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　　歡迎加入臺灣這個大家庭！

　　新住民透過婚姻關係歸化為中華民國的一分子，是一種難

得的緣分。期間，又有著一連串的考量、選擇，甚至學習的過

程 ––– 包括：結婚登記、辦理簽證、居留到歸化，期望透過此

本手冊的資訊提供，能讓新住民更便利、迅速且愉快地完成這

些流程，與另一半順利地在寶島攜手共度人生！

結婚登記 

新住民如非為外交部公告之特定國家人士

1.  國人與新住民在國內結婚者，須攜帶下列文件向任一戶政事

務所辦理結婚登記：

 (1)  結婚雙方當事人身分證明文件（國人為國民身分證，新

住民為護照、外僑居留證）。

 (2)  經駐外使領館、代表處或辦事處（以下簡稱駐外館處）

驗證原核發機關核發 6個月內之婚姻狀況證明文件及中

文譯本。

居留與入籍

ยนิดต้ีอนรบัเขา้สูค่รอบครวัใหญข่องไต้หวนั

ผูพ้�านกัใหมเ่ขา้สญัชาติมาเปน็สว่นหนึ่งของไต้หวนัดว้ยเพราะการแต่งงาน    
ถือเป็นเหตปัุจจยัท่ีหาไดย้าก ซึง่เปน็ชว่งเวลาท่ีต้องพจิารณา เลือกสรร จนถึงเรยีนรู ้
เชน่ การจดทะเบยีนสมรส การด�าเนนิการขอวซีา่ การอยูอ่าศัย ไปถึงการเขา้สญัชาติ 
หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การใหข้อ้มูลผา่นคูม่อืเล่มน้ีจะชว่ยอ�านวยความสะดวกแก่ผูพ้�านกั
ใหม่ สามารถผา่นขัน้ตอนเหล่านีอ้ยา่งรวดเรว็และมคีวามสขุ อยูร่ว่มกับคูช่วีติในเกาะ
แก้วนีอ้ยา่งราบรื่น จบัมอืใชช้วีติไปดว้ยกัน

กำรจดทะเบยีนสมรส

�ผูพ้�านักใหมท่ี่ไมใ่ชบุ่คคลประเทศเฉพาะตามประกาศกระทรวงการ
ต่างประเทศ

1.  หากคนไต้หวนัสมรสกับผูพ้�านักใหมภ่ายในประเทศ ต้องเตรยีมเอกสารดงัต่อไปนี้
ไปท่ีส�านักงานครวัเรอืนแหง่ใดแหง่หนึ่งเพื่อด�าเนนิการบนัทึกการสมรส：

 (1)  เอกสารประจ�าตัวของสองคนท่ีจะจดทะเบยีนสมรส （คนไต้หวนัเตรยีมบตัร
ประจ�าตัวประชาชน ผูพ้�านกัใหมเ่ตรยีมหนังสอืเดนิทาง ใบถ่ินท่ีอยูใ่นไต้หวนั）

 (2)  สถานทตู ตัวแทนสถานกงสลุหรอืส�านกังาน （ต่อไปนีเ้รยีกยอ่วา่ส�านกังานใน
ต่างประเทศ） ต้องรบัรองหนงัสอืรบัรองสถานภาพการสมรสและการแปล
ภาษาจนีท่ีออกโดยหน่วยงานต้นสงักัดเดมิภายใน 6 เดอืน 
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 (3)  結婚書約（須載有 2人

以上證人簽名）。

 (4)  國人戶口名簿、最近 2

年內拍攝之符合規格相

片 1張或上傳數位相片

（新式國民身分證相片規

格可至「內政部戶政司全球

資訊網」網站 https://www.ris.

gov.tw查詢）。

 (5)  新住民取用中文姓名聲明書。（以上均須攜帶正本）

2.  國人與新住民在國外結婚已生效者，須攜帶下列文件向任一

戶政事務所辦理結婚登記：

 (1)  結婚雙方當事人身分證明文件（國人為國民身分證，新

住民為護照、外僑居留證）。

 (2)  經駐外館處驗證之結婚證明或已向當地政府辦妥結婚登

記（或結婚註冊）之證明文件及中文譯本；加註「符合

行為地法」字樣者，得免附婚姻狀況證明文件。

 (3)  國人戶口名簿、最近 2年內拍攝之符合規格相片 1張或

上傳數位相片（新式國民身分證相片規格可至「內政部

戶政司全球資訊網」網站 https://www.ris.gov.tw查詢）。

 (4)  新住民取用中文姓名聲明書。（以上均須攜帶正本）

戶政事務所 
ส�านกัทะเบยีน

 (3)  สญัญาแต่งงาน （ใหพ้ยาน 2 คนขึ้นไปลงนาม）

 (4)  ทะเบยีนบา้นสว่นบุคคล รปูถ่าย 1 ใบท่ีถ่ายภายใน 2 ปตีามขนาดท่ีก�าหนด 
หรอืการอัปโหลดรปูถ่ายดจิทัิล （ขอ้ก�าหนดรปูถ่ายบตัรประจ�าตัวประชาชน
ใหมส่ามารถดไูด้ท่ีเวบ็ไซต์กรมทะเบยีนกิจการพลเรอืนกระทรวงมหาดไทย หา
ขอ้มูลท่ีเวบ็ไซต์ https://www.ris.gov.tw）

 (5)  ค�าแถลงขอตัง้ชื่อภาษาจนีของผูพ้�านกัใหม่ （ทัง้หมดขา้งต้นต้องน�าฉบบัจรงิ
มาดว้ย）

2.  การสมรสท่ีผลบงัคับใชใ้นต่างประเทศของคนไต้หวนั ต้องเตรยีมเอกสารดงัต่อไป
นีไ้ปท่ีส�านกังานครวัเรอืนแหง่ใดแหง่หนึ่งเพื่อด�าเนนิการบนัทึกการสมรส：

 (1)  เอกสารประจ�าตัวของสองคนท่ีจะจดทะเบยีนสมรส （คนไต้หวนัเตรยีมบตัร
ประจ�าตัวประชาชน ผูพ้�านกัใหมเ่ตรยีมหนังสอืเดนิทาง ใบถ่ินท่ีอยูใ่นไต้หวนั）

 (2)  ใบรบัรองการสมรสหรอืทะเบยีนสมรสท่ีออกโดยหนว่ยราชการท้องถ่ินผา่น
การรบัรองท่ีส�านกังานในต่างประเทศ （หรอืบนัทึกการสมรส） และฉบบั
แปลภาษาจนี เพิม่หมายเหตคุ�าวา่ “ถกูต้องตามกฎหมายท้องถ่ิน” สามารถ
ยกเวน้หนังสอืรบัรองสถานภาพการสมรส

 (3)  ทะเบยีนบา้นสว่นบุคคล รปูถ่าย 1 ใบท่ีถ่ายภายใน 2 ปตีามขนาดท่ีก�าหนด 
หรอืการอัปโหลดรปูถ่ายดจิทัิล （ขอ้ก�าหนดรปูถ่ายบตัรประจ�าตัวประชาชน
ใหมส่ามารถดไูด้ท่ีเวบ็ไซต์กรมทะเบยีนกิจการพลเรอืนกระทรวงมหาดไทย หา
ขอ้มูลท่ีเวบ็ไซต์ https://www.ris.gov.tw） 

 (4)  ค�าแถลงขอตัง้ชื่อภาษาจนีของผูพ้�านกัใหม（่ทัง้หมดขา้งต้นต้องน�าฉบบัจรงิ
มาดว้ย）
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外交部領事事務局 
กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ

 新住民如為外交部公告之特定國家人士

　　須先在原屬國完成結婚程序後，持原屬國核發之結婚登記

書或結婚證書等結婚證明文件及中文譯本，向駐外館處申請面

談及文件驗證，俟面談通過完成文件驗證後，國人配偶可持憑

下列文件向任一戶政事務所辦理結婚登記：

1.   結婚雙方當事人身分證明文件（國人為國民身分證，新住

民為護照、外僑居留證）。

2.   經駐外館處驗證之結婚證明或已向當地政府辦妥結婚登記

（或結婚註冊）之證明文件及中文譯本。「符合行為地法」

字樣者，得免附婚姻狀況證明文件。

�ผูพ้�านักใหมท่ี่เปน็บุคคลประเทศเฉพาะตามประกาศกระทรวงการ
ต่างประเทศ

ต้องผา่นกระบวนการสมรสท่ีประเทศเดมิใหเ้รยีบรอ้ยก่อน จากนัน้น�าใบส�าคัญ
การสมรสหรอืทะเบยีนสมรส ฯลฯ ท่ีออกโดยหนว่ยงานของประเทศเดมิและฉบบั
แปลภาษาจนี ยื่นขอสมัภาษณแ์ละรบัรองเอกสารท่ีส�านกังานในต่างประเทศ เมื่อ
สมัภาษณผ์า่นและรบัรองเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว คูส่มรสไต้หวนัต้องเตรยีมเอกสาร
ดงัต่อไปนีไ้ปท่ีส�านกังานครวัเรอืนแหง่ใดแหง่หนึ่งเพื่อด�าเนนิการบนัทึกการสมรส :

1.  เอกสารประจ�าตัวของสองคนท่ีจะจดทะเบยีนสมรส （คนไต้หวนัเตรยีมบตัร
ประจ�าตัวประชาชน ผูพ้�านกัใหมเ่ตรยีมหนังสอืเดนิทาง ใบถ่ินท่ีอยูใ่นไต้หวนั）

2.  ใบรบัรองการสมรสหรอืทะเบยีนสมรสท่ีออกโดยหนว่ยราชการท้องถ่ินผา่นการ
รบัรองท่ีส�านกังานในต่างประเทศ（หรอืบนัทึกการสมรส）และฉบบัแปลภาษาจนี 
เพิม่หมายเหตคุ�าวา่“ถกูต้องตามกฎหมายท้องถ่ิน”สามารถยกเวน้หนงัสอื
รบัรองสถานภาพการสมรส
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3.   國人戶口名簿、最近 2年內拍攝之符合規格相片 1張（新

式國民身分證相片規格可至「內政部戶政司全球資訊網」

網站 https://www.ris.gov.tw查詢）。

4.  新住民取用中文姓名聲明書。（以上均須攜帶正本）

　　我國自 108年 5月 24日起，國人與阿根廷、澳洲、奧

地利、比利時、巴西、加拿大、哥倫比亞、丹麥、芬蘭、法國、

德國、冰島、愛爾蘭、盧森堡、馬爾他、墨西哥（部分地區）、

荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、南非、西班牙、瑞典、英國（部

分地區）、美國、烏拉圭等 26個同性婚姻合法國家或地區

之外籍人士，得辦理同性結婚登記。相關資訊請洽內政部戶

政司。

3.  ทะเบยีนบา้นสว่นบุคคล รปูถ่าย 1 ใบท่ีถ่ายภายใน 2 ปตีามขนาดท่ีก�าหนด 
หรอืการอัปโหลดรปูถ่ายดจิทัิล （ขอ้ก�าหนดรปูถ่ายบตัรประจ�าตัวประชาชน
ใหมส่ามารถดไูด้ท่ีเวบ็ไซต์กรมทะเบยีนกิจการพลเรอืนกระทรวงมหาดไทย หา
ขอ้มูลท่ีเวบ็ไซต์ https://www.ris.gov.tw） 

4.  แบบรอ้งขอตัง้ชื่อภาษาจนีของผูพ้�านกัใหม่ （ทัง้หมดขา้งต้นต้องน�าฉบบั
จรงิมาด้วย）

