ปีภาษีอาศยัอยู่ในไตห้วนัครบ 183 

วนั  ในปีท่ีคู่สมรสต่างชาติแต่งงานหรือหย่าร้าง มีสิทธิท่ีจะเลือกว่าจะยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีบุคคลธรรมดารวมหรือแยกกบัคู่สมรสของตน ส่วนปีอื่น ๆ 

ท่ียงัมีสถานะของการสมรสอยู่ สามี-ภรรยาควรยื่นแบบแสดงรายการภาษีบุคคล 

ธรรมดาร่วมกนั และเลือกเองว่าจะให้สามีหรือภรรยาเป็นผูย้ื่นแบบแสดงรายการ 

ภาษีบุคคลธรรมดา ซ่ึงสามารถยื่นต่อกรมสรรพากรทอ้งท่ีท่ีมีทะเบียนบา้น(หรือท่ี

มีถิ่นอยู่) ของผูท่ี้มีหน้าท่ีเสียภาษี

▲
 ช่วงเวลาการยื่น  : ระหว่างวนัท่ี 1-31 พ.ค. ของทุกปี

▲
  รูปแบบในการยื่น : มีอยู่ 3 วิธีดว้ยกนัไดแ้ก่ การกรอกในแบบแสดงราย

การภาษีเงินไดบุ้คคลหรือใชร้ะบบบาร์โคด้หรือทางอินเตอร์เน็ต

		สบืทอดมรดกอยา่งมปีระสทิธภิาพ	ตัง้รกรากในไตห้วนั
เมื่อคู่สมรสชาวไตห้วนัเสียชีวิต คู่สมรสต่างชาติท่ีเป็นผูสื้บทอดมรดกจะตอ้ง

ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมรดกตามกฎหมาย หากคู่สมรสต่างชาติมอบทรัพย ์

สินให้แก่บุคคลอื่น ก็ตอ้งยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีการให้ดว้ยความเสน่หา 

ตามกฎหมายดว้ย
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1. ประเภทของการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี 

▲

  การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมรดก : เมื่อคู่สมรสชาวไตห้วนัเสียชีวิตจะ 

ตอ้งนำเอาทรัพยสิ์นท่ีอยู่ในไตห้วนัและในต่างประเทศมาคิดคำนวน

▲

  การยื่นแบบแสดงรายการภาษีการให้ดว้ยความเสน่หา : คู่สมรสต่างชาติท่ียงั

มิไดเ้ขา้ถือสัญชาติไตห้วนั ให้คำนวนภาษีการให้ดว้ยความเสน่หาและภาษี 

มรดกเฉพาะทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่ในไตห้วนัเท่านั้น ส่วนผูท่ี้โอนสัญชาติแลว้และ 

เวลาส่วนใหญ่พำนักอาศยัอยู่ในไตห้วนั ไม่ว่าจะเป็นทรัยพสิ์นไตห้วนัหรือ 

ในต่างประเทศท่ีมอบให้ดว้ยความเสน่หาจะตอ้งนำทั้งสองส่วนมายื่นแบบ 

แสดงรายการเสียภาษีการให้ดว้ยความเสน่หาดว้ย

2. หน่วยงานรับยื่นแบบแสดงรายการภาษี

▲

 ภาษีมรดก : เมื่อคู่สมรสชาวไตห้วนัเสียชีวิต ตอ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ต่อกรมสรรพากรท่ีตนมีถิ่นท่ีอยู่

▲

  ภาษีการให้ดว้ยความเสน่หา : คู่สมรสต่างชาติท่ีโอนเขา้สัญชาติไตห้วนัแลว้

และใชเ้วลาส่วนใหญ่พำนักอาศยัอยู่ในไตห้วนัควรท่ีจะตอ้งยื่นแบบแสดง 

รายการเสียภาษีการให้โดยเสน่หาต่อหน่วยงานของกรมสรรพากรในทอ้งท่ี 

ท่ีตนมีถิ่นท่ีอยู่ ส่วนกรณีอื่นๆให้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีต่อกรม 

สรรพากรกรุงไทเป

3. ระยะเวลาในการยื่น

▲

 ภาษีมรดก: ตอ้งยื่นภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่คู่สมรสชาวไตห้วนัเสียชีวิต

▲

  ภาษีการให้ดว้ยความเสน่หา : หากคู่สมรสต่างชาติท่ีไดรั้บมรดกในวงเงินท่ี 

เกินกำหนดในกฏหมายจะตอ้งยื่นแสดงรายการเสียภาษีภายใน 30 วนั
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4. หลักฐาน 

▲

  ภาษีมรดก : คำร้องขอยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมรดก สำเนาทะเบียน 

บา้นของเจา้ของมรดกท่ีมีการคดัช่ือออกแลว้ และสำเนาทะเบียนบา้นของ 

ผูรั้บมรดก ตลอดจนแบบคำร้องการรับมรดก  อย่างละ 1 ชุด

▲

  ภาษีการให้ดว้ยความเสน่หา : คำร้องขอยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมรดก 

สำเนาทะเบียนบา้นของผูใ้ห้มรดก และพินัยกรรม อย่างละ 1 ชุด

▲

  หลกัฐานของประเภทอื่น ๆ ท่ีตอ้งใช ้ให้ดูจากคู่มือแนะนำการยื่นแบบแสดง

รายการเสียภาษีมรดกหรือภาษีการให้ดว้ยเสน่หาของกรมสรรพากร

	บทสรปุ	:		ตั ง้หลักปักฐานในไตห้วัน	ช่วยเหลือตนเองและ	
ชว่ยเหลอืผูอ้ืน่

หลงัจากมีสถานภาพเป็นผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่แลว้ ส่ิงท่ีตอ้งเผชิญก็คือการใชชี้วิต 

ใหม่ในไตห้วนั การจะทำใหค้รอบครัวปรองดองและมีความสุขไดก้จ็ะตอ้งพยายาม 

ศึกษาหาความรู้  ซ่ึงรวมถึงการเรียนรู้ภาษาเพื่อนำมาใชใ้นการส่ือสาร การอยู่ร่วม 

กบัครอบครัวของคู่สมรสดว้ยความปรองดอง ทำความรู้จกัหน่วยงานท่ีให้บริการ 

ดา้นต่างๆ และศึกษาการทำอาหารไตห้วนัเป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้สามารถปรับ 

ตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในทอ้งถิ่นไดเ้ร็วยิ่งข้ึน

นอกจากน้ี ยงัควรท่ีจะนำเอาส่ิงท่ีตนเรียนรู้มาแบ่งปันให้แก่ผูอื้่น ช่วยเหลือ 

เพื่อนท่ีมาจากประเทศเดียวกนัให้สามารถปรับตวัเขา้กบัไตห้วนัและให้กำลงัใจ 

พวกเขาศึกษาวิธีการใชชี้วิตร่วมกนัของสามี-ภรรยา การปฏิบติัต่อผูอ้าวุโส และ 

สมาชิกในครอบครัวตลอดจนวิธีการอบรมเล้ียงดูบุตรหรือแมก้ระทัง่เป็นจิตอาสา 

ในมูลนิธิการกุศล องค์กรเอ็นจีโอหรืออาสาสมคัรในชุมชน นำเอาประสบการณ์ 

ของตนไปแบ่งปันให้แก่ผูอื้่น ช่วยเหลือผูม้าอยู่ใหม่ให้รู้จกัวิธีบริหารชีวิตครอบ 

ครัว หากทำไดเ้ช่นน้ีก็จะสามารถตั้งหลกัปักฐานใชชี้วิตใหม่ในไตห้วนัซ่ึงเป็นบา้น 

แห่งใหม่ไดอ้ยา่งมีความสุข ตลอดจนเป็นการสำแดงพลงัของผูต้ ั้งถ่ินฐานใหม่อีกดว้ย
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ตารางท่ี 

ภาคผนวก
ตารางที่ 1 ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัท์หน่วยบริการสำนักงาน

ตรวจคนเขา้เมือง 120

ตารางที่ 2 ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัท์กรมการกงสุลและสำนักงาน
สาขากระทรวงการต่างประเทศไตห้วนั
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ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยู่ โทรศัพท์

หน่วยบริการ
ประจำเมืองจีหลง

ชั้น 11 (ตึก เอ) เลขท่ี 18
ถ.จีหลงอีลู่ จีหลง

02-24276374

หน่วยบริการ
ประจำกรุงไทเป

เลขท่ี 15 ถ.กวางโจวลู่ เขตจงเจิ้ง กรุงไทเป 02-23889393

หน่วยบริการ
ประจำนครนิวไทเป

เลขท่ี 135 ชั้น 1 ถ.หมินอานลู่ 
เขตจงเหอ นครนิวไทเป

02-82282090

หน่วยบริการ
ประจำนครเถาหยวน

ชั้น 1 เลขท่ี 106 ถ.เซ่ียนฝู่ ลู่
เขตเถาหยวน นครเถาหยวน

03-3310409

หน่วยบริการ
ประจำเขตซินจู๋

ชั้น 1 เลขท่ี 12 ถ.จงหัวลู่
ตอนท่ี 3 เมืองซินจู๋

03-5243517

หน่วยบริการ
ประจำเขตซินจู๋

ชั้น1 เลขท่ี133 ถ.ซานหมินลู่ เขตซินจู๋ 
เมืองซินจู๋ 

03-5519905

หน่วยบริการ
ประจำเมืองเหมียวลี่

เลขท่ี 8 ถ.จงเจิ้งลู่ ซ.1291
เมืองเหมียวลี่ จ.เหมียวลี่

037-322350

หน่วยบริการท่ี 1
ประจำนครไทจง

เลขท่ี 22 ชั้น  1 ถ.เหวินซินหนานลู่ 
เขตหนานถุน นครไทจง

04-24725103

หน่วยบริการท่ี 2 
ประจำนครไทจง

เลขท่ี 280 ถ.จงซาน เขตฟงเหยียน เขตไทจง 04-25269777

หน่วยบริการ
ประจำเมืองจางฮัว่

ชั้น 1 เลขท่ี 2 ถ.จงซานลู่ เมืองจางฮัว่ 04-7270001

หน่วยบริการ
ประจำเมืองหนานโถว

ชั้น 1 เลขท่ี 87 ถ.เหวินซางลู่ 
เมืองหนานโถว 

049-2200065

หน่วยบริการ
ประจำเมืองหยุนหลิน

ชั้น 1 เลขท่ี 38 ถ.ฝู่ เฉียนลู่
เขตโต่วลิ่ว เมืองหยุนหลิน

05-5345971

 สำนกังานตรวจคนเขา้เมือง กระทรวงมหาดไทย120

บ้านใหม่    •    ชีวติใหม่

ตารางที	่1	
ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทห์น่วยบรกิารสำนักงาน	
ตรวจคนเขา้เมอืง



ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยู่ โทรศัพท์

หน่วยบริการ
ประจำเมืองเจียอ้ี

เลขท่ี 184 ชั้น 2 ถ.อู๋ ฝ่งเป่ยลู่
เขตตะวนัออก เมืองเจียอ้ี 

05-2166100

หน่วยบริการประจำ
เมืองเจียอ้ี

ชั้น 1 เลขท่ี 6 ถ.เสียงเหอเออร์ลู่ ตอนตะวนัตก 
เขตฝู่ จ่ือ เมืองเจียอ้ี

05-3623763

หน่วยบริการท่ี 1 
ประจำนครไถหนาน

เลขท่ี 370 ถ.ฝู่ เฉียนลู่ตอนท่ี 2 
นครไทหนาน

06-2937641

หน่วยบริการท่ี 2 
ประจำนครไถหนาน

เลขท่ี 353 ชั้น 1 ถ.จงซานลู่ 
อ. ซานฮั้ว นครไทหนาน

06-5817404

หน่วยบริการท่ี 1 
ประจำนครเกาสง 

เลขท่ี 436 ชั้น 7 ถ.เฉิงกงอีลู่ 
เขตเฉียนจิน นครเกาสง

07-2821400

หน่วยบริการท่ี 2 
ประจำนครเกาสง 

เลขท่ี 115 ถ.กงัซานลู่ เขตกงัซาน 
นครเกาสง

07-6212143

หน่วยบริการ
ประจำเมืองผิงตง

เลขท่ี 60 ชั้น 1 ถ.จงซานลู่ เมืองผิงตง 08-7661885

หน่วยบริการ
ประจำเมืองอี๋หล่าน

ชั้น 4 เลขท่ี 16 ถ.ฉุนจิงลู่ ซอย 160 ตอนท่ี 3 
เขตหลวัตง เมืองอี๋หลาน

03-9575448

หน่วยบริการ
ประจำเมืองฮวัเหลียน

ชั้น 5 เลขท่ี 371 ถ.จงซานลู่ 
เขตฮวัเหลียน เมืองฮวัเหลียน

03-8329700

หน่วยบริการ
ประจำเมืองไถตง

เลขท่ี 59 ถ.ฉางซาลู่ 
เมืองไถตง 

089-361631

หน่วยบริการ
ประจำเมืองผงหู่

ชั้น 1 เลขท่ี 177 ถ.ซินเซิงลู่
เขตหม่ากง เมืองเผิงหู

06-9264545

หน่วยบริการ
ประจำเมืองจินเหมิน

ชั้น 2 เลขท่ี 5 ถ.ซีไห่ลู่
เขตจินเฉิง เมืองจินเหมือน

082-323701

หน่วยบริการ
ประจำเมืองเหลียนเจียง

ชั้น 2 เลขท่ี 135-6 หมู่บา้นฝูอวอ้
เขตหนานกาน เมืองเหลียนเจียง

0836-23738

คู่มือการใชชี้วติในไตห้วนัสำหรับคู่สมรสต่างชาติ 泰語版 121
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ตารางที	่2	
ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทก์รมการกงสลุและ	
สำนักงานสาขากระทรวงการตา่งประเทศไตห้วนั

 หน่วยงาน / กรมการ กงสุล กระทรวง ต่างประเทศไตห้วนั
 ท่ีอยู่ / ชั้น3 ตึกเหนือ อาคารจงหยางเหลียนเหอป้านกงตา้โหลว 
  เลขท่ี 2-2 ถนนจ้ีหนานลู่ ตอนท่ี 1 กรุงไทเป
★ โทรศพัท์ / 02-23432888
★ สอบถามหนังสือเดินทาง
     โทรศพัท์ / 02-23432807, 02-23432808
     โทรสาร  / 02-23432819, 02-23432972
★ เคาน์เตอร์สอบถามวีซ่า/ 02-23432866, 02-23432867
★ สายตรงสอบถามวีซ่า/  02-23432885, 02-23432895
     โทรสาร / 02-23432883, 02-23432893
★ เคาน์เตอร์รับรองเอกสาร/ 02-23432965
★ สายตรงสอบถามรับรองเอกสาร/ 02-23432913, 02-23432914
     โทรสาร / 02-23432920

 หน่วยงาน / สำนักงานประจำภาคกลาง กระทรวงต่างประเทศ
 ท่ีอยู่ / ชั้น 1 เลขท่ี 503 ถ.หลีหมิงลู่ ตอนท่ี 2 นครไทจง
 โทรศพัท์ / 04-22510799
 โทรสาร / 04-22510700

 หน่วยงาน / สำนักงานประจำภาคใต ้กระทรวงต่างประเทศ
 ท่ีอยู่ / ชั้น 2-3 เลขท่ี 436 ถ.เฉิงกงอีลู่  นครเกาสง
 โทรศพัท์ / 07-2110605
 โทรสาร / 07-2110523, 07-2110704

 หน่วยงาน / สำนักงานประจำภาคตะวนัออก กระทรวงต่างประเทศ
 ท่ีอยู่ / ชั้น 6 เลขท่ี 371 ถ.จงซานลู่ เมืองฮวัเหลียน
 โทรศพัท์ / 03-8331041
 โทรสาร / 03-8330970

 หน่วยงาน / สำนักงานประจำเมืองหยุนหลินเจียอ้ีและไถหนาน กระทรวงต่างประเทศ
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 184 ชั้น 2 ถ.อู๋ ฝงเป่ยลู่ เมืองเจียอ้ี
 โทรศพัท์ / 05-2251567
 โทรสาร / 05-2255299

 สำนกังานตรวจคนเขา้เมือง กระทรวงมหาดไทย122

บ้านใหม่    •    ชีวติใหม่



ตารางที	่3	
ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทห์น่วยงานดา้นตา่งประเทศ	
สำนักงานตำรวจแหง่ชาตไิตห้วนั

 หน่วยงาน / กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 7 ถ.จงเส้ียวซีลู่ ตอนท่ี 1 เขตจงเจิ้ง กรุงไทเป
 โทรศพัท์ / 02-23213175
 e-mail / npafad01@npa.gov.tw

 หน่วยงาน / ฝ่ายต่างประเทศ กองบงัคบัการตำรวจท่าอากาศยาน
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 27 ถ.หังฉินเป่ยลู่  ม.ผู่ซิน เขตตา้เหยียน นครเถาหยวน
 โทรศพัท์ / 03-3834728
 e-mail / eyes@dns.apb.gov.tw

 หน่วยงาน / ฝ่ายต่างประเทศ กองบงัคบัการตำรวจกรุงไทเป
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 96 ถ.เหยียนผิงหนานลู่ เขตจงเจิ้ง กรุงไทเป
 โทรศพัท์ / 02-23817494
 e-mail / fad@police.taipei

 หน่วยงาน / ฝ่ายต่างประเทศ กองบงัคบัการตำรวจนครเกาสง
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 260 ถ.จงเจิ้งซ่ือลู่ เขตเฉียนจิน นครเกาสง
 โทรศพัท์ / 07-2215796
 e-mail / evb00@kmph.gov.tw

 หน่วยงาน / ฝ่ายต่างประเทศกองบงัคบัการตำรวจ นครนิวไทเป
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 32 ถ.ฝู่ จงลู่ เขตป่านเฉียว นครนิวไทเป
 โทรศพัท์ / 02-80725454 ต่อ 4095, 4096
 e-mail / 2122@ntpd.gov.tw

 หน่วยงาน / ฝ่ายต่างประเทศ กองบงัคบัการตำรวจ เมืองอี๋หลาน
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 167 ชั้น 5 ถ.จงซานลู่ ตอนท่ี 2 เขตอี๋หลาน เมืองอี๋หลาน
 โทรศพัท์ / 03-9353921
 e-mail / ilp0203@mail.e-lanhd.gov.tw

 หน่วยงาน / ฝ่ายต่างประเทศ กองบงัคบัการตำรวจ เมืองจีหลง
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 205 ถ.ซ่ินเออ้ลู่ เมืองจีหลง
 โทรศพัท์ / 02-24252787
 e-mail / klg01010@klg.gov.tw

คู่มือการใชชี้วติในไตห้วนัสำหรับคู่สมรสต่างชาติ 泰語版 123

ตารางท่ี 



 หน่วยงาน / ฝ่ายต่างประเทศ กองบงัคบัการตำรวจ นครเถาหยวน
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 3 ถ.เซ่ียนฝู่ ลู่ เขตเถาหยวน นครเถาหยวน
 โทรศพัท์ / 03-3335107
 e-mail / kang@tyhp.gov.tw

 หน่วยงาน / ฝ่ายต่างประเทศ กองบงัคบัการตำรวจ เมืองซินจู๋
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 12 ถ.กวงหมิงลิ่วลู่ เขตจู๋เป่ย เมืองซินจู๋
 โทรศพัท์ / 03-5557953
 e-mail / cola2425@hchpb.gov.tw

 หน่วยงาน / ฝ่ายต่างประเทศ กองบงัคบัการตำรวจ เมืองซินจู๋
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 1 ถ. จงซานลู่ เมืองซินจู๋
 โทรศพัท์ / 03-5242103
 e-mail / 412145@ems.hccg.gov.tw

 หน่วยงาน / ฝ่ายต่างประเทศ กองบงัคบัการตำรวจ เมืองเหมียวลี่
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 2 ถ.ฝู่ เฉียนลู่ ม.เจ้ียนกง เขตเหมียวลี่ เมืองเหมียวลี่
 โทรศพัท์ / 037-356950 

 หน่วยงาน / ฝ่ายต่างประเทศ กองบงัคบัการตำรวจ นครไทจง
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 588 ถ.เหวียนซินลู่ ตอนท่ี 2 เขตซีถุน นครไทจง
 โทรศพัท์ / 04-23273875
 e-mail / ginadavi@tcpb.gov.tw

 หน่วยงาน / ฝ่ายต่างประเทศ กองบงัคบัการตำรวจ เมืองหนานโถว
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 133 ถ.หนานกงัลู่ เขตหนานโถว เมืองหนานโถว
 โทรศพัท์ / 049-2234302
 e-mail / yuan@mail.ncpb.gov.tw

 หน่วยงาน / ฝ่ายต่างประเทศ กองบงัคบัการตำรวจ เมืองจางฮั้ว 
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 778  ถ.จงเจิ้งลู่ ตอนท่ี 2  เขตจางฮัว่ เมืองจางฮัว่
 โทรศพัท์ / 04-7615463
 e-mail / duck71@ms2.chpb.gov.tw

 หน่วยงาน / ฝ่ายต่างประเทศ กองบงัคบัการตำรวจ เมืองหยุนหลิน
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 100 ถ.ตา้เสวียลู่ ตอนท่ี 3 เขตโต่วลิ่ว เมืองหยุนหลิน
 โทรศพัท์ / 05-5329033
 e-mail / fap@mail.ylhpb.gov.tw

 หน่วยงาน / ฝ่ายต่างประเทศ กองบงัคบัการตำรวจ เมืองเจียอ้ี
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 3 ถ.เสียงเหออีลู่ ตอนตะวนัออก เขตไท่เป่า เมืองเจียอ้ี
 โทรศพัท์ / 05-3620220
 e-mail / 7525122@m2.cypd.gov.tw

 สำนกังานตรวจคนเขา้เมือง กระทรวงมหาดไทย124

บ้านใหม่    •    ชีวติใหม่



 หน่วยงาน / ฝ่ายต่างประเทศ กองบงัคบัการตำรวจ เมืองเจียอ้ี
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 195 ถ.จงซานลู่ เมืองเจียอ้ี
 โทรศพัท์ / 05-2220772
 e-mail / mb01@mail.ccpb.gov.tw

 หน่วยงาน / ฝ่ายต่างประเทศ กองบงัคบัการตำรวจ นครไถหนาน
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 3 ถ.จงเจิ้งลู่ เขตซินอิ๋ง นครไถหนาน
 โทรศพัท์ / 06-6354531
 e-mail / genace@mail.tainan.gov.tw

 หน่วยงาน / ฝ่ายต่างประเทศ กองบงัคบัการตำรวจ เมืองผิงตง
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 119 ถ.จงเจิ้งลู่ เขตผิงตง เมืองผิงตง
 โทรศพัท์ / 08-7336283
 e-mail / ptb001@ptpolice.gov.tw

 หน่วยงาน / ฝ่ายต่างประเทศ กองบงัคบัการตำรวจ จ.ฮวัเหลียน
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 21 ถ.ฝู่ เฉียนลู่ เขตฮวัเหลียน เมืองฮวัเหลียน
 โทรศพัท์ / 038-224023
 e-mail / fad@mail2.hlpb.gov.tw

 หน่วยงาน / ฝ่ายต่างประเทศ กองบงัคบัการตำรวจ เมืองไทตง
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 268 ถ.จงซานลู่ เขตไทตง เมืองไทตง
 โทรศพัท์ / 089-334756
 e-mail / v2122@mail.ttcpb.gov.tw

 หน่วยงาน / ฝ่ายต่างประเทศ กองบงัคบัการตำรวจ เมืองเผิงหู
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 36 ถ.จ้ือผิงลู่ เขตหม่ากง เมืองเผิงหู
 โทรศพัท์ / 06-9278466
 e-mail / foreigner@ms1.phpb.gov.tw

 หน่วยงาน / ฝ่ายต่างประเทศ กองบงัคบัการตำรวจ จ.จินเหมิน
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 15 ถ.จินซานลู่ ต.จินเฉิง จ.จินเหมิน
 โทรศพัท์ / 082-325653
 e-mail / admin@mail.kpb.gov.tw