ตัง้แต่วนัท่ี 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 เปน็ต้นไป คนไต้หวนัท่ีต้องด�าเนนิ
การ จดทะเบยีนสมรสกับเพศเดยีวกัน โดยมปีระเทศตามกฎหมายหรอืในพื้นท่ี
ของคน ต่างชาติ 26 ประเทศ ไดแ้ก่ อารเ์จนตินา ออสเตรเลียออสเตรยี 
เบลเยยีม บราซลิ แคนาดา โคลัมเบยี เดนมารก์ ฟนิแลนด์ ฝรัง่เศส เยอรมนี  
ไอซแ์ลนด์  ไอรแ์ลนด์ ลักเซมเบริก์ มอลตา เมก็ซโิก （สว่นหน่ึงของภมูภิาค） 
เนเธอรแ์ลนด์ นวิซแีลนด์ นอรเ์วย์ โปรตเุกส  แอฟรกิาใต้  สเปน สวเีดน 
อังกฤษ （สว่นหน่ึงของภมูภิาค） สหรฐัอเมรกิา อุรกุวยั ฯลฯ สอบถามขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งไดท่ี้กรมทะเบยีนกิจการพลเรอืนกระทรวงมหาดไทย
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簽證
　　新住民來臺前須向我國駐外館處申請依親簽證，應備文件

如下：

1.  申請人本國護照，所餘效期須有 6個月以上且有空白頁。

2.  填妥簽證申請表，申請表須至外交部領事事務局「線上填寫

申請表專區」填寫，列印產出具有條碼之簽證申請表，申請

人須親自簽名確認，並黏貼 6個月內 2吋彩色照片 2張，

照片背景須以白色為底色。

3.  最近 3個月內國人配偶全戶戶籍謄本正本 1份，已有結婚登

記並載明新住民之國籍、外文姓名及出生日期。

4.  申請人本國政府所核發之結婚登記證明正本及影本 1份，

無婚姻登記制度之國家須繳結婚證書正本及影本 1份，須

附中文或英文譯本，並經中華民國駐外館處驗證（正本驗

畢退還）。

วซีำ่
ก่อนผูพ้�านกัใหมเ่ขา้มาไต้หวนัต้องขอวซีา่ติดตามท่ีส�านกังานไต้หวนัในต่าง

ประเทศ เอกสารท่ีเตรยีมมดีงันี้  ： 

1.  หนงัสอืเดนิทางของผูย้ื่นค�ารอ้ง ต้องมอีายุเหลือ 6 เดอืนขึ้นไปและมหีนา้วา่ง

2.  ควรกรอกแบบฟอรม์ค�ารอ้งขอวซีา่ใหเ้รยีบรอ้ย แบบฟอรม์ค�ารอ้งต้องเขา้ไปท่ี
กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ “พื้นท่ีกรอกแบบฟอรม์ค�ารอ้ง
ออนไลน์” สัง่พมิพฟ์อรม์ค�ารอ้งขอวซีา่ออกมามแีถบบารโ์ค๊ดอยู่ ผูย้ื่นขอต้องลง
ลายมอืชื่อดว้ยตนเอง พรอ้มติดรูปถ่ายท่ีถ่ายภายใน 6 เดอืน พื้นหลังสขีาว ขนาด 
2 นิว้ 2 ใบ  

3.  ทะเบยีนบา้นสว่นบุคคลของคูส่มรสท่ีอยูใ่นไต้หวนั ภายใน 3 เดอืน 1 ฉบบั ซึง่มี
ขอ้มูลสญัชาติ ชื่อต่างชาติและวนัเดอืนปีเกิดของผูพ้�านกัใหมท่ี่บนัทึกการสมรส
เรยีบรอ้ยแล้ว

4.  ทะเบยีนสมรสท่ีออกโดยหนว่ยงานราชการประเทศเดมิของผูย้ื่นค�ารอ้งฉบบัจรงิ
และส�าเนา 1 ฉบบั ประเทศท่ีไมม่รีปูแบบการจดทะเบยีนสมรส ต้องใชใ้บส�าคัญการ
สมรสฉบบัจรงิและส�าเนา 1 ฉบบั พรอ้มแนบฉบบัแปลภาษาจนีหรอือังกฤษ และ
ผา่นการรบัรองจากส�านกังานไต้หวนัในต่างประเทศ （คืนฉบบัจรงิหลังตรวจ
สอบ）

03
Part

บทสทิธปิระโยชน์แห่งตน身分權益篇

บทสทิธปิระโยชน์แหง่ตนคูม่อืแนะแนวสำ�หรบัผู้พำ�นักใหมก่่อนเดนิท�งเข�้ประเทศ    สำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมอืง กระทรวงมห�ดไทย內政部移民署    新住民入國前輔導手冊 148 149



5.  效期內之申請人本國政府所核發之無犯罪紀錄證明（即良民

證）正本 1份，須附中文或英文譯本，並經中華民國駐外館

處驗證（倘該證明註明效期，以該效期為準；倘未註明效期，

則以申請人本國政府核發日起 1年內為效期）。

6.  由衛生福利部指定外籍人士國內體檢醫院或國外醫院出具的

最近 3個月內健康檢查合格證明（居留或定居健康檢查項目

表）正本及影本 1份，國外體檢證明須附中文或英文譯本，

並經中華民國駐外館處驗證。

7.  其他視個案要求提供財力證明、來臺目的證明、來臺關係人

保證書等審核所需之有關文件。

8.  簽證規費。

9.  本說明如有更動，則依據外交部領事事務局資訊網站（網址：

https://www.boca.gov.tw）公告之最新資料及駐外館處公告

為準。

5.  หนงัสอืรบัรองประวติัอาชญากรรม（หนงัสอืรบัรองความประพฤติ）ท่ีมอีายุ   
ออกโดยหนว่ยงานราชการประเทศเดมิของผูย้ื่นค�ารอ้งฉบบัจรงิ 1 ฉบบั ต้อง 
แนบฉบบัแปลภาษาจนีหรอือังกฤษ และผา่นการรบัรองจากส�านกังานไต้หวนัใน
ต่างประเทศ（หากใบรบัรองระบุระยะเวลาถือระยะเวลาท่ีก�าหนดเป็นหลัก หากไมม่ี
การระบุระยะเวลา ถือเวลาภายใน 1 ปนีบัจากวนัท่ีรฐับาลออกใหผู้ย้ื่นค�ารอ้ง）

6.  กระทรวงสาธารณสขุอนามยัใหช้าวต่างชาติต้องตรวจสขุภาพท่ีโรงพยาบาล      
ในประเทศท่ีก�าหนดหรอืหนงัสอืรบัรองการตรวจสขุภาพผา่นท่ีโรงพยาบาล     
ต่างประเทศออกใหภ้ายในเวลา 3 เดอืน （รายการตรวจสขุภาพแบบอาศัยหรอื    
ตัง้ถ่ินฐาน） ฉบบัจรงิและส�าเนา 1 ฉบบั หนงัสอืรบัรองการตรวจสขุภาพท่ีออก
โดยโรงพยาบาลต่างประเทศต้องแนบฉบบัแปลภาษาจนีหรอือังกฤษ และผา่น  
การรบัรองจากส�านกังานไต้หวนัในต่างประเทศ 

7.  เอกสารอ่ืนใชต้ามความจ�าเปน็หากขอใหแ้สดงอยา่งหลักฐานทางการเงิน เอกสาร
วตัถปุระสงค์การมาไต้หวนั และหนงัสอืรบัรองความสมัพนัธ์ ฯลฯ 

8.  ค่าธรรมเนยีมวซีา่

9.  หากขอ้มูลเปล่ียนแปลง ใหถื้อเวบ็ไซต์ขอ้มูลกรมการกงสลุ กระทรวงการต่าง
ประเทศ （เวบ็ไซต์：https://www.boca.gov.tw） ประกาศขอ้มูลใหมล่่าสดุ
และประกาศส�านกังานไต้หวนัในต่างประเทศเปน็หลัก
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居留

申請外僑居留證

1.  持依親居留簽證經查驗入國者：持依親居留簽證經查驗入國

者，應於入國後 15天內，擁有婚姻關係兩人一起前往移民

署服務站（居留地）申請「外僑居留證」。

　 •  申請時應準備的文件及費用包括：

 (1)  申請書並貼最近 1年內同國民身分證規格之 2吋彩色照

片 1張。

 (2)  護照及居留簽證。

 (3)  申請居留目的之證明文件，例如：辦妥結婚登記的戶口

名簿或國人配偶身

分證。

 (4)  證件費（第 1次申

請，僅給 1年效期，

費用為每年新臺幣

1,000 元）。

 (5)  外國文件須翻譯成

中文，並經我駐外

館處驗證，才可持

至國內使用。 內政部移民署 
ส�านกังานตรวจคนเขา้เมอืง กระทรวงมหาดไทย

พ�ำนักอำศัย

การยื่นค�ารอ้งขอใบถ่ินท่ีอยู่
1.  ผูใ้ชว้ซีา่ติดตามเขา้ประเทศท่ีผา่นการตรวจสอบ : ผูใ้ชว้ซีา่ติดตามเขา้ประเทศท่ี 

ผา่นการตรวจสอบ หลังเขา้ประเทศภายใน 15 วนั ทัง้สองคนมคีวามสมัพนัธกั์น
โดยการสมรสใหไ้ปท่ีส�านกังานตรวจคนเขา้เมอืง（ตามท่ียูท่ี่พกัอาศัย）ยื่นขอ        
“ใบถ่ินท่ีอยู”่

 ・  เอกสารท่ีต้องเตรยีมและค่าธรรมเนยีมในการยื่นค�ารอ้งขอมดีงัน้ี ： 

 (1)  แบบฟอรม์ค�ารอ้งติดรปูถ่ายสเีหมอืนรูปติดบตัรประจ�าตัวประชาชนท่ีไต้หวนั
ก�าหนด อายุภายใน 1 ปี ขนาด 2 นิว้ 1 ใบ

 (2)  หนงัสอืเดินทางและวซีา่อาศัย

 (3)  เอกสารท่ีใชใ้นการยื่นค�ารอ้งขออาศัยตามวตัถปุระสงค์ เชน่ ทะเบยีนบา้นท่ี
บนัทึกการสมรสเรยีบรอ้ยหรอืบตัรประจ�าตัวประชาชนคูส่มรส

 (4)  ค่าเอกสาร （ยื่นขอครัง้ท่ี 1 ใหอ้ายุแค่ 1 ปี ค่าธรรมเนยีม 1,000 ดอลลาร์
ไต้หวนัทกุป）ี

 (5)  เอกสารต่างประเทศต้องแปลเปน็ภาษาจนี และรบัรองจากส�านกังานไต้หวนั 
ในต่างประเทศ จงึน�ามาใชใ้นไต้หวนัได้
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2.  持依親停留簽證經查驗入國者：持依親停留簽證的新住民於

入國後，停留期限屆滿前 30日，得向移民署服務站（居留

地）申請改辦「外僑居留證」；但須停留期限在 60天以上，

且未經簽證核發機關加註限制不准延期（NO EXTENSION）

或其他限制之有效簽證，才可申請。

　 •  申請時應準備的文件包括：

 (1)  申請書並貼最近 1年內同國民身分證規格之 2吋彩色照

片 1張。

 (2)  護照及停留簽證。

 (3)  衛生福利部指定之外籍人士體檢醫院或國外合格醫院 3

個月內發給的健康檢查合格證明（居留或定居健康檢查

項目表）（國外檢驗者，正本及中譯本須經我駐外館處

驗證）。

 (4)  距核發日起 1年內之申請人本國政府所核發之無犯罪紀

錄證明（即良民證，須含最近 5年內之紀錄，正本及中

譯本須經我駐外館處驗證）。

中華民國居留證正面
ใบถ่ินท่ีอยูใ่นไต้หวนั ดา้นหนา้

中華民國居留證反面
ใบถ่ินท่ีอยูใ่นไต้หวนั ดา้นหลัง

2.  ผูใ้ชว้ซีา่ติดตามอยูพ่กัอาศัยเขา้ประเทศท่ีผา่นการตรวจสอบ ： เมื่อผูพ้�านกัใหม ่
ใชว้ซีา่ติดตามอยูพ่กัอาศัยหลังจากเขา้ประเทศ ก่อนเวลาการอยูพ่กัอาศัยครบ   
30 วนั ต้องไปท่ีส�านกังานตรวจคนเขา้เมอืง（ตามใบถ่ินท่ีอยู）่ยื่นค�ารอ้งขอเปล่ียน 
“ใบถ่ินท่ีอยู”่ หากระยะเวลาการหยุดอยูอ่าศัยอยูท่ี่ 60 วนัขึ้นไป และไมม่ี
หมายเหตท่ีุไมอ่นญุาตใหต่้ออายุจากหนว่ยงานท่ีออกวซีา่ （NO EXTENSION） 
หรอืขอ้จ�ากัดอ่ืนภายในอายุวซีา่ จงึสามารถยื่นค�ารอ้งขอได้

 ・  เอกสารท่ีต้องเตรยีมในการยื่นค�ารอ้งขอมดัีงน้ี ： 

 (1)  แบบฟอรม์ค�ารอ้งติดรปูถ่ายสเีหมอืนรูปติดบตัรประจ�าตัวประชาชนท่ีไต้หวนั
ก�าหนด อายุภายใน 1 ปี ขนาด 2 นิว้ 1 ใบ

 (2)  หนงัสอืเดินทางและวซีา่อยูพ่กัอาศัย

 (3)  กระทรวงสาธารณสขุอนามยัใหช้าวต่างชาติต้องตรวจสขุภาพท่ีโรงพยาบาล 
ในประเทศท่ีก�าหนด หรอืหนงัสอืรบัรองการตรวจสขุภาพผา่นท่ีโรงพยาบาล
ต่างประเทศออกใหภ้ายในเวลา 3 เดอืน（รายการตรวจสขุภาพแบบอาศัย  
หรอืตัง้ถ่ินฐาน）หนงัสอืรบัรองการตรวจสขุภาพของโรงพยาบาลต่างประเทศ 
ฉบบัจรงิ และฉบบัแปลภาษาจนีผา่นการรบัรองจากส�านกังานไต้หวนัใน    
ต่างประเทศ）

 (4)  หนงัสอืรบัรองประวติัอาชญากรรมท่ีออกโดยหนว่ยงานราชการประเทศเดมิ
ของผูย้ื่นค�ารอ้งนบัจากวนัท่ีออกภายใน 1 ป（ีในหนงัสอืรบัรองความประพฤติ
ต้องมขีอ้มูลบนัทึกภายใน 5 ป）ีฉบบัจรงิและฉบบัแปลภาษาจนี ต้องผา่น  
การรบัรองจากส�านกังานไต้หวนัในต่างประเทศ 
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 (5)  居留地址證明（同戶籍者免附）。

 (6)  戶口名簿或國人配偶身分證（已有結婚登記並載明配偶

國籍及外文姓名）。

 (7)  證件費（第 1次申請，僅給 1年效期，費用為每年新臺

幣 1,000元，惟持依親停留簽證辦理者，須另加新臺幣

2,200元）。

 (8)  外國文件須翻譯成中文，並經我駐外館處驗證，才可持

至國內使用。

 (9)  移民署對於持依親停留簽證經查驗入國，嗣

申請外僑居留證之案件，得現場面談。

3.  本說明如有更動，則依據內政部移民署全球資

訊網公告之最新資料為準（網址：https://www.

immigration.gov.tw/ 5385/7244/7250/7317/ 居

留 /181946/）。

申請外僑居留證

การยื่นขอ
ใบถ่ินท่ีอยู่

 (5)  หนงสอืรบัรองท่ีอยูอ่าศัย （ท่ีเดยีวกับทะเบยีนบา้นไมต้่องแนบ）

 (6)  ทะเบยีนบา้นหรอืบตัรประจ�าตัวประชาชนคูส่มรสไต้หวนั （มขีอ้มูลสญัชาติ 
ชื่อต่างชาติของคูส่มรสท่ีบนัทึกการสมรสเรยีบรอ้ยแล้ว）

 (7)  ค่าเอกสาร （ยื่นขอครัง้ท่ี 1 ใหอ้ายุแค่ 1 ปี ค่าธรรมเนยีม 1,000 ดอลลาร์
ไต้หวนัทกุปี ผูต่้อวซีา่อยูพ่กัอาศัย ต้องเพิม่ค่าธรรมเนยีมอีก 2,200 ดอลลาร์
ไต้หวนั）

 (8)  เอกสารต่างประเทศต้องแปลเปน็ภาษาจนี และรบัรองจากส�านกังานไต้หวนัใน
ต่างประเทศ จงึน�ามาใชใ้นไต้หวนัได้

 (9)  ส�านักงานตรวจคนเขา้เมอืงต้องท�าการสมัภาษณผ์ูใ้ชว้ซีา่หยุดอยูอ่าศัยท่ีผา่น
การตรวจสอบเขา้ประเทศขณะมายื่นขอใบถ่ินท่ีอยู ่

3.  หากค�าอธบิายมกีารเปล่ียนแปลง ใหถื้อขอ้มูลใหมล่่าสดุท่ีประกาศในเวบ็ไซต์ขอ้มูล
ส�านักงานตรวจคนเขา้เมอืง กระทรวงมหาดไทยเปน็หลัก （เวบ็ไซต์：https://

www.immigration.gov.tw/5385/7244/7250/7317/居留/181946/）
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　　我國自 108年 5月 24日起，受理國人之外籍同性配偶（以

26個同婚合法化國家或地區之人民為限）申請依親居留。比

照現行異性婚姻外籍配偶規定，應在國外結婚→返國向戶政機

關辦理同性結婚登記，或直接在國內辦理同性結婚登記→向駐

外館處申辦簽證→向移民署申辦居留。相關資訊請洽下述相關

服務機關。

服務機構 服務項目

各鄉鎮市戶政事務所
申請結婚登記、歸化、戶籍登記、國

民身分證

臺灣駐外館處 申請簽證、文件證明

移民署各地服務站
申請外僑居留證、外僑永久居留證、

臺灣地區居留證、臺灣地區定居證

ตัง้แต่วนัท่ี 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 เปน็ต้นไป การรบัเรื่องของคนไต้หวนัท่ี
สมรสกับเพศเดยีวกัน（จ�ากัด 26 ประเทศท่ีสมรสกับเพศเดยีวกันตามกฎหมายหรอื
ในพื้นท่ีของคนต่างชาติ）ยื่นขอใบถ่ินท่ีอยู่ การเทียบกับระเบยีบการสมรสกับคูส่มรส
ต่างชาติต่างเพศ ต้องแต่งงานท่ีต่างประเทศ → กลับประเทศเพื่อบนัทึกการสมรส
เพศเดียวกันท่ีกรมทะเบยีนกิจการพลเรอืน หรอืบนัทึกการสมรสเพศเดียวกันใน
ประเทศ  → ยื่นขอวซีา่ท่ีส�านกังานไต้หวนัในต่างประเทศ → ยื่นขอใบถ่ินท่ีอยูท่ี่
ส�านกังานตรวจคนเขา้เมอืง สอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไดห้นว่ยงานบรกิารดา้นล่าง

หน่วยงานบรกิาร รายการบรกิาร

ส�านักทะเบยีนแต่ละเขต
อ�าเภอเมอืง

ยื่นบนัทึกการสมรส เขา้สญัชาติ บนัทึกทะเบยีน
ครอบครวั บตัรประจ�าตัวประชาชน

ส�านกังานไต้หวนัใน 
ต่างประเทศ ยื่นขอวซีา่ หนังสอืรบัรอง

สถานีบรกิารส�านกังาน
ตรวจคนเขา้เมอืง

ยื่นขอใบถ่ินท่ีอยู่ ใบถ่ินท่ีอยูถ่าวร ใบอนญุาตพ�านกัใน
ไต้หวนั ใบอนญุาตตัง้ถ่ินฐานในไต้หวนั
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申請外僑永久居留證

1.  取得外僑居留證之新住民於合法連續居留 5

年，且每年居住超過 183日，可以向移民署

服務站（居留地）申請外僑永久居留證。以下

相關說明如有更動，則依據移民署全球資訊網

公告之最新資料為準（網址：https://www.

immigration.gov.tw/5385/7244/7250/7317/永

久居留 /30029/）。

　 •  申請時應準備的文件及費用包括：

 (1)  永久居留申請書並貼最近 1年內同國民身分證規格之 2

吋彩色照片 1張。

 (2)  新、舊護照正、影本各 1份（正本驗畢後歸還）。

 (3)  外僑居留證正、影本各 1份（正本驗畢後歸還）。

 (4)  健康檢查合格證明，檢查項目依據衛生福利部規定辦理。

 (5)  財產或特殊藝能證明。

 (6)  自核發之日起 6個月內之 5年內申請人本國政府所核發

之無犯罪紀錄證明（即良民證，正本及中譯本須經我駐

外館處驗證）及 3個月內之我國警察刑事紀錄證明。

申請外僑
永久居留證

การยื่นขอ ใบถ่ินท่ี
อยูถ่าวร

การยื่นขอใบถ่ินท่ีอยูถ่าวร
1.  ผูพ้�านกัใหมท่ี่มใีบถ่ินท่ีอยู่ เมื่ออาศัยอยา่งถกูกฎหมายติดต่อกัน 5 ปี ทกุปอียูเ่กิน 

183 วนัสามารถยื่นขอใบถ่ินท่ีอยูถ่าวรท่ีสถานบีรกิารส�านกังานตรวจคนเขา้เมอืง 
（ตามท่ีอาศัย）หากค�าอธบิายท่ีเก่ียวขอ้งมกีารเปล่ียนแปลง ใหถื้อขอ้มูลใหมล่่าสดุ
ท่ีประกาศในเวบ็ไซต์ขอ้มูลส�านกังานตรวจคนเขา้เมอืงเปน็หลัก（เวบ็ไซต์：https://
www.immigration.gov.tw/5385/7244/7250/7317/永久居留/30029/）

 ・  เอกสารท่ีต้องเตรยีมและค่าธรรมเนยีมในการยื่นค�ารอ้งขอมดีงัน้ี ： 

 (1)  แบบฟอรม์ค�ารอ้งขอใบถ่ินท่ีอยูถ่าวรต้องติดรปูถ่ายสเีหมอืนรปูติดบตัรประจ�า
ตัวประชาชนท่ีไต้หวนัก�าหนด อายุภายใน 1 ปี ขนาด 2 นิว้ 1 ใบ

 (2)  หนงัสอืเดนิทางเล่มใหมแ่ละเก่าฉบบัจรงิ และส�าเนาอยา่งละ 1 ใบ
   (คืนฉบบัจรงิหลังตรวจสอบ）

 (3)  ใบถ่ินท่ีอยูฉ่บบัจรงิ และส�าเนาอยา่งละ 1 ใบ（คืนฉบบัจรงิหลังตรวจสอบ）

 (4)  ใบตรวจสขุภาพท่ีคณุสมบติัผา่น รายการตรวจสขุภาพใชต้ามกระทรวง
สาธารณสขุอนามยัก�าหนด