 หน่วยงาน / แผนกบริหารกองบงัคบัการตำรวจ เมืองเหลียนเจียง
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 260 ม.เจ้ียโส้ว เขตหนานกาน เมืองเหลียนเจียง
 โทรศพัท์ / 0836-25859 ต่อ 2044
 e-mail / lj1404@ems.matsu.gov.tw
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ตารางที	่4	
ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทก์อง	(สำนักงาน)	
สวสัดกิารสงัคมและศนูยบ์รกิารครอบครัวผูต้ัง้ถิน่ฐาน	
ใหม	่เทศบาลเมอืงตา่งๆ

กรุงไทเป

★ ฝ่ายสวสัดิการสตรีและการเล้ียงดูเด็ก กองสวสัดิการสังคม:
 ท่ีอยู่ / ชั้น 8 เลขท่ี 1 ถ.ซ่ือฝู่ ลู่ เขตซ่ินอ้ี กรุงไทเป
 โทรศพัท์ / 02-27256969~6971(เฉพาะกรุงไทเป)
  02-27208889 ต่อ 6969~6971

★ ศูนยบ์ริการสตรีและครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 21 ชั้น 7 ถ.ตี๋ฮัว่ลู่ ตอนท่ี 1 เขตตา้ถง กรุงไทเป
 โทรศพัท์ / 02-25580133

นครเกาสง

★ ฝ่ายบริการและคุม้ครองสตรี กองสวสัดิการสังคม:
 ท่ีอยู่ / ชั้น 9 เลขท่ี 2 ถ.ซ่ือเหวยซานลู่  เขตหลิงหย่า นครเกาสง
 โทรศพัท์ / 07-3303353 , 07-3373695

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 5 ถ.ไค่เชวียนเออ้ลู่ เขตหลิงหย่า นครเกาสง
 โทรศพัท์ / 07-7113133

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่ฟ่งซาน:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 100 ถ.ตา้ตงเออ้ เขตฟ่งซาน นครเกาสง
 โทรศพัท์ / 07-7191450

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่กงัซาน:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 99 ซ.จู๋เหว่ยทิศใต ้เขตกงัซาน นครเกาสง
 โทรศพัท์ / 07-6232132

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่ฉีซาน:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 199 ถ.จงเจิ้งลู่ เขตฉีซาน นครเกาสง
 โทรศพัท์ / 07-6627984

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่และสตรีลู่จู๋:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 51 ถ.จงเจิ้งลู่ เขตลู่จู๋ นครเกาสง
 โทรศพัท์ / 07-6962779 , 07-6961554
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นครนิวไทเป

★ ฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดิการสตรี กองสวสัดิการสังคม:
 ท่ีอยู่ / ชั้น 2 เลขท่ี 161 ชั้น25 ถ.จงซานลู่ ตอนท่ี1 เขตป่านเฉียว นครนิวไทเป

　 โทรศพัท์ / 02-29603456 ต่อ 3627

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 76 ชั้น 6 ซ.ซีเหว่ย เขตซานฉง นครนิวไทเป 
 โทรศพัท์ / 02-89858509

อี๋หลาน

★ ฝ่ายสวสัดิการเยาวชนและสตรี กองสวสัดิการสังคม:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 95 ถ.ถงฉ่ิงลู่ เมืองอี๋หลาน
 โทรศพัท์ / 03-93288229 ต่อ 431

★ ศูนยบ์ริการสวสัดิการครอบครัว (หน่วยบริการเจียวซี):
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 126 ถ.เจียวซี ตอนท่ี 4 เขตเจียวซี เมืองอี๋หลาน
 โทรศพัท์ / 03-9886775

★ ศูนยบ์ริการสวสัดิการครอบครัว (หน่วยบริการหลอตง):
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี171 ชั้น 3 ถ.เทียนเสียงลู่ เขตหลอตง เมืองอี๋หลาน
 โทรศพัท์ / 03-9533927

★ ศูนยบ์ริการสวสัดิการครอบครัว (หน่วยบริการซูอา้ว):
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 36 ชั้น 3 ถ.อา้ยติงลู่ เขตซูอา้ว เมืองอี๋หลาน
 โทรศพัท์ / 03-9908116

นครเถาหยวน

★ กองสวสัดิการสังคม:
 ท่ีอยู่ / ชั้น 3 เลขท่ี 1 ถ.เส้ียนฝู่ ลู่ เขตเถาหยวน นครเถาหยวน
 โทรศพัท์ / 03-3322101 ต่อ 6424

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวเถาหยวน:
 ท่ีอยู่ / ชั้น 4 เลขท่ี 33 ถ.หยางหมิงลู่ เขตเถาหยวน นครเถาหยวน
 โทรศพัท์ / 03-2182778

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวจงลี่:
 ท่ีอยู่ / ชั้น 1 เลขท่ี159 ถ.หยวนฮัว่ลู่ เขตจงลี่ นครเถาหยวน
 โทรศพัท์ / 03-4220126
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นครเถาหยวน

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผิงเจิ้น:
 ท่ีอยู่ / ชั้น 3 เลขท่ี168 ถ.เหยียนผิงลู่ เขตผิงเจิ้น นครเถาหยวน
 โทรศพัท์ / 03-4911910

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวปาเต๋อ:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 73 ถ.เจ้ียโซ่วลู่ เขตปาเต๋อ นครเถาหยวน
 โทรศพัท์ / 03-3676865

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวหยางเหมย:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี1ถ.ตา้หัวลู่ เขตหยางเหมย นครเถาหยวน
 โทรศพัท์ / 03-4750067

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวหลูจู๋:
 ท่ีอยู่ / ชั้น3 เลขท่ี152 ถ.หนานข่านลู่ เขตหลูจู๋ นครเถาหยวน
 โทรศพัท์ / 03-2127678

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวกุยซาน:
 ท่ีอยู่ / ชั้น2เลขท่ี 97 ถ.จ้ือเฉียงหนานลู่ เขตกุยซาน นครเถาหยวน
 โทรศพัท์ / 03-3208485

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวหลงถนั:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี30 ซอย19 ถ.กนัเฉิงลู่ เขตหลงถนั นครเถาหยวน
 โทรศพัท์ / 03-4790231

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวตา้ซี:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 56 ถ.จงเจิ้งลู่ เขตตา้ซี นครเถาหยวน
 โทรศพัท์ / 03-3883060

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวตา้หยวน:
 ท่ีอยู่ / ชั้น 3 เลขท่ี89 ถ.เหอผิงตงลู่ เขตตา้หยวน นครเถาหยวน
 โทรศพัท์ / 03-3863316

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวซินอู:
 ท่ีอยู่ / ชั้น3เลขท่ี370 ถ.จงซานลู่ เขตซินอู นครเถาหยวน
 โทรศพัท์ / 03-4970225

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวกวนอิน:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 52ถ.ซ่ินอ้ีลู่ เขตกวนอิน นครเถาหยวน
 โทรศพัท์ / 03-4732320

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวฟู่ ซิง:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 6 ถ.หลอฝู เขตฟู่ ซิง นครเถาหยวน
 โทรศพัท์ / 03-3821110
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ซินจู๋

★ ฝ่ายสวสัดิการสตรีและเด็ก กองสวสัดิการสังคม:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 10 ถ.กวงหมิงลิ่วลู่ เขตจู๋เป่ย เมืองซินจู๋
 โทรศพัท์ / 03-5518101 ต่อ 3257

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 620 ถ.เซ่ียนเจิ้งเออ้ลู่ เขตจู๋เป่ย เมืองซินจู๋ (อาคารสตรีเด็ก เมืองซินจู๋)
 โทรศพัท์ / 03-6570832

เหมียวลี่

★ ฝ่ายกิจการสตรีและผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่ กองสวสัดิการสังคม:
 ท่ีอยู่ / ชั้น 4 เลขท่ี 1 ถ.ฝู่ เฉียนลู่ เขตเหมียวลี่ เมืองเหมียวลี่
 โทรศพัท์ / 037-321808 , 037-559661

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่เหมียวลี่ตอนใต:้
 ท่ีอยู่ / ชั้น3 เลขท่ี 8 ถ.เหวยกงลู่ เขตเหมียวลี่ เมืองเหมียวลี่
 โทรศพัท์ / 037-277017 , 037-277011

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่เหมียวลี่ตอนเหนือ:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 532 ถ.จงเจิ้งอีลู่ เขตโถวเฟ่ิน เมืองเหมียวลี่
 โทรศพัท์ / 037-598098

นครไถจง

★ ฝ่ายความเท่าเทียมระหว่างเพศและสวสัดิการสตรี กองสวสัดิการสังคม:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 99 ถ.ไตห้วนัตา้เตา้ ตอนท่ี 3 เขตซีถุน นครไถจง
 โทรศพัท์ / 04-22289111

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 260 ถ.ซีซีลู่ ตอนท่ี 3 เขตเป่ยถุน นครไถจง
 โทรศพัท์ / 04-24365740, 04-24365842

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่ตา้ถุน:
 ท่ีอยู่ / ชั้น 5 เลขท่ี 32 ถ.ซินกวงลู่ เขตตา้หลี่ นครไถจง 
  (ศูนยส์วสัดิการเด็กและเยาวชน ชั้น 5)
 โทรศพัท์ / 04-24865363
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นครไถจง

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่เขตภูเขา:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 46 ถ.หมิงอ้ีลู่ เขตฟงหยวน นครไถจง
 โทรศพัท์ / 04-25255995

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่แถบชายทะเล:
 ท่ีอยู่ / ชั้น 3 เลขท่ี 169 ถ.สุ่ยหยวนลู่ เขตตา้เจ่ีย นครไถจง 
  (ศูนยบ์ริการสวสัดิการสตรีชั้น 3 นครไถจง)
 โทรศพัท์ / 04-26801947

★ ห้องสมุดเอนกประสงค์สำหรับผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่นครไทจง:
 ท่ีอยู่ / ชั้น 2 เลขท่ี260 ถ.ฮัน่ซีซีลู่ เขตเป่ยถุน นครไทจง
 โทรศพัท์ / 04-24372584

จางฮั่ว

★ ฝ่ายสวสัดิการสตรีและผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่ กองสวสัดิการสังคม:
 ท่ีอยู่ / ชั้น 6 เลขท่ี 100 ถ.จงซิงลู่ เมืองจางฮั้ว จ.จางฮั้ว
 โทรศพัท์ / 04-7532287

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่:
 ท่ีอยู่ / ชั้น 4 เลขท่ี 60 ถ.หนานกวัลู่ ตอนท่ี 1 เขตจางฮัว่ เมืองจางฮัว่
 โทรศพัท์ / 04-7237885

หนานโถว

★ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์และสตรี กองสวสัดิการสังคมและแรงงาน:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 660 ถ.จงซิงลู่ เมืองหนานโถว จ.หนานโถว
 โทรศพัท์ / 049-2247970

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 85 ถ.หนานกงัเออ้ลู่ เขตหนานโถว เมืองหนานโถว
  (อาคารสตรี–เด็ก เมืองหนานโถว)
 โทรศพัท์ / 049-2244755
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หยุนหลิน

★ ฝ่ายสวสัดิการสตรีและเยาวชน กองสวสัดิการสังคม:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 22 ถ.ฝู่ เหวินลู่ อ.โต่วลิ่ว เมืองหยุนหลิน
 โทรศพัท์ / 05-5348585 (สายด่วน), 05-5522576 , 05-5522592

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่:
 ท่ีอยู่ / ชั้น 1 เลขท่ี 22 ถ.ฝู่ เหวินลู่ ชั้น 4 เขตโต่วลิ่ว เมืองหยุนหลิน
  (ศูนยบ์ริการสวสัดิการสตรี เมืองหยุนหลิน)
 โทรศพัท์ / 05-5339646 , 05-5522567

เจียอี ้

★ ฝ่ายสวสัดิการสตรี กองสวสัดิการสังคม:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 1 ถ.เสียงเหออีลู่ เมืองไท่เปา เมืองเจียอ้ี,
 โทรศพัท์ / 05-3620900

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 236ถ.จงเจิ้งลู่ เขตไท่เป่า เมืองเจ้ียอ้ี(โบสถ์ไตห้วนัซ่ินอ้ีไท่เป่า)
 โทรศพัท์ / 05-2371969