 (5)  หลักฐานทรพัยส์นิหรอืฝีมอืความสามารถพเิศษ

 (6)  หนังสอืรบัรองประวติัอาชญากรรมนบัจากวนัท่ีออกภายใน 6 เดอืน มขีอ้มูล
บนัทึกภายใน 5 ปี ออกโดยหน่วยงานราชการประเทศเดมิของผูย้ื่นค�ารอ้ง 
（หนงัสอืรบัรองความประพฤติฉบบัจรงิและฉบบัแปลภาษาจนีต้องผา่น   
การรบัรองจากส�านกังานไต้หวนัในต่างประเทศ） และใบรบัรองบนัทึก
อาชญากรรมของต�ารวจไต้หวนัอายุภายใน 3 เดอืน（ผูเ้ขา้ประเทศครัง้แรก  
ไมต้่องแนบหนงัสอืรบัรองประวติัอาชญากรรม）
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 (7)  其他相關證明文件，如戶口名簿或國人配偶身分證（已

有結婚登記並載明配偶國籍及外文姓名）、結婚證書及

視個案狀況要求之文件。

 (8) 證件費新臺幣 1萬元。

  備註： 外國人於合法連續居留 5年期間，每次出國在 3

個月以內者，得免附健康檢查合格證明及本國警

察紀錄證明書。

2.  永久居留之流程圖：新住民來臺居留後，可以選擇申請永久

居留或歸化我國國籍。

申請永久居留之流程圖

戶政事務所 結婚登記

臺灣駐外館處

申請居留簽證或申請停留期限在60日以

上，且未經加註限制不准延期或其他限

制之有效簽證

移民署 申請外僑居留證

（於我國合法連續居留5年，

每年居住超過183日）

移民署 申請永久居留

 (7)  เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เชน่ ทะเบยีนบา้นหรอืบตัรประจ�าตัวประชาชนคูส่มรส
ไต้หวนั （มขีอ้มูลสญัชาติ ชื่อต่างชาติของคูส่มรสท่ีบนัทึกการสมรส
เรยีบรอ้ยแล้ว） ใบส�าคัญการสมรสและเอกสารอ่ืนตามความจ�าเปน็

 (8)  ค่าเอกสาร 1 หมื่นดอลลารไ์ต้หวนั

  หมายเหตุ ：  ชาวต่างชาติท่ีอยูไ่ต้หวนัอยา่งถกูกฎหมายติดต่อกัน 5 ปี แต่ละ
ครัง้ออกนอกประเทศไมเ่กิน 3 เดอืน ยกเวน้การแนบใบตรวจ
สขุภาพและหนงัสอืรบัรองความประพฤติของประเทศเดมิ

2.  ภาพประกอบขัน้ตอนการขอใบถ่ินท่ีอยูถ่าวร หลังจากผูพ้�านกัใหมม่าอาศัยอยู่
ไต้หวนั สามารถเลือกยื่นขอใบถ่ินท่ีอยูถ่าวรหรอืขอเขา้สญัชาติไต้หวนั

ภาพขั้นตอนการยื่นขอใบถิ่นที่อยู่ถาวร

สำนักงานไต้หวันในต่างประเทศ

การยื่นขอใบถิ่นที่อยู่หรือการยื่นขอพำนักต้องอยู่
ในเวลา 60 วันขึ้นไป 
ในขณะที่วีซ่ายังมีอายุอยู่ต้องไม่ถูกหมายเหตุว่า
ไม่อนุญาตต่ออายุหรือมีข้อจำกัดอื่น

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การยื่นขอใบถิ่นที่อยู่

(อยู่อาศัยในไต้หวันอย่างถูกกฎหมาย
เกิน 183 วัน ติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การยื่นขอใบถิ่นที่อยู่ถาวร

กรมทะเบียนกิจกา
รพลเรือน การจดทะเบียนสมรส
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申請變更居留地

　　在臺灣居住後如果因故變更居留地，務必於事實發生後

15日內辦理住址變更，逾期辦理，處新臺幣 2,000元以上

10,000元以下罰鍰。

1. 受理單位：新居留地移民署服務站（可查閱附表六或網址：

https://www.immigration.gov.tw/5385/5388/7181/7184/7193/）

2. 申請變更居留地應備文件：

 (1)  申請書並貼最近 1年內同國民身分證規格之 2吋彩色照

片 1張。

 (2)  護照。

 (3)  外僑居留證。

 (4)  相關證明文件正本：如租賃契約。

辦理外僑居留證延期：

　　新住民有延期居留之必要時，應

於居留期限屆滿前 30日內提出申請。

1. 受理單位：移民署服務站（居留地）

2. 應備文件及費用：

 (1)  申請書並貼最近 1年內同國民身

分證規格之 2吋彩色照片 1張。

 (2)  護照。

 (3)  外僑居留證。

การยื่นขอเปล่ียนท่ีอยูอ่าศัย
หลังจากอาศัยในไต้หวนัหากมเีหตกุารณท์�าใหต้้องเปล่ียนท่ีอยูอ่าศัย จ�าเป็น  

ต้องด�าเนนิการเปล่ียนท่ีอยูภ่ายใน 15 วนัหลังเกิดเหตกุารณ์ หากเกินเวลาท่ีก�าหนด 
ต้องถกูปรบั 2,000 ดอลลารไ์ต้หวนัขึ้นไป แต่ไมเ่กิน 10,000 ดอลลารไ์ต้หวนั

1.  หนว่ยงานรบัผดิชอบ ： สถานบีรกิารตรวจคนเขา้เมอืงท่ีอยูอ่าศัยใหม ่            
(ดขูอ้มูล ไดจ้ากตารางท่ี 6 หรอืเวบ็ไซต์ https://www.immigration.gov.
tw/5385/5388/7181/7184/7193/）

2.  เอกสารท่ีต้องเตรยีมในการยื่นขอเปล่ียนท่ีอยูอ่าศัย :

 (1)  แบบฟอรม์ค�ารอ้งและต้องติดรปูถ่ายสเีหมอืนรปูติดบตัรประจ�าตัวประชาชน 
ท่ีไต้หวนัก�าหนด อายุภายใน 1 ปี ขนาด 2 นิว้ 1 ใบ

 (2) หนงัสอืเดนิทาง

 (3)  ใบถ่ินท่ีอยู่

 (4)  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งฉบบัจรงิ ： เชน่ สญัญาเชา่

การต่ออายุใบถ่ินท่ีอยู่
เมื่อมคีวามจ�าเปน็ต้องต่ออายุการอาศัยของผูพ้�านกัใหม่ ต้องยื่นขอภายใน    

30 วนัก่อนถึงวนัหมดอายุ

1.  หนว่ยงานท่ีรบัผดิชอบ ： สถานบีรกิารส�านกังานตรวจคนเขา้เมอืง（ตามท่ีาศัย）

2.  เอกสารท่ีต้องเตรยีมและค่าธรรมเนยีม :

 (1)  แบบฟอรม์ค�ารอ้งและต้องติดรปูถ่ายสเีหมอืนรปูติดบตัรประจ�าตัวประชาชน 
ท่ีไต้หวนัก�าหนด อายุภายใน 1 ปี ขนาด 2 นิว้ 1 ใบ

 (2) หนงัสอืเดนิทาง

 (3)  ใบถ่ินท่ีอยู่
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 (4)  臺籍配偶的身分證或戶口名簿。

 (5)  證件費（每年效期新臺幣 1,000元）。

3.  外僑居留證忘記延期，其裁罰基準：建議新住民要熟知自己

的居留證效期，凡逾期居留未滿 30日，原申請居留原因仍

繼續存在者，經依規定繳納罰鍰後，得向移民署重新申請居

留。 逾期居（停）留者，其裁罰基準如下：

 (1)  逾期 10日以下者，處新臺幣 2,000元罰鍰。

 (2)  逾期 11日以上，30日以下者，處新臺幣 4,000元罰鍰。

 (3)  逾期 31日以上，60日以下者，處新臺幣 6,000元罰鍰。 

 (4)  逾期 61日以上，90日以下者，處新臺幣 8,000元罰鍰。 

 (5)  逾期 91日以上者，處新臺幣 10,000元罰鍰。

 (6)  未滿 14歲者不罰；14 歲以上未滿 18歲者減半。

 小叮嚀：逾期 30日以上，將限令（強制）出境。

因配偶死亡或離婚，後續居留問題：

1.  國人配偶死亡者，新住民依法得申請繼續居留；惟如發現有

違法的情形，仍可廢止其居留許可，並註銷其外僑居留證。

 (4)  บตัรประจ�าตัวประชาชนคูส่มรสไต้หวนัและทะเบยีนบา้น

 (5)  ค่าเอกสาร （ปีละ 1,000 ดอลลารไ์ต้หวนั）

3.  หากลืมต่ออายุใบถ่ินท่ีอยู่ ต้องไดร้บัโทษตามก�าหนด ： ขอแนะน�าใหผู้พ้�านกัใหม่
ควรคุน้เคยกับระยะเวลาของใบถ่ินท่ีอยู่ หากเกินก�าหนดเวลาแต่น้อยกวา่ 30 วนั 
เหตผุลการยื่นขอใบถ่ินท่ีอยูย่งัคงอยูต่ามเดมิ หลังผา่นการเสยีค่าปรบัตามท่ี
ก�าหนด ต้องยื่นขอใบถ่ินท่ีอยูใ่หมต่่อส�านกังานตรวจคนเขา้เมอืง ผูท่ี้อยูอ่าศัย 
（อยูพ่กั）เกินก�าหนด รบัโทษเสยีค่าปรบัดงัน้ี ： 

 (1)  ผูอ้ยูเ่กินก�าหนด 10 วนัลงมา ค่าปรบั 2,000 ดอลลารไ์ต้หวนั

 (2)  ผูอ้ยูเ่กินก�าหนด 11 วนัขึ้นไป ไมเ่กิน 30 วนั ค่าปรบั 4,000 ดอลลารไ์ต้หวนั

 (3)  ผูอ้ยูเ่กินก�าหนด 31 วนัขึ้นไป ไมเ่กิน  60 วนั ค่าปรบั 6,000 ดอลลารไ์ต้หวนั

 (4)  ผูอ้ยูเ่กินก�าหนด 61 วนัขึ้นไป  ไมเ่กิน 90 วนั ค่าปรบั 8,000 ดอลลารไ์ต้หวนั

 (5)  ผูอ้ยูเ่กินก�าหนด 91 วนัขึ้นไป ค่าปรบั 10,000 ดอลลารไ์ต้หวนั

 (6)  ผูอ้ายุไมถึ่ง 14 ปี ไมถ่กูปรบั ผูอ้ายุ 14 ปี ขึ้นไป แต่ไมถึ่ง 18 ปี ลดค่าปรบั
ครึง่หนึ่ง

��ค�าเตือน�：�อยูเ่กินก�าหนด�30�วนัขึ้นไป�มคี�าสัง่�(บงัคับ)�ใหอ้อกนอกประเทศ

�กรณีคู่สมรสเสยีชวีติหรอืหยา่รา้ง�ปัญหาการอยูอ่าศัยภายหลัง
1.  ผูท่ี้คูส่มรสไต้หวนัเสยีชวีติ ผูพ้�านกัใหมย่ื่นขออยูอ่าศัยต่อไดต้ามกฎหมาย 

นอกจากพบวา่ละเมดิกฎหมาย จะยกเลิกการอนุญาตอาศัย และยกเลิกใบถ่ินท่ีอยู่
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2.  外國人為臺灣地區設有戶籍國民之配偶，其本人遭受配偶身