นครไถหนาน

★ ฝ่ายสวสัดิการสตรีและเยาวชน กองสวสัดิการสังคม:
 ท่ีอยู่ / ชั้น 7 เลขท่ี 6  ถ.หย่งหัวลู่ เขตอานผิง นครไถหนาน
 โทรศพัท์ / 06-2991111 ต่อ 6545 

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่แห่งท่ี 1:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 61 ชั้น 3 ถ.หมินเฉวียน เขตซินอิง นครไถหนาน
 โทรศพัท์ / 06-6330327

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่แห่งท่ี 2:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 315 ชั้น 7 ถ.จงหัวซี เขตอานผิง นครไถหนาน
 โทรศพัท์ / 06-2992562

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่แห่งท่ี 3:
 ท่ีอยู่ / ชั้น 2เลขท่ี111 ถ.เหวินเหิงลู่ เขตกวนเมี่ยว นครไถหนาน
 โทรศพัท์ / 06-5950585 , 06-5950586
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ผิงตง

★ ฝ่ายสตรีและเด็ก กองสวสัดิการสังคม:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 527 ถ.จ่ืออิ๋วลู่ เมืองผิงตง
 โทรศพัท์ / 08-7320415 ต่อ 5323

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่เขตผิงตง:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 106 ถ.เต๋อฟงลู่ ต.ตา้เหลียน เมืองผิงตง
 โทรศพัท์ / 08-7387677

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่เขตเฉาโจว:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 16 ซอยกวงเจ๋อ เมืองหูโจว จ.ผิงตง
 โทรศพัท์ / 08-7891929 , 08-7371382

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่เขตตงกัง่:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 201 ชั้น 2 ถ.ซิงตงลู่ เมืองตงกัง่ จ.ผิงตง
 โทรศพัท์ / 08-8338610

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่เขตเหิงชุน:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 158 ถ.เหิงหนาน อ.เหิงชุนลู่ จ.ผิงตง
 โทรศพัท์ / 08-8893001

ไถตง

★ ฝ่ายสวสัดิการเยาวชนและสตรี กองสวสัดิการสังคม:
 ท่ีอยู่ / ชั้น 2 เลขท่ี 201 ถ.กุย้หลินเป่ยลู่ เมืองไถตง
 โทรศพัท์ / 089-345106, 089-341373

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 660 ถ.เกิงเซิง เมืองไทตง จ.ไทตง
 โทรศพัท์ / 089-224818

ฮัวเหลียน

★ ฝ่ายสตรีและเด็ก กองสวสัดิการสังคม:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 17 ถ.ฝู่ เฉียนลู่ เมืองฮวัเหลียน
 โทรศพัท์ / 03-8228995

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่:
 ท่ีอยู่ / ชั้น 1 อาคาร C เลขท่ี 8 ถ.ฝู่ โห้วลู่ เขตฮวัเหลียน เมืองฮวัเหลียน
 โทรศพัท์ / 03-8246996
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เผิงหู

★ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์สตรี กองสวสัดิการสังคม:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 32 ถ.จ้ือผิงลู่ เขตหม่ากง เมืองเผิงหู
 โทรศพัท์ / 06-9274400 ต่อ 397

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวตั้งถิ่นฐานใหม่:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 242 ถ.จงหัวลู่ ชั้น 3 อ.หม่ากง(ศูนยบ์ริการสวสัดิการสตรีเมืองเผิงหู)
 โทรศพัท์ / 06-9260385

จีหลง

★ ฝ่ายสวสัดิการสตรีและเยาวชน กองสวสัดิการสังคม:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 1 ถ.อ้ีอีลู่ เมืองจีหลง
 โทรศพัท์ / 02-24201122

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวนานาชาติเทศบาลเมืองจีหลง:
 ท่ีอยู่ / ชั้น 5 เลขท่ี 482 ถ.ม่ายจินลู่ เขตอานเล่อ เมืองจีหลง 
 โทรศพัท์ / 02-24320495 , 02-24324145

ซินจู๋

★ ฝ่ายสวสัดิการสตรีและเยาวชน กองสวสัดิการสังคม:
 ท่ีอยู่ / ชั้น 8 เลขท่ี 241 ถ.จงหยงัลู่ เมืองซินจู๋
 โทรศพัท์ / 03-5352106

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่:
 ท่ีอยู่ / ชั้น 3 เลขท่ี 14 ซอย 49 ถ.เจ้ียนกงอีลู่ เมืองซินจู๋
 โทรศพัท์ / 03-5722395

เจียอี ้

★ ฝ่ายสวสัดิการเยาวชนและสตรี กองสวสัดิการสังคม:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 199 ถ.จงซานลู่ เมืองเจียอ้ี
 โทรศพัท์ / 05-2254321 ต่อ 155

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 6 อาคารดา้นหลงั ขั้น 4 ถ.เต๋ออานลู่ เขตตะวนัตก เมืองเจียอ้ี
  (ศูนยบ์ริการสวสัดิการสตรีเมืองเจียอ้ี)
 โทรศพัท์ / 05-2310445
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จินเหมิน

★ ฝ่ายบริการประชาชนและคู่สมรสต่างชาติ กองสวสัดิการสังคม:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 173 ถ.หมินฉวนลู่ เขตจินเฉิง เมืองจินเหมิน
 โทรศพัท์ / 082-318823 ต่อ 62564

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผต็ั้งถิ่นฐานใหม่:
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 35 ถ.เหยาจิงลู่ เขตจินหู เมืองจินเหมิน 
  (อาคารสวสัดิการสังคม จ.จินเหมิน)
 โทรศพัท์ / 082-335690 , 082-332756

เหลียนเจียง

★ ฝ่ายสวสัดิการสังคม  กองสาธารณสุขและสวสัดิการ:
 ท่ีอยู่ / ชั้น 3 เลขท่ี 156 ม.เจ้ียโส้ว เขตหนานกาน เมืองเหลียนเจียง
 โทรศพัท์ / 0836-25022

★ ศูนยบ์ริการครอบครัวผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่:
 ท่ีอยู่ / ชั้น 4 เลขท่ี 156 ม.เจ้ียโส้ว เขตหนานกาน เมืองเหลียนเจียง (สำนักงาน)
   ชั้น 5 เลขท่ี 131 ม.ชิงสุ่ย เขตหนานกาน เมืองเหลียนเจียง
  (เขตนิคมสวสัดิการเอนกประสงค์เหลียนเจียง)
 โทรศพัท์ / 0836-23884
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ตารางที	่5
ทีอ่ยูแ่ละเบอรโ์ทรศพัท(์สอบถามกจิกรรม)
ของศนูยค์รอบครัวศกึษา	เทศบาลเมอืงตา่งๆ

รายชือ่หน่วยงาน ทีต่ัง้ หมายเลข
โทรศัพท์

ศูนยค์รอบครัวศึกษา
เมืองจีหลง

เลขท่ี181ถ.ซ่ินอ้ี เขตจงเจิ้ง เมืองจีหลง 02-24271724

ศูนยค์รอบครัวศึกษา
กรุงไทเป

เลขท่ี 110 ชั้น 5 ถ. จ๋ีหลิน เขตจงซาน 
กรุงไทเป

02-25419690
#820

ศูนยค์รอบครัวศึกษา
นครนิวไทเป

เลขท่ี1-1ชั้น 4 ถ.เฉียวจงอี เขตป่ันเฉียว 
นครนิวไทเป

02-22724881

ศูนยค์รอบครัวศึกษา
นครนิวไทเป

เลขท่ี 1ถ.จวี๋กวง เขตเถาหยวน 
นครเถาหยวน

03-3323885
03-3366885

ศูนยค์รอบครัวศึกษา
เขตซินจู่ 

เลขท่ี 620 ถ.เจิ้งเออ้ เขตซินจู๋ เมืองซินจู๋ 03-6571045

ศูนยค์รอบครัว
เมืองซินจู๋

เลขท่ี 241ชั้น 7 ถ.จงหยงั เมืองซินจู๋ 
(อาคารสาธารณสุขและสวสัดิการชั้น 7)

03-5325885
03-5216121

ศูนยค์รอบครัวศึกษา
เมืองเหมียวลี่

เลขท่ี1121(ประตูดา้นทิศตะวนัออก)
ถ.กัว๋หัว เขตเหมียวลี่ เมืองเหมียวลี่

037-350746
037-374711

ศูนยค์รอบครัวศึกษา 
นครไทจง

เลขท่ี 245 ถ.ซานเสียนเขตตะวนัออก 
นครไทจง
(ขา้งสนามเบสบอลตงอิง)

04-22124885
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รายชือ่หน่วยงาน ทีต่ัง้ หมายเลข
โทรศัพท์

ศูนยค์รอบครัวศึกษา 
เมืองหนานโถว

เลขท่ี 669ชั้น 1 ถ.จงซิง เขตหนานโถว 
เมืองหนานโถว

049-2243894
049-2248090

ศูนยค์รอบครัวศึกษา
เมืองจางฮัว่

เลขท่ี 1 ถ.เจ้ียนซิง เขตจางฮัว่ เมืองจางฮัว่
(อาคารสนามกีฬา ห้อง102)

04-7110036

ศูนยค์รอบครัวศึกษา
เมืองหยุนหลิน

เลขท่ี 60 ชั้น 5 ถ.หนานหยาง เขตโต่วหลิ่ว 
เมืองหยุนหลิน

05-6341009

ศูนยค์รอบครัวศึกษา
เมืองเจียอ้ี

เลขท่ี 8 ถ.เสียงเหอ หมู่บา้นเสียงเหอซินชุน 
เขตไท่เป่า เมืองเจียอ้ี

05-3620747

ศูนยค์รอบครัวศึกษา
เขตเจียอ้ี

เลขท่ี 269-1 เขตซานจ่ือต่ิง เขตเจียอ้ี
05-2754334
05-2754344

ศูนยค์รอบครัวศึกษา 
นครไถหนาน

หน่วยบริการเขตซีเป่ย :
เลขท่ี 118 ถ.ฉินฮัน่ เขตซินอ๋ิง นครไถหนาน

06-6591068
06-6590636

หน่วยบริการเขตซีหนาน :
เลขท่ี 127ถ.กงหยวนเขตจงซีนครไถหนาน

06-2210510
06-2216129

หน่วยบริการให้คำปรึกษา :
เลขท่ี 60 ถ. อวี้ เหวิน เขตตะวนัออก 
นครไถหนาน
(ในเขตโรงเรียนประถมศึกษาฟู่ ซิง)

06-3129926
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รายชือ่หน่วยงาน ทีต่ัง้ หมายเลข
โทรศัพท์

ศูนยค์รอบครัวศึกษา
กองศึกษาธิการ 
นครเกาสง 

เลขท่ี 132  อาคารดา้นหลงัชั้น 2 ถ.กวงฟู่  
เขตเฟ่ิงซาน 
นครเกาสง

07-7409350
07-7409373
07-7409375

ศูนยค์รอบครัวศึกษา
เมืองผิงตง

เลขท่ี 80 ถ.หัวจง เขตผิงตง เมืองผิงตง
(ในเขตโรงเรียนประถมศึกษาเหอผิง)

08-7378465

ศูนยค์รอบครัวศึกษา
เมืองอี๋หลาน

เลขท่ี 36 ถ.หมินฉวน เขตอี๋หลาน 
เมืองอี๋หลาน

03-9333837

ศูนยค์รอบครัวศึกษา
เมืองฮวัเหลียน

เลขท่ี 1 ถ.ต๋ากูหู้หวนัตา้ 
เขตฮวัเหลียนเมืองฮวัเหลียน

03-8569692
03-8462860

ศูนยค์รอบครัวศึกษา
เมืองไถตง

เลขท่ี 17 ถ.จงหัวตอนท่ี 2 เขตไถตง 
เมืองไถตง

089-341149
089-356370
089-356376

ศูนยค์รอบครัวศึกษา
เมืองเผิงหู

เลขท่ี 21 ถ.จ้ือลี่ ถ.หม่ากง เมืองเผิงหู 06-9262085

ศูนยค์รอบครัวศึกษา
เมืองจินเหมิน

เลขท่ี 173 ถ.หมินฉวน ต.จินเฉิง เมืองซินจู๋
082-325631
082-312843

ศูนยค์รอบครัวศึกษา 
เมืองเหลียนเจียง

เลขท่ี 76 หมู่บา้นเจ่โซ่ว  ต.หนานกนั 
เมืองเหลียนเจียง

0836-22067
0836-23694
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ตารางที	่6	
หน่วยบรกิารใหค้ำปรกึษาดา้นกฎหมายสำหรับ	
ผูต้ัง้ถิน่ฐานใหม่

 หน่วยงาน / องค์กรเอกชน
 สถานท่ีรับเร่ือง / มูลนิธิให้ความช่วยเหลือดา้นกฎหมาย
 เวลาท่ีให้บริการ / จนัทร์-ศุกร์ 9.00-12.00 น., 14.00-17.00 น.
        วนัศุกร์ 18.00-21.00 น., 9.00-12.00 น.
 ท่ีอยู่ / ชั้น 6 เลขท่ี 200 ถ.จินซานลู่ ตอนท่ี 2 กรุงไทเป
 โทรศพัท์ / 02-66328282

 หน่วยงาน / องค์กรเอกชน
 สถานท่ีรับเร่ือง / มูลนิธิเพื่อการติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างช่องแคบไตห้วนั (SEF)
 เวลาท่ีให้บริการ / จนัทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น.
 ท่ีอยู่ / ชั้น 16 เลขท่ี 156 อาคารหงไท่ ถ.หมินเซิงตงลู่ ตอนท่ี 3 กรุงไทเป
 โทรศพัท์ / 02-27134726

 หน่วยงาน / กระทรวงยุติธรรม
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการ ประชาชน สำนักงานอยัการศาลสูงไตห้วนั
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 8.30-17.30 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 127 ถ.ป๋ออา้ยลู่ เขตจงเจิ้ง นครไทเป
 โทรศพัท์ / 02-23713261 (ต่อ) 8423 , 02-23310901

 หน่วยงาน / กระทรวงยุติธรรม
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการประชาชน สำนักงานอยัการไทจง ศาลสูงไตห้วนั
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 8.00-17.30 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 91 ถ.จ้ืออิ๋วลู่ ตอนท่ี 1 เขตตะวนัตก เมืองไทจง
 โทรศพัท์ / 04-22232311 (ต่อ) 2124

 หน่วยงาน / กระทรวงยุติธรรม
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการประชาชน สำนักงานอยัการ ศาลสูงเขตไทหนาน
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 8.00-17.30 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 170 ถ.จงซานลู่ นครไทหนาน
 โทรศพัท์ / 06-2282111 (ต่อ) 761
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 หน่วยงาน / กระทรวงยุติธรรม
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการประชาชน สำนักงานอยัการ ศาลสูงเขตเกาสง
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 8.30-12.00 น. และ 13.30-17.30 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 586 ถ.หมิงเฉิงซันลู่ เขตกู่ซัน นครเกาสง
 โทรศพัท์ / 07-5533951, 07-5524111 (ต่อ) 139

 หน่วยงาน / กระทรวงยุติธรรม
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการประชาชน สำนักงานอยัการ ศาลสูงเขตฮวัเหลียน
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 8.00-17.30 น. 
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 127 ถ.หมินเฉวียนลู่ เมืองฮวัเหลียน
 โทรศพัท์ / 03-8225112 (ต่อ) 87

 หน่วยงาน / กระทรวงยุติธรรม
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการประชาชน สำนักงานอยัการ ศาลทอ้งถิ่นไทเป
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 8.30-17.30 น. 
 ท่ีอยู่ / ชั้น 1 เลขท่ี 131 ถ.ป๋ออา้ยลู่ กรุงไทเป
  ชั้น 3  เลขท่ี 26 ถ.กุย้หยางลู่ ตอนท่ี 2 กรุงไทเป
 โทรศพัท์ / 02-23146871 (ต่อ) 8252 , 02-23899675

 หน่วยงาน / กระทรวงยุติธรรม
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการประชาชน สำนักงานอยัการ ศาลทอ้งถิ่นนครนิวไทเป
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 8.30-12.00 น. และ 13.30-17.30 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 249 ถ.จินเฉิงลู่ ตอนท่ี 2 เมืองถู่เฉิง นครนิวไทเป
 โทรศพัท์ / 02-22616192 (ต่อ) 611

 หน่วยงาน / กระทรวงยุติธรรม
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการประชาชน สำนักงานอยัการ ศาลทอ้งถิ่นซ่ือหลิน
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 8.30-12.00 น. และ 13.30-17.30 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 190 ถ.ซ่ือตงลู่ เขตซ่ือหลิน กรุงไทเป
 โทรศพัท์ / 02-28331911 (ต่อ) 124 , 02-28351864

 หน่วยงาน / กระทรวงยุติธรรม
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการประชาชน สำนักงานอยัการ ศาลทอ้งถิ่นเถาหยวน
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 8.30-12.00 น. และ 13.30-17.30 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 1 ถ.ฝ่าจ้ือลู่ นครเถาหยวน
 โทรศพัท์ / 03-3370737 (ต่อ) 133, 134 
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 หน่วยงาน / กระทรวงยุติธรรม
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการประชาชน สำนักงานอยัการ ศาลทอ้งถิ่นซินจู
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 8.00-12.00 น. และ 13.30-17.30 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 136 ถ.จงเจิ้งลู่ เมืองซินจู๋
 โทรศพัท์ / 03-5254102 (ต่อ) 406

 หน่วยงาน / กระทรวงยุติธรรม
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการประชาชน สำนักงานอยัการ ศาลทอ้งถิ่นเหมียวลี่
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 8.30-17.30 น. 
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 1149 ถ.จงเจิ้งลู่ เมืองเหมียวลี่ 
 โทรศพัท์ / 037-353410 (ต่อ) 111

 หน่วยงาน / กระทรวงยุติธรรม
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการประชาชน สำนักงานอยัการ ศาลทอ้งถิ่นไทจง
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 8.00-17.30 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 91 ถ.จ้ืออิ๋วลู่ เขตตะวนัตก นครไทจง     
 โทรศพัท์ / 04-22232311 (ต่อ) 5806

 หน่วยงาน / กระทรวงยุติธรรม
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการประชาชน สำนักงานอยัการ ศาลทอ้งถิ่นหนานโถว
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 8.30-17.30 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 757 ถ.จงซินลู่ เขตหนานโถว เมืองหนานโถว
 โทรศพัท์ / 049-2242602 (ต่อ) 2013, 049-2242975

 หน่วยงาน / กระทรวงยุติธรรม
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการประชาชน สำนักงานอยัการ ศาลทอ้งถิ่นจางฮัว่
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 8.00-12.00 น. และ 13.30-17.30 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 240 ถ.จงซานลู่ ตอนท่ี 2 ต.หยวนหลิน เมืองจางฮัว่
 โทรศพัท์ / 04-8357274 (ต่อ) 322, 04-8371295

 หน่วยงาน / กระทรวงยุติธรรม
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการประชาชน สำนักงานอยัการ ศาลทอ้งถิ่นหยินหลิน
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 8.00-12.00 น. และ 13.30-17.30 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 38 ถ.หมิงเจิ้งลู่ เขตหูเว่ย เมืองหยุนหลิน
 โทรศพัท์ / 05-6334991 (ต่อ) 110
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 หน่วยงาน / กระทรวงยุติธรรม
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการประชาชน สำนักงานอยัการ ศาลทอ้งถิ่นเจียอ้ี
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 8.00-12.00 น. และ 13.30-17.30 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 286 ถ.หลินเซิงตงลู่ เขตตะวนัออก เมืองเจียอ้ี
 โทรศพัท์ / 05-2782601 (ต่อ) 115

 หน่วยงาน / กระทรวงยุติธรรม
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการประชาชน สำนักงานอยัการ ศาลทอ้งถิ่นไทหนาน
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 8.00-12.00 น. และ 13.30-17.30 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 310 ถ.เจ้ียนคงัลู่ ตอนท่ี 3 เขตอนัผิง นครไทหนาน
 โทรศพัท์ / 06-2959971

 หน่วยงาน / กระทรวงยุติธรรม
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการประชาชน สำนักงานอยัการ ศาลทอ้งถิ่นเกาสง
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 8.30-17.30 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 170 ถ.จงอีลู่  เขตเฉียนจิน นครเกาสง
 โทรศพัท์ / 07-2161467, 07-2161468 (ต่อ) 3134

 หน่วยงาน / กระทรวงยุติธรรม
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการประชาชน สำนักงานอยัการ ศาลทอ้งถิ่นเฉียวโถว
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 8.30-17.30 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 868 ถ.จิงอู่ลู่  เขตเฉียนวโถว นครเกาสง
 โทรศพัท์ / 07-6131765 (ต่อ) 3121

 หน่วยงาน / กระทรวงยุติธรรม
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการประชาชน สำนักงานอยัการ ศาลทอ้งถิ่นผิงตง
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 8.00-12.00 น. และ 13.30-17.30 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 11 ถ.ป้ังฉิวลู่ เมืองผิงตง
 โทรศพัท์ / 08-7535211 (ต่อ) 5120, 08-7530448

 หน่วยงาน / กระทรวงยุติธรรม
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการประชาชน สำนักงานอยัการ ศาลทอ้งถิ่นไทตง
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 8.00-12.00 น. และ 13.30-17.30 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 310 ถ.เจ๋อเจียงลู่ เมืองไทตง
 โทรศพัท์ / 089-310180 (ต่อ) 141 , 089-328049
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 หน่วยงาน / กระทรวงยุติธรรม
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการประชาชน สำนักงานอยัการ ศาลทอ้งถิ่นฮวัเหลียน
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 8.00-12.00 น. และ 13.30-17.30 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 15 ถ.ฝู่ เฉียนลู่ เมืองฮวัเหลียน
 โทรศพัท์ / 03-8226153 (ต่อ) 113

 หน่วยงาน / กระทรวงยุติธรรม
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการประชาชน สำนักงานอยัการ ศาลทอ้งถิ่นอี๋หลาน
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 8.00-17.30 น.
 ท่ีอยู่ท่ีให้บริการ / เลขท่ี 3 ถ.เส้ียนเจิ้งซี อ.อี๋หลาน จ.อี๋หลาน
 โทรศพัท์ / 03-9253000 (ต่อ) 126

 หน่วยงาน / กระทรวงยุติธรรม
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการประชาชน สำนักงานอยัการ ศาลทอ้งถิ่นจีหลง
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 8.00-17.30 น.
 ท่ีอยู่ท่ีให้บริการ / เลขท่ี 178 ถ.ตงซ่ินลู่ เมืองจีหลง
 โทรศพัท์ / 02-24651184

 หน่วยงาน / กระทรวงยุติธรรม
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการประชาชน สำนักงานอยัการ ศาลทอ้งถิ่นเผิงหู
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 8.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 309 ซีเหวินอา้ว ม.ซีเหวิน เขตหม่ากง เมืองเผิงหู
 โทรศพัท์ / 06-9211699 (ต่อ) 113

 หน่วยงาน / กระทรวงยุติธรรม
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการประชาชน สำนักงานอยัการ ศาลทอ้งถิ่นจินเหมิน
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 8.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 178 ถ.หมินเฉวียนลู่  เขตจินเฉิง เมืองจินเหมิน
 โทรศพัท์ / 082-325090

 หน่วยงาน / กระทรวงยุติธรรม
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการประชาชน สำนักงานอยัการ ศาลทอ้งถิ่นเหลียนเจียง
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 8.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 210 ม.ซิงชุน เขตหนานกาน เมืองเหลียนเจียง
 โทรศพัท์ / 0836-22823, 0836-23043
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 หน่วยงาน / กรุงไทเป
 สถานท่ีรับเร่ือง /  เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาดา้นกฎหมายแผนกบริการประชาชน 
  กองเลขานุการ
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ 9.00-12.00 น. และ 14.00-17.00 น. 
  เปิดลงทะเบียน 8.30-12.30 
 ท่ีอยู่ / แผนกบริการประชาชนเขตตะวนัออก ชั้น1 อาคารท่ีทำการ 
  เทศบาลกรุงไทเป
  เลขท่ี 1 ถ.ซ่ือฝู่ ลู่ กรุงไทเป
 โทรศพัท์ / 1999 (นอกเขตกรุงไทเป 02-27208889) (ต่อ) 6168 
  หรือสายตรง  27256168