體或精神虐待，經法院核發保護令者，得申請繼續居留。

3.  新住民離婚後，居留原因即消失，由移民署廢止其居留許

可，並註銷其外僑居留證。惟取得在臺灣地區已設有戶籍未

成年親生子女監護權者，得申請繼續居留。

4.  因遭受家庭暴力經法院判決離婚，且有在臺灣地區設有戶籍

之未成年親生子女者，得申請繼續居留。

5.  因居留許可被廢止而遭強制出國，對在臺灣地區已設有戶籍

未成年親生子女造成重大且難以回復損害之虞者，得申請繼

續居留。

6.  外國人與本國雇主發生勞資爭議，正在進行爭訟程序，得准

予繼續居留。

7.  新住民取得永久居留證者，因與國人配偶離婚，已取得永久

居留之離婚配偶無需於 10日返回其原屬國。

8.  另外，為進一步保障新住民離婚後之家庭團聚權，並兼顧未

成年子女最佳利益，未來我國移民法規之修法將朝離婚後如

對未成年子女有撫育事實或會面交往，亦得申請繼續居留的

方向修正。

2.  ชาวต่างชาติท่ีคูส่มรสมทีะเบยีนบา้นเป็นประชาชนไต้หวนั เจา้ตัวถกูคูส่มรสท�ารา้ย
ทางรา่งกายหรอืจติใจ เมื่อศาลมคี�าสัง่คุม้ครอง สามารถยื่นค�ารอ้งขออยูต่่อได้

3.  หลังจากผูพ้�านกัใหมห่ยา่รา้ง เหตผุลในการอยูอ่าศัยไมค่งอยู่ ส�านกังานตรวจคน
เขา้เมอืงจะท�าการยกเลิกใบอนญุาตอาศัย และยกเลิกใบถ่ินท่ีอยู่ หากเป็นผูด้แูล
ปกครองบุตรธดิาท่ีใหก้�าเนดิโดยมทีะเบยีนบา้นไต้หวนัแต่ยงัไมบ่รรลนุติิภาวะ 
สามารถยื่นค�ารอ้งขออยูต่่อได้ 

4.  มคี�าสัง่ศาลตัดสนิใหห้ยา่รา้งเนื่องจากความรนุแรงในครอบครวั และมบุีตรธดิา   
ท่ีใหก้�าเนดิท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะซึง่มทีะเบยีนบา้นไต้หวนั สามารถยื่นขออยูต่่อได้

5.  ดว้ยถกูยกเลิกการอยูอ่าศัยและถกูบงัคับใหอ้อกนอกประเทศ สง่ผลกระทบ
รนุแรงยากต่อการฟื้ นคืนกับบุตรธดิาท่ีใหก้�าเนดิท่ียงัไมบ่รรลนุติิภาวะซึง่มทีะเบยีน
บา้นไต้หวนั  สามารถยื่นขออยูต่่อได้

6.  ชาวต่างชาติและนายจา้งไต้หวนัท่ีมขีอ้พพิาทแรงงานและก�าลังอยูใ่นกระบวนการ
ฟอ้งรอ้ง ไดร้บัอนญุาตใหอ้ยูต่่อได้

7.  ผูพ้�านกัใหมท่ี่ไดร้บัใบถ่ินท่ีอยูถ่าวร หากอยา่รา้งกับคูส่มรสไต้หวนั คูส่มรสท่ี    
หยา่รา้งและไดใ้บถ่ินท่ีอยูถ่าวร ไมต้่องกลับประเทศเดมิภายใน 10 วนั

8.  นอกจากนี้ เพื่อปกปอ้งสทิธใินการรวมตัวของครอบครวัหลังจากผูพ้�านกัใหม ่ 
หยา่รา้งและค�านงึถึงผลประโยชนท่ี์ดท่ีีสดุของบุตรธดิาท่ียงัไมบ่รรลนุติิภาวะ      
ในอนาคตเมื่อแก้ไขกฎหมายการเขา้เมอืงไต้หวนั หลังหยา่รา้งหากมกีารอบรม
เล้ียงดหูรอืพบหนา้กับบุตรธดิาท่ียงัไมบ่รรลนุติิภาวะจรงิ สามารถยื่นขออยูต่่อได้
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 註銷外僑居留證，被撤銷或廢止居留許可情況：

1.  在居留期間內，居留原因消失者。

2.  申請資料虛偽或不實者。

3.  持用不法取得、偽造或變造之證件者。

4.  經判處 1年有期徒刑以上之刑確定者。但因過失犯罪者，不

在此限。

5.  回復我國國籍者。

6.  取得我國國籍者。

7.  兼具我國國籍，以國民身分入出國、居留或定居者。

8.  已取得外僑永久居留證者。

9.  受驅逐出國者。

尋求停（居）留法令問題：

　　當您有停（居）留法令問題時，可到移民署各縣市服務站

洽詢或使用電話請求諮詢和協助。

　 •  移民署各縣市服務站電話及地址（附表六）。

�การยกเลิกใบถ่ินท่ีอยู�่การยกเลิกหรอืระงับใบอนุญาตอาศัยเปน็ไป
ตามสถานการณดั์งน้ี�：�

1.  ผูอ้าศัยในชว่งเวลาท่ีก�าหนด แต่เหตผุลการอาศัยเดิมไมค่งอยู่

2.  ผูใ้ชข้อ้มูลในการยื่นขอเปน็เท็จหรอืไมเ่ป็นความจรงิ

3.  ผูใ้ชว้ธิผีดิกฎหมาย ปลอมแปลงหรอืดดัแปลงเอกสาร

4.  ผูถ้กูตัดสนิใหจ้�าคกุมากกวา่ 1 ปี แต่กระท�าผดิโดยไมเ่จตนา ไมอ่ยูใ่นขอ้จ�ากัดน้ี

5.  ผูข้อคืนสญัชาติไต้หวนั

6.  ผูไ้ด้รบัสญัชาติไต้หวนั

7.  ผูม้สีญัชาติไต้หวนั ใชค้วามเปน็ประชาชนไต้หวนัเขา้ออกประเทศ อาศัยหรอื      
ตัง้ถ่ินฐาน

8.   ผูไ้ด้รบัใบถ่ินท่ีอยูถ่าวร

9.  ผูถ้กูขบัไล่ออกนอกประเทศ

�ปัญหาด้านกฎหมายขอความชว่ยเหลือในการอยูพ่กั�(อาศัย)：��
เมื่อมปัีญหาดา้นกฎหมายขอความชว่ยเหลือในการอยูพ่กั (อาศัย) สามารถ

สอบถามไดท่ี้สถานบีรกิารส�านกังานตรวจคนเขา้เมอืง หรอืขอความชว่ยเหลือ
สอบถามทางโทรศัพท์

 ・  ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศัพท์ของสถานบีรกิารส�านกังานตรวจคนเขา้เมอืงแต่ละ
เขตเมอืง （ตารางท่ี 6）

03
Part

บทสทิธปิระโยชน์แหง่ตนคูม่อืแนะแนวสำ�หรบัผู้พำ�นักใหมก่่อนเดนิท�งเข�้ประเทศ    สำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมอืง กระทรวงมห�ดไทย內政部移民署    新住民入國前輔導手冊 170 171

บทสทิธปิระโยชน์แห่งตน身分權益篇



歸化
　　申請歸化我國國籍的新住

民，必須經過結婚登記、申

請簽證、申請外僑居留證後，

合法居留連續滿三年，且每年

有 183日以上居留之事實後，

依序向各單位申請，主要申請流

程，詳如網址：https://www.ris.gov.

tw/app/portal/190

　 •  外國籍人士與國人結婚申請歸化中華民國國籍暨戶籍登

記流程表（附表十一）。

申請歸化國籍

　　受理機關：國內住所地的戶政事務所

　 •  須準備的文件包括：

1.  歸化國籍申請書。

2.  合法有效的外僑居留證或外僑永久居留證。

3.  原屬國政府核發之警察紀錄證明或其他相關證明文件。

 (1)  向原屬國政府申請，核發日期須在申請日前 6個月內，

原屬國政府核發日期以後，申請人入國後有再出國相當

時日，經主管機關認有疑慮者，得請當事人繳交出國期

間無犯罪紀錄證明。

กำรเข้ำสญัชำติ
การยื่นขอเขา้สญัชาติไต้หวนัของผูพ้�านักใหม่ ต้องผา่นการจดทะเบยีนสมรส 

ยื่นขอวซีา่ ยื่นขอใบถ่ินท่ีอยู่ อยูอ่าศัยถกูต้องตามกฎหมายติดต่อกัน 3 ปี ทกุปอียู ่
183 วนัขึ้นไปตามการอยูอ่าศัยจรงิ ยื่นขอได้ท่ีหนว่ยงานต่างๆ ดรูายละเอียดขัน้ตอน
หลักในการยื่นขอไดท่ี้เวบ็ไซต์ ： https://www.ris.gov.tw/app/portal/190

 ・  ชาวต่างชาติท่ีสมรสกับคนไต้หวนั ยื่นขอเขา้สญัชาติไต้หวนัขัน้ตอนการน�า    
ชื่อเขา้ทะเบยีนบา้นดตูามตาราง （ตารางท่ี 11）

การยื่นขอเขา้สญัชาติ
หนว่ยงานท่ีรบัผดิชอบ ： กรมกิจการพลเรอืนท่ีอยูอ่าศัยภายในประเทศ

 ・  เอกสารท่ีต้องเตรยีมมดีงันี้

1.  แบบฟอรม์ค�ารอ้งยื่นขอเขา้สญัชาติ

2.  ใบถ่ินท่ีอยูห่รอืใบถ่ินท่ีอยูถ่าวรท่ีมอีายุถกูต้องตามกฎหมาย

3.  หนงัสอืรบัรองความประพฤติท่ีออกโดยหนว่ยงานราชการประเทศเดมิ หรอื
เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

 (1)  ยื่นขอจากหนว่ยงานราชการประเทศเดมิ วนัท่ีออกเอกสารต้องอยูภ่ายใน      
6 เดอืนขณะก�าลังยื่นค�ารอ้ง หลังวนัท่ีหนว่ยงานราชการประเทศเดมิออกให ้
หากผูย้ื่นขอเขา้ประเทศและได้ออกนอกประเทศอีก เมื่อเจา้หนา้ท่ีผูม้อี�านาจ
เกิดขอ้สงสยั เจา้ตัวต้องยื่นหลักฐานการไมม่ปีระวติัอาชญากรรมในชว่งเวลา
ท่ีเดนิทางออกนอกประเทศเพิม่เติม
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 (2)  申請人外僑居留證居留事由載明為「依親（配偶）」者

或已取得外僑永久居留證者，得免附。

4.  具備歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本

常識證明文件。

申請歸化國籍

（自申請日起往前推算，須合法居留繼續3年以

上，且每年有183日以上之居留事實）

受理機關／戶政事務所

（須居留滿一定期間：自核准居留之日起，連續

居住1年；或居留滿2年且每年居住270日以上；

或居留滿5年且每年居住183日以上）

申請喪失原屬國國籍
（應於許可歸化之日起，1年內提出喪失原有國籍證明）

受理機關／原屬國或原屬國駐臺辦事處 

結婚登記 受理機關／戶政事務所

申請居留簽證 受理機關／外交部駐各國辦事處

申請外僑居留證 受理單位／移民署各縣市服務站（居留地）

 申請臺灣地區居留證

申請戶籍登記及
請領國民身分證

 申請臺灣地區定居證

（得於戶政事務所申請歸化國籍時一併送件）

 (2)  ผูใ้ชเ้หตผุลการยื่นขอใบถ่ินท่ีอยูโ่ดยระบุวา่“ติดตาม（คูส่มรส）”หรอืผูไ้ดร้บัใบ
ถ่ินท่ีอยูถ่าวร ยกเวน้การแนบ

4.  เอกสารส�าหรบัผูเ้ตรยีมพรอ้มเขา้ถือสญัชาติไต้หวนั มคีวามรูพ้ื้นฐานดา้นภาษา
และมคีวามรูข้ัน้พื้นฐานเก่ียวกับสทิธหินา้ท่ีของประชาชนไต้หวนั