 หน่วยงาน / นครเกาสง
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการเอนกประสงค์ เทศบาลนครเกาสง
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัทำการ ช่วงเชา้ 9.00-12.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนตั้งแต่ 8.00 น.) 
  ช่วงบ่าย 14.00-17.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนตั้งแต่ 13.30 น.) 
  (แต่ละช่วงรับลงทะเบียนไม่เกิน 12 คน) 
 ท่ีอยู่ / ศูนยบ์ริการเอนกประสงค์ นครเกาสง ชั้น 1 เลขท่ี 2 
  ถ.ซ่ือเหวยซานลู่ เขตหลิงหย่า นครเกาสง 
 โทรศพัท์ / 07-3368333 (ต่อ) 3686

 หน่วยงาน / นครนิวไทเป
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารบริหาร  
  ท่ีทำการเทศบาลนครนิวไทเป 
 เวลาท่ีให้บริการ / จนัทร์-ศุกร์ ช่วงเชา้ 9.00-12.00 น. ช่วงบ่าย 14.00-17.00  น.
  องัคาร-พฤหัสบดี ช่วงกลางคืน 18.00-21.00 น.
 ท่ีอยู่ / ชั้น 1 เลขท่ี 161 ถ.จงซานลู่ ตอนท่ี1 เขตป่านเฉียว นครนิวไทเป
 โทรศพัท์ / 02-29603456 (ต่อ) 4249

 หน่วยงาน / เมืองอี๋หลาน
 สถานท่ีรับเร่ือง / ฝ่ายสงเคราะห์ กองเลขานุการ
 เวลาท่ีให้บริการ / ทุกวนัพุธ 14.00-16.00 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 1 ถ.เส้ียนเจิ้งเป่ยลู่ เมืองอี๋หลาน
 โทรศพัท์ / 03-9251000 (ต่อ) 2528 (ตอ้งนัดล่วงหน้า)
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 หน่วยงาน / นครเถาหยวน
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยป์รึกษาให้คำปรึกษาดา้นกฎหมายประจำนครเถาหยวน
 เวลาท่ีให้บริการ / จนัทร์-ศุกร์ 9.00-11.30 น.
 ท่ีอยู่ / ชั้น7 เลขท่ี 1 ถ.เส้ียนฝู่ ลู่  เขตเถาหยวน นครเถาหยวน
 โทรศพัท์ / 03-3322101 (ต่อ) 5615

 หน่วยงาน / เมืองซินจู๋
 สถานท่ีรับเร่ือง / ห้องบริการให้คำปรึกษาดา้นกฎหมายประจำเมืองซินจู๋
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัศุกร์ 14.00-16.00 น. 
 ท่ีอยู่ / ชั้น 3 เลขท่ี 10 ห้องบริการให้คำปรึกษาดา้นกฎหมาย ถ.กวงหมิงลิ่วลู่ 
  เขตจู๋เป่ย เมืองซินจู๋ 
 โทรศพัท์ / 03-5518101 (ต่อ) 3991~3997

 สถานท่ีรับเร่ือง / ห้องบริการให้คำปรึกษาดา้นกฎหมายประจำเมืองซินจู๋
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัศุกร์ 14.00-16.00 น. 
 ท่ีอยู่ / ห้องไกล่เกล่ีย ชั้น 2 คณะกรรมการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท สำนกังานเขตจู๋ตง   
  ห้องไกล่เกลี่ย ชั้น 3  สำนักงานเขตหูโข่ว
 โทรศพัท์ / (จู๋ตง) 03-5964492  (หูโข่ว) 03-5901157 

 หน่วยงาน / เมืองเหมียวลี่
 สถานท่ีรับเร่ือง / ฝ่ายปฏิบติัการและคุม้ครองผูบ้ริโภค
 เวลาท่ีให้บริการ / 8.00-17.00 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 100 ถ.ฝู่ เฉียนลู่ เมืองเหมียวลี่ 
 โทรศพัท์ / 037-357493

 หน่วยงาน / นครไทจง
 สถานท่ีรับเร่ือง / อาคารซ่ือเจิ้ง ถ.ไตห้วนัตา้เตา้ ท่ีทำการเทศบาลนครไทจง
 เวลาท่ีให้บริการ / จนัทร์-ศุกร์ 9.00-12.00 น. และ 14.00-17.00 น.
 ท่ีอยู่ / ชั้น 10 เลขท่ี 99 อาคารเหวินซิน ถ.ไตห้วนัตา้เตา้ ตอนท่ี 3 
  เขตซีถุน นครไทจง
 โทรศพัท์ / 04-22289111 (ต่อ) 23610, (ต่อ) 23611

 สถานท่ีรับเร่ือง / อาคารหยางหมิง สำนักงานท่ีทำการเทศบาลนครไทจง
 เวลาท่ีให้บริการ / จนัทร์-ศุกร์ 14.00-17.00 น.
 ท่ีอยู่ / ห้องเจา้หน้าท่ีคุม้ครองผูบ้ริโภค ชั้น 2 เลขท่ี 36 ถ.หยางหมิงลู่ 
  เขตฟงหยวน นครไทจง
 โทรศพัท์ / 04-22289111 (ต่อ)23805
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 หน่วยงาน / เมืองจางฮัว่
 สถานท่ีรับเร่ือง / กองควบคุมกฎหมาย, ฝ่ายคุม้ครองและบริการกองสวสัดิการสังคม
 เวลาท่ีให้บริการ / จนัทร์ ช่วงเชา้ 9.00-11.00 น.(กองควบคุมกฎหมาย)
  ศุกร์ ช่วงบ่าย 14.00-17.00 (ฝ่ายคุม้ครองและบริการกองสวสัดิการสังคม)
 ท่ีอยู่ / ชั้น 7 เลขท่ี 416 ถ.จงซันลู่ ตอนท่ี 2 เมืองจางฮัว่ (กองควบคุมกฎหมาย)
  ชั้น 4 เลขท่ี 37 ถ.หัวซานลู่  เมืองจางฮัว่
  (ฝ่ายคุม้ครองและบริการกองสวสัดิการสังคม)
 โทรศพัท์ / 04-7531777 (กองควบคุมกฎหมาย)
  04-7261113 (ฝ่ายคุม้ครองและบริการกองสวสัดิการสังคม)

 หน่วยงาน / เมืองหนานโถว
 สถานท่ีรับเร่ือง / ฝ่ายควบคุมและบริหารกฎหมาย กองสารสนเทศและบริหาร
 เวลาท่ีให้บริการ / ทุกพุธ 9.00-12.00 น. (ตอ้งลงทะเบียนนัดก่อน 11.30 น.)
 ท่ีอยู่ /  ศูนยบ์ริการชั้น 1 ท่ีทำการเทศบาลเมืองหนานโถว 
  (เลขท่ี 660 ถ.จงซิงลู่ เมืองหนานโถว)
 โทรศพัท์ / 049-2222106 (ต่อ) 2032, 049-2204012

 หน่วยงาน / เมืองหยุนหลิน
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการเอนกประสงค์
 เวลาท่ีให้บริการ / จนัทร์-ศุกร์ 9.00-11.00 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 515 ถ.หยุนหลินลู่ เขตโต่วลิ่ว เมืองหยุนหลิน
 โทรศพัท์ / 05-5329504

 หน่วยงาน / เมืองเจียอ้ี
 สถานท่ีรับเร่ือง / กองกิจการพลเมือง
 เวลาท่ีให้บริการ / วนัศุกร์ ช่วงบ่าย 14.30-16.30 น.
 ท่ีอยู่ / ท่ีทำการเทศบาลเมืองเจียอ้ีหรือสำนักงานเขตต่างๆ
  (ตามตารางเวลาท่ีประกาศ)
 โทรศพัท์ / 05-3623456

 หน่วยงาน / นครไถหนาน
 สถานท่ีรับเร่ือง / ท่ีทำการเทศบาลนครไถหนาน
 เวลาท่ีให้บริการ / ทุกวนัพุธ ช่วงเชา้ 9.30-11.30 น. ทุกวนัเสาร์ ช่วงเชา้ 9.00-11.30 น.
 ท่ีอยู่ / ศูนยบ์ริหารเขตหมินจ้ือ (เลขท่ี 36 ถ.หมิงจ้ือลู่ เขตซินอิ๋ง นครไถหนาน)
 โทรศพัท์ / 06-3901095
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 หน่วยงาน / ท่ีทำการเทศบาลนครไถหนาน
 เวลาท่ีให้บริการ / จนัทร์-ศุกร์ ช่วงเชา้ 9.00-11.00 น.
 ท่ีอยู่ / ศูนยบ์ริหารเขตหย่งหัว (เลขท่ี 6 ถ.หย่งหัวลู่ ตอนท่ี 2 นครไถหนาน )
 โทรศพัท์ / 06-3901095

 หน่วยงาน / เมืองผิงตง
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการเอนกประสงค์ ท่ีทำการเทศบาลเมืองผิงตง
 เวลาท่ีให้บริการ /  ทุกจนัทร์ (ช่วงเชา้) 9.00-11.30 น.ทุกวนัพุธ (ช่วงค่ำ) 19.30-21.30 น. 
  ทุกวนัศุกร์ (ช่วงบ่าย) 14.00-17.00 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 527 ถ.จ้ืออิ๋วลู่ เมืองผิงตง
 โทรศพัท์ / 08-7320415 (ต่อ) 6125

 หน่วยงาน / เมืองไถตง
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศุนยบ์ริการเอนกประสงค์ ท่ีทำการเทศบาลเมืองผิงตง 
 เวลาท่ีให้บริการ / จนัทร์ 9.00-11.00 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 275 ถ.ป๋ออา้ยลู่ เมืองไถตง
 โทรศพัท์ / 089-347550

 หน่วยงาน / เมืองฮวัเหลียน
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการเร่งด่วน ท่ีทำการเทศบาลเมืองฮวัเหลียน
 เวลาท่ีให้บริการ / ทุกวนัพุธ 10.00-12.00 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 17 ถ.ฝู่ เฉียนลู่ เมืองฮวัเหลียน ศูนยบ์ริการเอนกประสงค์
 โทรศพัท์ / 03-8221206

 หน่วยงาน / เมืองเผิงหู
 สถานท่ีรับเร่ือง / แผนกให้ความช่วยเหลือดา้นกฎหมาย กองกิจการพลเมือง
 เวลาท่ีให้บริการ / ทุกวนัจนัทร์ 14.00-17.00 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 32 ถ.จ้ือผิงลู่ เมืองเผิงหู
 โทรศพัท์ / 06-9274400 (ต่อ) 323

 หน่วยงาน / เมืองจีหลง
 สถานท่ีรับเร่ือง / ศูนยบ์ริการเอนกประสงค์
 เวลาท่ีให้บริการ / ทุกจนัทร์-ศุกร์ ช่วงเชา้ 09.00-12.00 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 1 ถ.ซ่ืออ้ีอีลู่ เมืองจีหลง
 โทรศพัท์ / 02-24201122 (ต่อ) 1213
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 หน่วยงาน / เมืองซินจู๋
 สถานท่ีรับเร่ือง / กองกิจการพลเมือง
 เวลาท่ีให้บริการ / พุธ 09.30-11.30 น. พฤหัสบดี 14.00-16.00 น.และ 19.00-21.00 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี120 ถ.จงเจิ้งลู่ เมืองซินจู๋ ศูนยบ์ริการประจำเมืองซินจู๋
 โทรศพัท์ / 03-5216121 (ต่อ) 232

 หน่วยงาน / เมืองเจียอ้ี
 สถานท่ีรับเร่ือง / กองกิจการพลเมือง
 เวลาท่ีให้บริการ / จนัทร์-ศุกร์ 09.30-12.00 น.
 ท่ีอยู่ /  เลขท่ี199 ถ.จงซานลู่ เมืองเจียอ้ี(หอ้งใหค้วามช่วยเหลือดา้นกฎหมายชั้น 1
   เทศบาลเมืองเจียอ้ี)
 โทรศพัท์ / 05-2254321 (ต่อ) 342 ,339 

 สถานท่ีรับเร่ือง / สำนักงานเขตตะวนัออก
 เวลาท่ีให้บริการ/ ทุกวนัองัคาร 9.30- 12.00 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 184 ถ.อู๋ ฟ่งเป่ยลู่ เมืองเจียอ้ี
  (ห้องไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท ชั้น4  ท่ีทำการสำนักงานเขต)
 โทรศพัท์ / 05-2273772