การยื่นขอเข้าสัญชาติไต้หวัน

การยื่นขอสละสัญชาติเดิม
(นับจากวันที่อนุมัติให้เข้าสัญชาติ ต้องแสดงหลักฐานการสละสัญชาติเดิมภายใน 1 ปีี)

 

การจดทะเบียนสมรส

การยื่นขอใบถิ่นที่อย

การยื่นขอใบถิ่นที่อย 受理單位

การยื่นขอใบอนุญาตผู้พำนักในไต้หวัน

การยื่นขอใบอนุญาตผ
ู้พำนักในไต้หวัน

หน่วยงานดำเนินการ / สถานีบริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแต่ละเขตเมืองนไต้หวัน

ตารางขั้นตอนการเข้าทะเบียนบ้านการยื่นขอเข้
าสัญชาติไต้หวัน / หน่วยงานดำเนินการ (สำนักงาน)

หน่วยงานดำเนินการ / สำนักงานการทะเบียน

หน่วยงานดำเนินการ / กระทรวงต่างประเทศประจำประเทศต่างๆู่

หน่วยงานดำเนินการ / สถานีบริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแต่ละเขตเมือง (ที่อยู่อาศัย)ู่

(เริ่มนับจากวันที่ยื่นขอ ต้องอาศัยอยู่อย่างถูกกฎหมายติดต่อกัน
 3 ปีขึ้นไป แต่ละปีอยู่เกิน 183 วันขึ้นไป)
หน่วยงานดำเนินการ / สำนักงานการทะเบียน

หน่วยงานดำเนินการ / ประเทศเดิมหรือสำนักงานไต้หวันประจำประเทศเดิม

(ยื่นส่งเรื่องในเวลาเดียวกันพร้อมเอกสารใบขอเข้าสัญชาติไต้หวันที่สำนักงานการทะเบียน)

(ต้องอาศัยครบตามเวลาที่กำหนด：นับจากวันที่อนุมัติใบถ
ิ่นที่อยู่ อาศัยติดต่อกัน1 ปี หรืออาศัยเต็ม2 ปี แต่ละปีอยู่เกิน 
270 วันขึ้นไป หรืออาศัยเต็ม5ปี แต่ละปีอยู่เกิน 183 วันขึ้นไป)

หน่วยงานดำเนินการ / สถานีบริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแต่ละเขตเมือง

การยื่นขอเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้า
นและการขอรับบัตรประจำตัวประชาชน หน่วยงานดำเนินการ / สำนักงานการทะเบียน
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　　社會福利政策是我國基本國策之一，大抵以社會保險、社

會救助、福利服務、醫療保健、就業服務、社會住宅，以及教

育為社會福利政策之主要內容，特將與新住民生活息息相關的

資訊羅列出來，希望對初到臺灣的新住民有所助益。

醫療資訊
　　臺灣為促進全民健康及福祉，提供健全福利服務體系，優

先照顧弱勢族群，保障民眾就醫權益，以營造互助祥和社會。

全民健保

　　「全民健康保險」是臺灣最主要、也最重要的社會保險，

主要目的在提升全體國民的身心健康和生活品質，當我們生病

時，只需付掛號費及部份負擔給診所，不用付大筆的診療費

用，減輕許多人的負擔。不只對本國國民，「全民健康保險」

的加保條件、服務內容，都和新住民在來臺後的健康生活息息

相關，依法新住民也可以申請加入全民健康保險。

社會福利

健保卡

บตัรสขุภาพ

นโยบายสวสัดกิารสงัคมเปน็หน่ึงในนโยบายพื้นฐานของไต้หวนั การประกัน
สงัคม การชว่ยเหลือสงัคม สวสัดกิารบรกิาร การดแูลสขุภาพ บรกิารการท�างาน 
สงัคมท่ีอยูอ่าศัย และการศึกษา ถือเปน็เนื้อหาหลักของนโยบายสทิธสิวสัดกิารสงัคม 
ซึง่ได้น�าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งใกล้ชดิกับชวีติความเปน็อยูข่องผูพ้�านกัใหมเ่รยีบ
เรยีงรายละเอียดออกมา โดยหวงัวา่จะเปน็ประโยชนต่์อผูพ้�านกัใหมท่ี่มาถึงไต้หวนั
ครัง้แรก

ข้อมูลทำงกำรแพทย์
เพื่อสง่เสรมิสขุภาพและสวสัดิการของประชาชนไต้หวนั ระบบบรกิารสวสัดกิาร

ท่ีสมบูรณแ์บบ เริม่จากใหค้วามส�าคัญดแูลกลุม่อ่อนแอ เปน็หลักค�้าประกันสทิธิ
ประโยชนด์า้นการรกัษาพยาบาลของประชาชน  สรา้งสงัคมแหง่สนัติภาพท่ีเก้ือกลูกัน

ประกันสขุภาพประชาชน
“ประกันสขุภาพประชาชนท่ีแขง็

แรง” เปน็หลักส�าคัญท่ีสดุของไต้หวนั   
ทัง้ยงัเปน็ประกันสขุภาพท่ีส�าคัญท่ีสดุ  
ของสงัคมอีกดว้ย วตัถปุระสงค์หลักอยู่
ท่ีการใหป้ระชาชนทัง้หมดยกระดับ
คณุภาพชวีติและสขุภาพใหแ้ขง็แรงทัง้
กายใจ   เมื่อพวกเราเจบ็ปว่ย เพยีงแค่
จา่ยค่าลงทะเบยีนและใหค้ลีนกิแบกรบั
ค่าใชจ้า่ยบางสว่น ไมต้่องเสยีค่าใชจ้า่ย

ก้อนใหญ่ เป็นการชว่ยลดภาระใหค้นจ�านวนมาก ไมเ่พยีงใหแ้ต่ประชาชนไต้หวนั
เท่านัน้เง่ือนไขการเขา้รว่ม “ประกันสขุภาพ” รายละเอียดการบรกิารล้วนเก่ียวขอ้ง
อยา่งใกล้ชดิกับชวีติความเปน็อยูข่องผูพ้�านกัใหม่ ตามกฎหมายผูพ้�านักใหมส่ามารถ
ยื่นขอเขา้รว่มประกันสขุภาพได้
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　 •  新住民申請加入全民健康保險的方式以及服務的內容如下：

1. 加保條件：

　 　　在臺灣地區領有居留證明文件者，在臺灣連續居留滿 6

個月或曾出境 1次未逾 30日，其實際居住期間扣除出境日

數後，併計達 6個月之日起，都應該參加全民健康保險。但

有一定雇主之受僱者，自受僱日起就應該投保，不受 6個月

的限制。

2.  申請程序：符合參加全民健康保險之新住民，應檢附居留證

明文件，並依下列手續辦理。

 (1)  有一定雇主之受僱者，應在服務單位申請參加健保。

 (2)  沒有工作的新住民，應在臺連續居留滿 6個月或曾出境

1次未逾 30日，實際居住期間扣除出境日數後，併計達

6個月之日起，依附臺籍配偶投保。

 (3)  沒有工作也不符合以眷屬身分投保的新住民，應在臺連

續居留滿 6個月或曾出境 1次未逾 30日，其實際居住期

間扣除出境日數後，併計達 6個月之日起，攜帶居留證

明文件到居留地的鄉（鎮、市、區）公所辦理投保。

 (4)  衛生福利部中央健康保險署服務諮詢電話：0800-030-

598（手機請撥 02-4128-678）。

 ・  วธิกีารยื่นขอเขา้รว่มประกันสขุภาพของผูพ้�านกัใหม่ และรายละเอียดการบรกิาร
มดีงันี้

1.  เง่ือนไขการเขา้รว่ม :

  ผูอ้ยูใ่นเขตไต้หวนัถือใบถ่ินท่ีอยู ่อาศัยอยูติ่ดต่อกันครบ 6 เดอืน หรอืเคยออก
นอกประเทศ 1 ครัง้ไมเ่กิน 30 วนั ชว่งเวลาท่ีอยูอ่าศัยหกัจ�านวนวนัท่ีออกนอกประเทศ 
รวมกันถึง 6 เดอืนขึน้ไป สามารถเขา้รว่มประกันสขุภาพได ้แต่หากมนีายจา้งท่ีแนน่อน 
ต้องเขา้รว่มประกันสขุภาพนบัจากวนัท่ีเขา้เป็นลกูจา้งทันที ไมจ่�ากัดในเวลา 6 เดอืน

2.  ขัน้ตอนการยื่นขอ ： ผูพ้�านักใหมท่ี่มคีณุสมบติัสามารถเขา้รว่มประกันสขุภาพ 
ต้องแนบใบถ่ินท่ีอยู่ และด�าเนนิการตามขัน้ตอนดา้นล่าง

 (1)  ผูม้นีายจา้งท่ีแนน่อน ต้องยื่นขอเขา้รว่มประกันสขุภาพต่อหนว่ยงานบรกิาร  
ท่ีท�างานอยู่

 (2)  ผูพ้�านกัใหมท่ี่ไมม่งีานท�า ต้องอาศัยอยูติ่ดต่อกันครบ 6 เดอืน หรอืเคยออกนอก
ประเทศ 1 ครัง้ไมเ่กิน 30 วนั ชว่งเวลาท่ีอยูอ่าศัยหกัจ�านวนวนัท่ีออกนอกประเทศ   
รวมกันถึง 6 เดอืนขึน้ไป สามารถยื่นเขา้รว่มประกันสขุภาพไดต้ามคูส่มรสไต้หวนั

 (3)  ผูพ้�านักใหมท่ี่ไมม่งีานท�าและไมม่คีณุสมบติัถือตามญาติพีน้่องเขา้รว่มประกัน
สขุภาพ ต้องอาศัยอยูติ่ดต่อกันครบ 6 เดอืน หรอืเคยออกนอกประเทศ       
1 ครัง้ไมเ่กิน 30 วนั ชว่งเวลาท่ีอยูอ่าศัยหกัจ�านวนวนัท่ีออกนอกประเทศ 
รวมกันถึง  6 เดอืนขึ้นไป น�าใบถ่ินท่ีอยูไ่ปยงัท่ีวา่การอ�าเภอ （อ�าเภอ เมอืง 
เขต） ท่ีอยูอ่าศัยด�าเนนิการเขา้ประกันสขุภาพ

 (4)  กรมทะเบยีนประกันสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุอนามยั ใหบ้รกิารสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้หมายเลขโทรศัพท์ 0800-030-598 （โทรศัพท์มอืถึอโทร 02-
4128-678）
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3.  全民健康保險的服務項目

　 　　保險對象發生疾病、傷病、生育及事故時，可提供門診

或住院診療服務。但保險對象應依醫療相關規定就醫，並負

擔部分醫療費用。

4.   就醫就診時記得攜帶「健保卡」

　 　　不論看病、領藥或做檢查，請記得攜帶健保卡及國民身

分證或其他足以證明身分之文件，到門口掛有全民健康保險

標誌的診所或醫院，就能夠以健保的身分看醫生，請分別依

診所或醫院掛號費收費標準及健保部分負擔規定繳交費用。

　 　　如果因故在就醫時未帶健保卡，所有醫療費用都須先自

付。但只要在 10日內（不含例假日）攜帶健保卡到原就醫

診所或醫院，診所或醫院即會在扣除應繳部分負擔後，退還

其餘費用。

衛生福利部中央健康保險署 
ส�านกังานประกันสขุภาพรฐับาลกลางกระทรวงสวสัดกิารสงัคมอนามยั

3.  รายละเอียดการใหบ้รกิารของประกันสขุภาพประชาชน

  เมื่อผูร้บับรกิารประกันเกิดเจบ็ปว่ย บาดเจบ็ คลอดบุตรและอุบติัเหต ุ
สามารถรบับรกิารรกัษาพยาบาลไดท่ี้คลีนกิหรอืโรงพยาบาล แต่ผูร้บับรกิาร
ประกันต้องรกัษาตามการรกัษาของแพทยท่ี์ก�าหนด และแบกรบัค่าใชจ้า่ยใน    
การรกัษาบางสว่น