 สถานท่ีรับเร่ือง / สำนักงานเขตตะวนัตก
 เวลาท่ีให้บริการ/ ทุกวนัพุธ 9.30- 12.00 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 28 ถ.จ่ินโจวเออ้เจ เมืองเจียอ้ี
  (ห้องประชุมชั้น 3  ท่ีทำการสำนักงานเขต)
 โทรศพัท์ / 05-2840858

 หน่วยงาน / เมืองจินเหมิน
 สถานท่ีรับเร่ือง / ห้องรับรองประชาชน
 เวลาท่ีให้บริการ / จนัทร์-ศุกร์ ช่วงเชา้  08.00-12.00  น.
  ช่วงบ่าย 13.30-17.30 น.
 ท่ีอยู่ / เลขท่ี 60 ถ.หมินเซิงลู่ เขตจินเฉิง เมืองจินเหมิน
 โทรศพัท์ / 082-318823

 หน่วยงาน / เมืองเหลียนเจียง
 สถานท่ีรับเร่ือง / ฝ่ายควบคุมกฎหมาย กองบริหาร
 เวลาท่ีให้บริการ / จนัทร์-ศุกร์ 08.00-17.30 น.
 ท่ีอยู่ / ชั้น 3 เลขท่ี 76 ม.เจ้ียโส้ว เขตหนานกาน เมืองเหลียนเจียง
 โทรศพัท์ / 0836-23367
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ตารางที	่7	
ศนูยป้์องกนัการใชค้วามรนุแรงในครอบครัวและการ	
ลว่งละเมดิทางเพศ	เทศบาลเมอืงตา่ง	ๆ

หน่วยงาน ทีอ่ยู่ หมายเลขโท
รศัพท์

กรมคุม้ครองและบริการ
ก.สาธารณะสุขและสวสัดิการ

เลขท่ี 488 ถ.จงเส้ียวตงลู่ ตอนท่ี 6 
เขตหนานกงั กรุงไทเป

02-85906666

ศูนยป้์องกนัการใชค้วามรุน 
แรงในครอบครัวและการล่วง
ละเมิดทางเพศ
กรุงไทเป

เลขท่ี 123 ถ.เหยียนผิงหนานลู่
เขตจงเจิ้ง กรุงไทเป

02-23615295 
(โอเปอเรเตอร์)
02-23615295 

ต่อ 226 
(สายด่วน)

ศูนยป้์องกนัการใชค้วามรุน 
แรงในครอบครัวและการล่วง
ละเมิดทางเพศ
นครเกาสง

ชั้น 10 เลขท่ี 85 ถ.หมินเฉวียนอีลู่
 เขตหลิงหย่า นครเกาสง

07-5355920
ต่อ 403、404

ศูนยป้์องกนัการใชค้วามรุน 
แรงในครอบครัวและการล่วง
ละเมิดทางเพศ
นครนิวไทเป

ชั้น 3 เลขท่ี 10 ถ.จงเจิ้งลู่ เขตป่านเฉียว 
นครนิวไทเป

02-89653359

ศูนยป้์องกนัการใชค้วามรุน 
แรงในครอบครัวและการล่วง
ละเมิดทางเพศ
เมืองอี๋หลาน

เลขท่ี 95 ถ.ถงฉ่ิงลู่ เขตอี๋หลาน 
เมืองอี๋หลาน

03-9328822 
ต่อ 278

ศูนยป้์องกนัการใชค้วามรุน 
แรงในครอบครัวและการล่วง
ละเมิดทางเพศ
จงัหวดัเถาหยวน

ชั้น 6 เลขท่ี51 ถ.เส้ียนฝู่ ลู่ 
เขตเถาหยวน นครเถาหยวน

03-3322111
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หน่วยงาน ทีอ่ยู่ หมายเลขโท
รศัพท์

ศูนยป้์องกนัการใชค้วามรุนแรง
ในครอบครัวและการล่วงละ 
เมิดทางเพศ
เมืองซินจู๋

เลขท่ี 10 ถ.กวงหมิงลิ่วลู่ เขตจู๋เป่ย 
เมืองซินจู๋

03-5518101

ศูนยป้์องกนัการใชค้วามรุนแรง
ในครอบครัวและการล่วงละ 
เมิดทางเพศ
เมืองเหมียวลี่

ชั้น 4 เลขท่ี 1 ถ.ฝูเฉียนลู่ เขตเหมียวลี่
เมืองเหมียวลี่

037-360995

ศูนยป้์องกนัการใชค้วามรุนแรง
ในครอบครัวและการล่วงละ 
เมิดทางเพศ
นครไทจง

เลขท่ี 36 ถ.หยางหมิงเจ เขตฟงหยวน 
นครไทจง 

04-22289111 ต่อ 
38800

ศูนยป้์องกนัการใชค้วามรุนแรง
ในครอบครัวและการล่วงละ 
เมิดทางเพศ
เมืองจางฮัว่

ชั้น 4 เลขท่ี 34 ถ.หัวซานลู่
เขตจางฮัว่ เมืองจางฮัว่

04-7261113

ศูนยป้์องกนัการใชค้วามรุนแรง
ในครอบครัวและการล่วงละ 
เมิดทางเพศ
เมืองหนานโถว

เลขท่ี 660 ถ.จงซิงลู่ เขตหนานโถว 
เมืองหนานโถว

049-2209290

ศูนยป้์องกนัการใชค้วามรุนแรง
ในครอบครัวและการล่วงละ 
เมิดทางเพศ
เมืองหยุนหลิน

ชั้น 2 เลขท่ี 22  ถ.ฝู่ เหวินลู่ เขตโต่วลิ่ว 
เมืองหยุนหลิน

05-5522592 
(โอเปอเรเตอร์)

05-5348585 
(สายด่วน)

ศูนยป้์องกนัการใชค้วามรุนแรง
ในครอบครัวและการล่วงละ 
เมิดทางเพศ
เมืองเจียอ้ี

เลขท่ี 1  ถ.เสียงเหอเออ้ลู่ 
ตอนตะวนัออก เขตไท่เป่า เมืองเจียอ้ี

05-3620900 ต่อ 
3303
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หน่วยงาน ทีอ่ยู่ หมายเลขโท
รศัพท์

ศูนยป้์องกนัการใชค้วามรุนแรง
ในครอบครัวและการล่วงละ 
เมิดทางเพศ
นครไถหนาน

ชั้น 6 เลขท่ี 6 ถ.หย่งหัวลู่ ตอน2 
เขตอานผิง นครไถหนาน

06-2988995

ศูนยป้์องกนัการใชค้วามรุนแรง
ในครอบครัวและการล่วงละ 
เมิดทางเพศ
จงัหวดัผิงตง

เลขท่ี 527 ถ.จ้ืออิ๋วลู่ เขตผิงตง
เมืองผิงตง

08-7320415 
(โอเปอเรเตอร์)

08-7321896 
(สายด่วน)

ศูนยป้์องกนัการใชค้วามรุนแรง
ในครอบครัวและการล่วงละ 
เมิดทางเพศ
เมืองไถตง

ชั้น 3 เลขท่ี 201 ถ.กุย้หลินเป่ยลู่ 
เขตไถตง เมืองไถตง

089-320172 

ศูนยป้์องกนัการใชค้วามรุนแรง
ในครอบครัวและการล่วงละ 
เมิดทางเพศ
เมืองฮวัเหลียน

เลขท่ี 17 ถ.ฝู่ เฉียนลู่ เขตฮวัเหลียน
เมืองฮวัเหลียน

03-8227171 
ต่อ316、317
(ฝ่ายบริหาร)

ต่อ 440、441
(คุม้ครองผูใ้หญ่)

ต่อ392、393
(คุม้ครองเด็ก)

ศูนยป้์องกนัการใชค้วามรุนแรง
ในครอบครัวและการล่วงละ 
เมิดทางเพศ
เมืองเผิงหู

เลขท่ี 32 ถ.จ้ือผิงลู่ เขตหม่ากง 
เมืองเผิงหู

06-9264068 
(สายตรง)

06-9274400 ต่อ 
381

ศูนยป้์องกนัการใชค้วามรุนแรง
ในครอบครัวและการล่วงละ 
เมิดทางเพศ
เมืองจีหลง

ชั้น 5 เลขท่ี 482 ถ.ม่ายจินลู่ เขตอานเล่อ 
เมืองจีหลง

02-24340458
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หน่วยงาน ทีอ่ยู่ หมายเลขโท
รศัพท์

ศูนยป้์องกนัการใชค้วามรุนแรง
ในครอบครัวและการล่วงละ 
เมิดทางเพศ
เมืองซินจู๋

ชั้น 5 เลขท่ี 241 ถ.จงหยงัลู่ 
เมืองซินจู๋

03-5352151 
(สายตรง)

03-5352386
ต่อ 602 , 603 , 

605

ศูนยป้์องกนัการใชค้วามรุนแรง
ในครอบครัวและการล่วงละ 
เมิดทางเพศ 
เมืองเจียอ้ี

เลขท่ี 199 ถ.จงซานลู่ เมืองเจียอ้ี 05-2253850

ศูนยป้์องกนัการใชค้วามรุนแรง
ในครอบครัวและการล่วงละ 
เมิดทางเพศ
เมืองจินเหมิน

เลขท่ี 173 ถ. หมินฉวนลู่
เขตจินเฉิง เมืองจินเหมิน

082-373000

ศูนยป้์องกนัการใชค้วามรุนแรง
ในครอบครัวและการล่วงละ 
เมิดทางเพศ
เมืองเหลียนเจียง

ชั้น 3 เลขท่ี 156 หมู่บา้นเจ้ียโส้ว 
เขตหนานกาน เมืองเหลียนเจียง

0836-23575
0836-25022 

ต่อ 315
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ตารางที	่8	
ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทส์ำนักงานตวัแทน	
ประเทศตา่งๆประจำไตห้วนั

 ช่ือสำนักงาน / สำนักงานเศรษฐกิจและการคา้อินโดนีเซียประจำไทเป
  INDONESIAN ECONOMIC AND TRADE OFFICE TO TAIPEI
 ท่ีอยู่ / ชั้น 6 เลขท่ี 550 อาคารหลุนเฟย ถ.หรุ่ยกวงลู่ กรุงไทเป
 โทรศพัท์ / 02-87526170
 โทรสาร / 02-87523706

 ช่ือสำนักงาน/ สำนักงานเศรษฐกิจและวฒันธรรมมะนิลา
  MANILA ECONOMIC AND CUTURE OFFICE
 ท่ีอยู่ / ชั้น 2 เลขท่ี 55&57 ถ.โจวจ่ือเจ เขตเน่ยหู กรุงไทเป
 โทรศพัท์ / 02-26588825 
 โทรสาร / 02-26588867 

 ช่ือสำนักงาน/ สำนักงานเศรษฐกิจและวฒันธรรมมะนิลาประจำนครเกาสง
   MANILA ECONOMIC AND CUTURE OFFICE  KAOSHSIUNG 
  EXTENSION OFFICE
 ท่ีอยู่ / ชั้น 9/2 เลขท่ี 80 ถ.หมินจู๋อีลู่ เขตซานหมิน นครเกาสง
 โทรศพัท์ / 07-3985935, 07-3985936
 โทรสาร / 07-3985929

 ช่ือสำนักงาน/ สำนักงานเศรษฐกิจและวฒันธรรมมะนิลาประจำนครไทจง
   MANILA ECONOMIC AND CUTURE OFFICE  TAICHUNG 
  EXTENSION OFFICE
 ท่ีอยู่ / ชั้น4/2A เลขท่ี 239 ถ.หมินฉวนลู่ นครไทจง
 โทรศพัท์ / 04-23029080
 โทรสาร / 04-23029082
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 ช่ือสำนกังาน / สำนกังานเศรษฐกิจและวฒันธรรมเวียดนามประจำไทเป
  VIETNAM ECONOMIC AND CUTURE OFFICE IN TAIPEI
 ท่ีอยู่ / ชั้น 3 เลขท่ี 65 ถ.ซงเจียงลู่ นครไทเป
 โทรศพัท์ / 02-25166626
 โทรสาร / 02-25166625