4.  จ�าไวว้า่การเขา้รบัการรกัษาพยาบาลท่ีคลีนิกต้องน�า “บตัรสขุภาพ” ไปดว้ย

  ไมว่า่จะรกัษาโรค รบัยา หรอืตรวจสขุภาพ โปรดจ�าไวว้า่ต้องน�าบตัรสขุภาพ
และบตัรประจ�าตัวประชาชนหรอืบตัรประจ�าตัวอ่ืนๆ ติดตัวไปด้วย หากหนา้ประตู
คลีนิกหรอืโรงพยาบาลแขวนสญัลักษณป์ระกันสขุภาพประชาชน สามารถใช้
ประกันสขุภาพในการพบแพทยไ์ด้ โปรดแยกชดัเจนระหวา่งค่าใชจ้า่ยพื้นฐานใน 
การลงทะเบยีนของคลีนกิและโรงพยาบาล และค่าใชจ้า่ยท่ีก�าหนดในการแบกรบั
ภาระบางสว่นของประกันสขุภาพ

  หากเกิดเหตกุารณท่ี์ไมไ่ดน้�าบตัรประกันสขุภาพเขา้รกัษาพยาบาล ต้องจา่ย
ค่ารกัษาพยาบาลทัง้หมดก่อน แต่ต้องอยูภ่ายใน 10 วนั （ไมร่วมวนัหยุด
ราชการ） โดยน�าบตัรสขุภาพไปยงัคลีนกิหรอืโรงพยาบาลท่ีรกัษา เมื่อคลีนกิหรอื
โรงพยาบาลหกัค่าใชจ้า่ยการแบกภาระบางสว่นออกแล้ว จะคืนค่าใชจ้า่ยท่ีเหลือให้
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 產前檢查

　　懷孕時，無論是否取得健保身份，政府皆提供孕婦 10次

產前檢查、1次超音波檢查、1次孕婦乙型鏈球菌篩檢、2次

產前衛教指導等預防保健服務，產檢項目包含免費愛滋病毒篩

檢，建議於第 1孕期第 1次產檢進行篩檢，以及早發現及早

治療，降低寶寶感染愛滋病毒的風險；此外，針對感染愛滋病

毒的孕婦，政府提供孕婦及其新生兒免費醫療服務，包括孕

期、產程中及產後所需的治療性或預防性藥物、分娩方式等衛

教諮詢，另提供寶寶母乳替代品、定期追蹤採檢及專人協助寶

寶服藥等服務。

�การตรวจก่อนคลอด
เมื่อตัง้ครรภ์ ไมว่า่จะมปีระกันสขุภาพหรอืไม่ รฐับาลใหผู้ตั้ง้ครรภ์ตรวจก่อน

คลอดได้ 10 ครัง้ การตรวจอัลตราซาวนด์ 1 ครัง้ การตรวจคัดกรอง สเตรโตคอ
คคัส 1 ครัง้ ค�าแนะน�าการใหค้วามรูก่้อนคลอด 2 ครัง้ เปน็ต้น การดแูลสขุภาพ   
เชงิปอ้งกัน รายการตรวจครรภ์ ไดแ้ก่ การตรวจคัดกรองเอชไอวฟีร ีขอแนะน�าให ้
คัดกรองการตรวจครรภ์ครัง้แรกในไตรมาสแรก ตรวจพบเรว็และรกัษาไดเ้รว็เพื่อ 
ลดความเสีย่งของการติดเชื้อเอชไอวใีนทารก นอกจากนีส้�าหรบัสตรมีคีรรภ์ท่ีติดเชื้อ
เอชไอวี รฐับาลบรกิารทางการแพทยส์�าหรบัสตรมีคีรรภ์และทารกแรกเกิดฟร ีรวมถึง
เวชภัณฑ์หรอืยาปอ้งกันในระหวา่งตัง้ครรภ์ ใกล้คลอดและหลังคลอด ฯลฯ การใหค้�า
ปรกึษาดา้นการดแูลสขุภาพรวมถึงทางเลือกในการทดแทนนมแม่ การตรวจติดตาม
อยา่งสม�่าเสมอและมผีูเ้ขา้ชว่ยเหลือโดยตรงในการทานยาของทารก
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政府為照護新住民孕婦也提供多項資源

未納健保產前檢查

印製多國語言孕婦健康手冊及兒童健康手冊等

生育補助

孕產婦關懷諮詢專線（電話：0800-870-870）

托育補助或育兒津貼相關資訊請參考以下網站
全國教保資訊網https://www.ece.moe.edu.tw/

衛生福利部社會及家庭署https://www.sfaa.gov.tw/
或撥打1957諮詢專線洽詢

全國教保資訊網
เวบ็ไซต์ติดต่อสารสนเทศการ

ศึกษาทัว่ประเทศ

衛生福利部
社會及家庭署

กรมอนามยัและ
สวสัดกิาร ส�านกังาน
สงัคมและครอบครวั

衛生福利部
國民健康署
孕產婦關懷網站

ส�านกังานบรกิารสขุภาพประชาชน
กระทรวงสาธารณสขุอนามยั วบ็ไซต์

การดแูลสตรตัีง้ครรภ์

衛生福利部
國民健康署

กระทรวงสวสัดกิาร
อนามยั ส�านกังาน
สขุภาพประชาชน

เพื่อคุ้มครองดูแลผู้พำนักใหม่ที่ตั้งครรภ์รัฐบาลจึงจัดทรัพยากรให้หลายด้าน

ตรวจครรภ์ก่อนคลอดสำหรับผู้ไม่มีประกันสุขภาพ

จัดพิมพ์คู่มือสุขภาพสตรีมีครรภ์และคู่มือสุขภาพเด็ก หลายภาษา ฯลฯ

เงินช่วยเหลือหลังคลอด

สายตรงห่วงใยสตรีมีครรภ์ (โทรศัพท์ ：0800-870-870)

ข้อมูลเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรหรือเบี้ยเลี้ยงการเลี้ยงดูบุตรดูได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้
เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาแห่งชาติhttps://www.ece.moe.edu.tw/

กรมสังคมและครอบครัว กระทรวงสาธารณสุขอนามัยhttps://www.sfaa.gov.tw/
หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่สายตรง 1957
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　　已經加入全民健康保險的新住民，懷孕後可以直接到各醫

院或診所進行產前檢查；還沒有納入全民健康保險者，國民健

康署也有提供新住民未納保前的產前健康檢查補助服務，所以

懷孕但未具健保身分之新住民可以向當地鄉鎮市區衛生所申請

開立產前檢查補助單，每胎補助 10次為上限。 

社會保險與國民年金
　　社會保險是一種保險制度，臺灣的社會保險主要包括：勞

工保險、農民健康保險、學生團體保險、國民年金及全民健康

保險等，使民眾生活獲得保障，避免國民在遭受疾病、老年及

死亡時，因喪失收入、無力就醫導致貧窮。 

 勞工保險

1.  勞工保險簡稱為勞保，是我國政府制定的社會保險之一種。

勞保給付分為普通事故保險及職業災害保險二大類。

2.  雇主應為僱用之新住民申報加保及提繳勞工退休金

　 　　新住民自到職日起，雇主即應依法為其申報勞、就保及

提繳勞工退休金！新住民也能享有與本國籍勞工相同的退休

金權益。

ผูพ้�านักใหมท่ี่เขา้รว่มประกันสขุภาพ หลังจากตัง้ครรภ์สามารถไปโรงพยาบาล
หรอืคลินิกแต่ละท่ีเพื่อตรวจครรภ์หลังคลอดได้ทันที ส�าหรบัผูท่ี้ยงัไมร่ว่มประกัน
สขุภาพ ส�านกังานประกันสขุภาพประชาชนใหบ้รกิาร มบีรกิารชว่ยเหลือผูพ้�านกัใหมท่ี่
ยงัไมเ่ขา้รว่มประกันสขุภาพตรวจสขุภาพก่อนคลอดได้ ผูพ้�านกัใหมท่ี่ตัง้ครรภ์แต่ไมม่ี
ประกันสขุภาพ สามารถไปสถานอนามยัในอ�าเภอ เขต เมอืงท่ีอยูอ่าศัย ยื่นขอใบตรวจ
สขุภาพก่อนคลอด จ�ากัดการชว่ยเหลือครรภ์ละ 10 ครัง้ 

ประกันสงัคมและบ�ำนำญประชำชน
ประกันสงัคมคือรูปแบบประกันอยา่งหน่ึง ประกันสงัคมของไต้หวนัท่ีส�าคัญ 

ไดแ้ก่ ประกันแรงงาน ประกันสขุภาพเกษตรกร ประกันกลุม่นกัเรยีน บ�านาญ
ประชาชนและประกันสขุภาพประชาชน ฯลฯ เพื่อชว่ยใหป้ระชาชนมหีลักค�้าประกันใน
การด�าเนนิชวีติ หลีกเล่ียงการน�ามาสูค่วามยากจนในยามประชาชนเผชญิกับเจบ็ปว่ย 
สงูอายุและเสยีชวีติ ดว้ยเหตขุาดรายได้ ไมม่เีงินพบแพทย์

�การประกันแรงงาน
1.   ประกันสงัคมแรงงาน เรยีกยอ่วา่ ประกันแรงงาน เป็นการประกันสงัคมอยา่ง

หน่ึงท่ีรฐับาลไต้หวนัก�าหนดขึ้น การจา่ยเงินประกันแรงงานแบง่ออกเปน็สอง
ประเภท คือ การประกันอุบติัเหตทัุว่ไปและการประกันภัยจากการท�างาน

2.  นายจา้งต้องยื่นขอเขา้รว่มประกันและจา่ยเงินบ�านาญใหผู้พ้�านกัใหม่

  ตัง้แต่วนัท่ีผูพ้�านักใหมเ่ขา้ท�างานเป็นต้นไป นายจา้งต้องยื่นรายงานแรงงาน 
คุม้ครองและจา่ยเงินบ�านาญตามกฎหมาย！ ผูพ้�านกัใหมส่ามารถไดร้บัสทิธิ
ประโยชนเ์งินบ�านาญเชน่เดยีวกับคนงานไต้หวนั
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3.  新住民員工加保應檢附相關證明文件

　 　　投保單位應於新住民員工到職當日申報加保，加保時應

檢附工作許可證明文件或居留證影本（註 15）。

勞工保險相關資訊

3.  เอกสารท่ีใชใ้นการเขา้รว่มประกันของแรงงานผูพ้�านักใหม่

  หน่วยงานท่ีรบัประกันต้องท�าประกันแรงงานใหผู้พ้�านกัใหมใ่นวนัท่ียื่นขอท�า
ประกัน การเขา้รว่มประกันต้องแนบใบอนญุาตท�างานหรอืส�าเนาใบถ่ินท่ีอยู ่
（หมายเหตุ 15）

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกันแรงงาน
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 國民年金保險