 ช่ือสำนักงาน / สำนักงานการคา้และเศรษฐกิจไทย
  THAILAND TRADE AND ECONOMIC OFFICE
 ท่ีอยู่ / ชั้น 12 เลขท่ี 168 ถ.ซงเจีย
 โทรศพัท์ / 02-25811979 
 โทรสาร / 02-25818707

สืบคน้ขอ้มูลสำนักงานตวัแทนประเทศต่างๆประจำไตห้วนัเพิ่มเติมไดท่ี้ เวบ็ไซต์กระทรวงการ 
ต่างประเทศไตห้วนั (https://www.mofa.gov.tw)
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ตารางที	่9	
รายการวทิยภุาคภาษาตา่งประเทศในไตห้วนั	
(ยกเวน้ภาษาองักฤษ)

 สถานีวิทยุ / สถานีวิทยุไตห้วนั
  สถานีไทเป 1 : AM1323 KHz (กรุงไทเป นครนิวไทเป เขตพื้นท่ีไทเป)
  สถานีทวนสัญญาณตา้ซี : AM621 KHz (เถาหยวน เขตพื้นท่ีซินจู๋)
  สถานีซินจู๋ : AM1206 KHz (เถาหยวน ซินจู๋ เขตพื้นท่ีเหมียวลี่)
  ★ ออกอากาศซ้ำ สถานีซินจู๋ : AM1206 KHz
   (เถาหยวน ซินจู๋ เขตพื้นท่ีเหมียวลี่)
  ★ รับฟังผ่านระบบอินเตอร์เนต : www.taiwanradio.com.tw 
   (พร้อมกบัการออกอากาศทางวิทยุ)
 รายการ / ภาษา / เพื่อนไทย (ภาษาไทย)
 ช่วงเวลา / ออกอากาศคร้ังแรก อาทิตย ์7.00-8.00 น.
          ออกอากาศซ้ำ อาทิตย ์16.00-17.00 น.

 สถานีวิทยุ / สถานีวิทยุไตห้วนั
  สถานีไทเป 1 : AM1323 KHz (กรุงไทเป นครนิวไทเป เขตพื้นท่ีไทเป)
  สถานีทวนสัญญาณตา้ซี : AM621 KHz (ซินจู๋ เขตพื้นท่ีเถาหยวน)
  สถานีซินจู๋ : AM1206 KHz (เถาหยวน ซินจู๋ เขตพื้นท่ีเหมียวลี่)
  ★ ออกอากาศซ้ำ สถานีไทเป 1 : AM1323 KHz 
   (กรุงไทเป นครนิวไทเป เขตพื้นท่ีไทเป)
  ★ ออกอากาศซ้ำ สถานีทวนสัญญาณกวนซี : AM1062 KHz 
   (ซินจู๋ เขตพื้นท่ีเถาหยวน)
  ★ รับฟังผ่านระบบอินเตอร์เนต : www.taiwanradio.com.tw
   (พร้อมกบัการออกอากาศทางวิทยุ)
 รายการ / ภาษา / Happy Jakarta (ภาษาอินโดนีเซีย)
 ช่วงเวลา / ออกอากาศคร้ังแรก อาทิตย ์17.00-18.00 น.
              ออกอากาศซ้ำ เสาร์ 18.00-19.00 น. (AM1323 KHz)
                                 อาทิตย ์19.00-20.00 น. (AM1062 KHz)
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 สถานีวิทยุ / สถานีวิทยุไตห้วนั
  สถานีไทเป 1 : AM1323 KHz (กรุงไทเป นครนิวไทเป เขตพื้นท่ีไทเป)
  สถานีทวนสัญญาณตา้ซี : AM621 KHz (เถาหยวน เขตพื้นท่ีซินจู๋)
  สถานีซินจู๋ : AM1206 KHz (เถาหยวน ซินจู๋ เขตพื้นท่ีเหมียวลี่)
   ออกอากาศซ้ำ สถานีทวนสัญญาณตา้ซี : AM621 KHz 
  (เถาหยวน เขตพื้นท่ีซินจู๋)
  ออกอากาศซ้ำ สถานีทวนสัญญาณ : AM1062 KHz 
  (เถาหยวน เขตพื้นท่ีซินจู๋)
  รับฟังผ่านระบบอินเตอร์เนต : www.taiwanradio.com.tw
  (พร้อมกบัการออกอากาศทางวิทยุ)
 รายการ / ภาษา / Feel at Home (ภาษาฟิลิปปินส์ / ตากาล็อก)
 ช่วงเวลา / ออกอากาศคร้ังแรก อาทิตย ์18.00-19.00 น.
           ออกอากาศซ้ำ อาทิตย ์21.00-22.00 น.

 สถานีวิทยุ / สถานีวิทยุไตห้วนั
  สถานีไทเป 1 : AM1323 KHz (กรุงไทเป นครนิวไทเป เขตพื้นท่ีไทเป)
  สถานีซินจู๋ : AM1206 KHz (เถาหยวน ซินจู๋ เขตพื้นท่ีเหมียวลี่)
  ออกอากาศซ้ำ สถานีไทเป 2 : AM1188 KHz 
  (กรุงไทเป นครนิวไทเป เขตพื้นท่ีไทเป)
   ออกอากาศซ้ำ สถานีทวนสัญญาณตา้ซี : AM621 KHz 
  (เถาหยวน เขตพื้นท่ีซินจู๋)
  ออกอากาศซ้ำ สถานีทวนสัญญาณกวนซี : AM1062 KHz 
  (เถาหยวน เขตพื้นท่ีซินจู๋)
  รับฟังผ่านระบบอินเตอร์เนต : www.taiwanradio.com.tw
  (พร้อมกบัการออกอากาศทางวิทยุ)
 รายการ / ภาษา / กลิ่นอายอนัอบอุ่นของเวียดนาม (ภาษาเวียดนาม)
 ช่วงเวลา / ออกอากาศคร้ังแรก อาทิตย ์13.00-14.00 น.
          ออกอากาศซ้ำ อาทิตย ์18.00-19.00 น. (AM1188 KHz)
                                     และ 20.00-21.00 (AM621 KHz , AM1062 KHz)

 สถานีวิทยุ / สถานีวิทยุไทเป FM93.1 / AM1134
  https://www.radio.taipei.gov.tw
 รายการ / ภาษา / รายการ “ฮลัโลไทเป”
 ช่วงเวลา / ทุกเสาร์ 21.00-22.00 น.(ภาษาอินโดนีเซีย)
               22.00-23.00 น.(ภาษาไทย)
  ทุกอาทิตย ์21.00-22.00 น.(ภาษาฟิลิปปินส์)
                   22.00-23.00 น.(ภาษาเวียดนาม) 
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 สถานีวิทยุ / สถานีวิทยุเรดิโอไตห้วนัอินเตอร์เนชัน่แนล Rti-FM 
  คลื่น FM
  เจียอ้ี : 91.7 KHz
  ซินจวง นครนิวไทเป : 88.5 KHz
  เจียอ้ี ไทหนาน : 101.3 KHz
  ไถตง : 105.3 KHz
  ฮวัเหลียน : 104.5 KHz
  เกาสง ผิงตง : 107.3 KHz
  คลื่น AM  :  AM 1494

 รายการ / ภาษา / รายการภาคภาษาอินโดนีเซีย
 ช่วงเวลา / จนัทร์ – ศุกร์ 20.00-22.10 น. (AM1494)
           อาทิตย ์20.00-21.00 น. (FM88.5)
                       22.00-23.00 น. (FM91.7)
      องัคาร-พุธ 13.00-14.00 น. /
  พฤหัสบดี – ศุกร์ 23.00-24.00 น. /
                     เสาร์ 6:00-7:00 น. (FM101.3/FM105.3/FM104.5/FM107.3)

 สถานีวิทยุ / สถานีวิทยุเรดิโอไตห้วนัอินเตอร์เนชัน่แนล Rti-FM
  คลื่น FM
  เกาสง : 94.3 KHz
  ภาคกลาง : 99.5 KHz
  เหมียวล่ี ไทจง จางฮัว่ หยนุหลิน เจียอ้ี ฮวัเหลียน : 104.5 KHz , 101.3 KHz
  ไมหนาน เกาสง ผิงตง : 101.3 KHz , 107.3 KHz
  ไทตง : 105.3 KHz
  ไทเป จีหลง เถาหยวน ซินจู๋ : 106.5 KHz
 สถานีวิทยุ / รายการวิทยุภาคภาษาไทย
 ช่วงเวลา / จนัทร์ – ศุกร์ 13.00-14.00 น.
  เสาร์ – อาทิตย ์7.00-8.00 น.
             อาทิตย ์8.00-9.00 น. (FM94.3)
                       19.00-20.00 น. (FM99.5)
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 สถานีวิทยุ / สถานีวิทยุเรดิโอไตห้วนัอินเตอร์เนชัน่แนล Rti-FM
  คลื่น FM
  ซินจวงไท่ซาน ซานฉง : 88.5 KHz
  เจียอ้ี : 91.7 KHz
  ภาคเหนือ : 106.5 KHz
  ภาคกลางและฮวัเหลียน : 104.5 KHz
  เจียอ้ี ไทหนาน : 101.3 KHz
  เกาสง ผิงตง อวี้หลี่ : 107.3 KHz
  ไทตง : 105.3 KHz
  คลื่น AM
  เกาสง : 738 KHz / 1148 KHz
  ไทเป ไทจง : 1494 KHz

 สถานีวิทยุ / รายการวิทยุภาคภาษาเวียดนาม
 ช่วงเวลา / จนัทร์ – ศุกร์ 23.00-24.00 น. (FM101.3/FM107.3)
       พฤหัสบดี 13.00-14.00 น. (FM105.3)
  องัคาร – เสาร์ 13.30-14.00 น. (AM738/1148)
  องัคาร – เสาร์ 20.20-20.30 น. (AM1494)
            อาทิตย ์6.00-7.00 น. (FM106.5/FM104.5)
                      19.00-20.00 น. (FM88.5)
                      23.00-24.00 น. (FM91.7)

 สถานีวิทยุ / สถานีวิทยุเกาสง
  FM94.3 AM 1089 KHz
  https://www.kbs.gov.tw/
 รายการ / ภาษา / [ซินจูห้มินไตห้วนัทง] (ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนิเซีย)
 ช่วงเวลา / ทุกวนัอาทิตย ์16.00 น.-17.00 น.
  FM94.3/AM1089 KHz
  https://www.kbs.gov.tw/
 รายการ / ภาษา / แรงงานฟิลิปปินส์ในเกาสง (ภาษาฟิลิปปินส์) 
 ช่วงเวลา / ทุกวนัอาทิตย ์18.10 น.-19.00 น.
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ตารางท่ี 



ตารางที	่10	
รายการโทรทศันภ์าษาตา่งประเทศในไตห้วนั	
(ยกเวน้ภาษาองักฤษ)

 ช่ือสถานีโทรทศัน์ / โทรทศัน์ผ่านสายเคเบิล(เคเบิลทีวี)นครนิวไทเป ช่องสาธารณะ(CH3) 
 รายการ / ความสุขของผูต้ ั้งถิ่นฐานใหม่ 「幸福新民報」

  (รายการสำหรับผูต้ ั้งถิ่นฐาน ใหม่โดยเฉพาะ)
 ภาษา / จีน ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม 
 ช่วงเวลา / ทุกวนัอาทิตย ์20.00 น.(จีน) /20.30 น.(ไทย)
                        21.00 น(อินโดนีเซีย) /21.30 น.(เวียดนาม)
  ทุกวนัจนัทร์ 20.00น.(จีน)
  ทุกวนัองัคาร20.00น.(ไทย)
  ทุกวนัพุธ 20.00น.(อินโดนีเซีย)
  ทุกวนัพฤหัสบดี 20.00 น.(เวียดนาม)
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ตารางท่ี 
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คู่มอืการใชช้วีติในไตห้วันสำหรับคู่สมรสต่างชาต	ิ		
บา้นใหม่	ชวีติใหม่

ช่ือหนังสือ : คู่มือการใชชี้วิตในไตห้วนัสำหรับคู่สมรสต่างชาติ  บา้นใหม่ ชีวิตใหม่
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