1. 基本概念

　 　　「國民年金」是我國於 97年 10月 1日開辦的社會保

險制度，提供「老年年金」、「身心障礙年金」、「遺屬年

金」三大年金給付保障，及「生育給付」、「喪葬給付」二

種一次性給付保障。被保險人只要按時繳納保險費，在生

育、遭遇重度以上身心障礙或死亡事故，以及年滿 65歲時，

就可以依規定請領相關年金給付或一次性給付，以保障本人

或其遺屬的基本經濟生活。

2.  主要納保對象：年滿 25歲、未滿 65歲，在國內設有戶籍，

且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民。

國民年金相關資訊 
ขอ้มูลเงินบ�านาญประชาชน

�ประกันบ�านาญประชาชน
1.  ทัศนคติพื้นฐาน

  “บ�านาญประชาชน” เปน็ประกันสงัคมอยา่งหน่ึงท่ีก�าหนดขึ้น เริม่ใชตั้ง้แต่
วนัท่ี 1 ตลุาคม ค.ศ. 2008 ถือเป็นเปน็หลักประกันท่ีจา่ยบ�านาญให้ 3 บ�านาญ 
ไดแ้ก่“เงินบ�านาญผูช้รา”“เงินบ�านาญผูท้พุลภาพกายใจ”“เงินบ�านาญไรญ้าติ” 
และมหีลักประกันท่ีจา่ยครัง้เดยีว 2 ประเภท ไดแ้ก่“จา่ยเมื่อคลอด”“จา่ยเมื่อ
ตาย”ขอเพยีงผูเ้อาประกันจา่ยค่าประกันตามเวลาท่ีก�าหนด เมื่อคลอดบุตร     
เจออุบติัเหตรุา้ยแรงท�าใหก้ายใจทพุลภาพหรอืถึงแก่ชวีติ เมื่ออายุครบ 65 ปี 
สามารถรบัเงินบ�านาญตามท่ีก�าหนดหรอืจา่ยครัง้เดยีว เพื่อเปน็หลักประกันใน 
ชวีติส�าหรบัตัวเองหรอืเหลือไวเ้ป็นมรดกต่อไป

2.  ผูจ้า่ยประกันหลัก ： อายุครบ 25 ปี แต่ไมถึ่ง 65 ปี มทีะเบยีนบา้นในไต้หวนั   
และเป็นประชาชนท่ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มประกันแรงงาน ประกันเกษตรกร ประกัน
ขา้ราชการ ประกันทหาร
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3.  未來新住民拿到中華民國身分證，在國內設有戶籍，那就

如同我國國民一樣，只要符合國民年金加保規定，就會被

主動納保，享受國保給予的保障（註 16）。

勞動權益
　　臺灣經濟繁榮，擁有各種就業和創業機會。新住民只要獲

准合法居留、永久居留或定居者，不需申請工作許可證，不需

持有身分證，就可以在臺灣工作。

工時規定

　　勞工目前工作時間，每日不得超過 8小時，每週不得超過

40小時。另雇主徵得勞工同意得延長工作時間，其連同正常

工時每日不得超過 12小

時，每月延長工作時間總

時數不得超過 46小時，

但如遇天災、事變或突發

事件有例外規定。另，雇

主經工會同意，如事業單

位無工會者，經勞資會議

同意後，延長工作時間得

採三個月總量管控，但一

個月不得超過 54小時，

每三個月不得超過 138

小時（註 17）。

3.  ในอนาคตเมื่อผูพ้�านกัใหมไ่ดร้บับตัรประจ�าตัวประชาชนไต้หวนั มทีะเบยีนบา้นใน
ประเทศสามารถรบัสทิธไิด้เฉกเชน่เดยีวกับคนไต้หวนั ขอเพยีงมคีณุสมบติัตามท่ี
ก�าหนดเขา้รว่มบ�านาญประชาชน จา่ยเงินค่าประกัน ก็จะไดร้บัสวสัดกิารความ
คุม้ครองท่ีประกันให（้หมายเหตุ 16）

สทิธแิรงงำน
เศรษฐกิจของไต้หวนัเจรญิรุง่เรอืง มโีอกาสในการท�างานและการสรา้งงานอัน

หลากหลาย ขอเพยีง  ผูพ้�านกัใหมม่ใีบถ่ินท่ีอยูห่รอืใบถ่ินท่ีอยูถ่าวร ไมจ่�าเปน็ต้องถือ
บตัรประจ�าตัวประชาชน ก็สามารถท�างานในไต้หวนัได้ โดยไมจ่�าเปน็ต้องขอใบอนุญาต
ท�างาน      

ระเบยีบชัว่โมงท�างาน
เวลาท�างานปัจจุบนัของคนงานต้องไมเ่กิน 8 ชัว่โมงต่อวนัและไมเ่กิน 40 ชัว่โมง

ต่อสปัดาห์ นายจา้งอาจขยายเวลาท�างานไดโ้ดยไดร้บัความยนิยอมจากคนงาน   
ชัว่โมงการท�างานปกติจะต้องไมเ่กิน 12 ชัว่โมงต่อวนั และความยาวรวมของชัว่โมง
การท�างานต่อเดอืนจะต้องไมเ่กิน 46 ชัว่โมง ยกเวน้ในกรณขีองภัยธรรมชาติ      
เกิดเหตกุารณห์รอืเหตฉุกุเฉิน นอกจากนีน้ายจา้งยงัต้องไดร้บัความยนิยอมจาก
สหภาพแรงงาน หากสถานท�างานไมม่สีหภาพแรงงาน ต้องไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุม
การจดัการแรงงานก่อน การขยายเวลาท�างานใชก้ารควบคมุปรมิาณเวลาแบบ          
3 เดอืน แต่ไมเ่กิน 54 ชัว่โมงต่อเดอืน และไมเ่กิน 138 ชัว่โมงทกุ 3 เดอืน 
（หมายเหตุ 17）
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就業歧視之防制

　　「就業歧視」是指雇主以求職人或所僱用員工與執行特定

工作無關之特質，來決定是否僱用求職人或受僱人的勞動條

件，且雇主在該項特質上的要求是不平等、不合理的行為。

　　新住民於求職或受僱時均受「勞動基準法」、「就業服務

法」及「性別工作平等法」保障，不論是在招募、甄試、進用、

分發、配置、考績、陞遷、薪資給付、退休、資遣、離職及解

僱時，雇主皆不得因其種族、性別、年齡⋯⋯等而有差別待遇

或就業歧視。

　　工作規則、勞動契約或團體協約，不得規定或事先約定新

住民有結婚、懷孕、分娩或育兒之情事時，應行離職或留職停

薪；亦不得以其為解僱之理由。

　　新住民就業時如有任何疑問，可洽詢公立就業服務機構尋

求協助，另外，新住民如發現雇主有違反「勞動基準法」、「就

業服務法」或「性別工作平等法」的情

形，可以直接向地方主管機關（直轄

市或縣市政府勞工處、局或社會處、

局）提出申訴或檢舉。主管機關將

依法查處，如經屬實，將依法令

規定處以罰鍰（註 18）。

การป้องกันการดถูกูในการท�างาน�
“การดถูกูในการท�างาน”หมายถึง นายจา้งถือ

เอา    ผูห้างานหรอืคนงานท่ีถกูจา้งและงานเฉพาะโดย
ไมม่คีวามเก่ียวขอ้งกับลักษณะงานมาตัดสนิวา่จะจา้งผู้
หางานหรอื   น�ามาเปน็เง่ือนไขในการบัคนงาน การ
เรยีกรอ้งของนายจา้งตามรายละเอียดท่ีวา่นี ้คือความ
ไมเ่สมอภาค เปน็พฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสม

ผูพ้�านักใหมท่ี่หางานหรอืนายจา้งรบัเขา้
ท�างาน ต้องไดร้บัหลักประกันตาม“กฎหมายบรกิารจดัหางาน”และ“กฎหมายความ
เสมอภาคทางเพศในการท�างาน” ไมว่า่จะเปน็การรบัสมคัร ทดลอง เขา้ท�า กระจาย 
ประกอบา�า่า การประเมนิประสทิธภิาพ การสง่เสรมิ การจา่ยเงินเดอืน เกษียณอายุ 
ชดเชย การลาออกและการเลิกจา้ง นายจา้งจะดถูกูและปฏิบติัอยา่งไมเ่สมอภาค ดว้ย
เหตเุพราะเผา่พนัธุ์ เพศ อายุ........ฯลฯ ไมไ่ด้  

กฏระเบยีบการท�างาน ในสญัญาจา้งแรงงานหรอืขอ้ตกลงกลุม่ ไมส่ามารถ
ก�าหนดหรอืใหส้ญัญาไวก่้อนวา่เมื่อผูพ้�านกัใหมแ่ต่งงาน ตัง้ครรภ์ คลอดหรอืเล้ียง
บุตร ต้องใหอ้อกจากงานหรอืใหห้ยุดงานไมจ่า่ยเงิน และไมส่ามารถน�ามาเป็นเหตผุล
ในการยกเลิกสญัญาได้

เมื่อผูพ้�านกัใหมม่ขีอ้สงสยัในการท�างาน สามารถสอบถามขอความชว่ยเหลือ
ไดท่ี้หน่วยงานจดัหางานบรกิารสาธารณะ นอกจากน้ี หากผูพ้�านกัใหมพ่บวา่นายจา้ง
ละเมดิ“กฎหมายแรงงานพื้นฐาน”“กฎหมายบรกิารจดัหางาน”หรอื“กฎหมายความ
เสมอภาคทางเพศในการท�างาน”สามารถยื่นฟอ้งหรอืรายงานความผดิต่อหนว่ยงาน
ท้องถ่ิน（เทศบำลหรอืส�านกังานแรงงานรฐับาลประจ�าเขตเมอืง กรมหรอืส�านกังาน
สงัคม กรม）เมื่อหนว่ยงานท้องถ่ินตรวจสอบตามกฎหมายแรงงาน หากมคีวามผดิ
จรงิ จะด�าเนนิการลงโทษตามกฎหมายก�าหนด（หมายเหตุ 18）
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 職場暴力防範

　　為強化雇主建立職場暴力預防機制，勞動部主管的「職業

安全衛生法」，已明定雇主對於勞工執行職務因他人行為可能

遭受身體或精神不法侵害行為，應採取必要之安全衛生措施規

定。若勞工遭受職場霸凌，建議先循事業單位內部申訴管道辦

理。若事業單位未依規定辦理，勞工可依同法第 39條規定，

提供公司名稱、地址與事件相關資訊向當地勞動檢查機構或勞

工主管機關申訴。

　　惟若職場霸凌已涉及傷害、毀謗、公然汙辱等情事，建議

可直接向當地警察機關報案，若有法令或訴訟等相關協助資源

之需求，建議可洽詢財團法人法律扶助基金會（全國專線

412-8518，手機請

加 02）。

　　此外，若事業

單位之管理作為有

損勞動權益，勞工

尚可直接向所在地

勞工主管機關提出

勞資爭議調解申

請，透過第三方協

助解決爭議問題（註

19至註 20）。

�การป้องกันความรุนแรงในท่ีท�างาน
เพื่อเสรมิสรา้งการจดัตัง้กลไกการปอ้งกันความรนุแรงในสถานท่ีท�างานของ

นายจา้ง“กฎหมายความปลอดภัยและอาชวีอนามยั”ภายใต้กระทรวงแรงงานได้
ก�าหนดใหน้ายจา้งควรใชม้าตรการดา้นความปลอดภัยและสขุภาพท่ีจ�าเปน็ส�าหรบั  
การปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังาน เน่ืองจากอาจเกิดการละเมดิทางรา่งกายหรอืจติใจ 
หากผูใ้ชแ้รงงานไดร้บัความเดอืดรอ้นจากการถกูรงัแกในสถานท่ีท�างาน ขอแนะน�า  
ใหด้�าเนนิการฟอ้งรอ้งภายในสถานท�างานตามขัน้ตอนก่อน หากสถานท�างานไม่
ด�าเนินการตามกฎระเบยีบ แรงงานสามารถใชก้ฎหมายเดยีวกันมาตรา 39 ระบุชื่อ   
ท่ีอยูข่องบรษัิทและเหตกุารณท่ี์เกิดขึ้นยื่นเรื่องฟอ้งรอ้งไปยงัหนว่ยงานตรวจสอบ
แรงงานท้องถ่ินหรอืหนว่ยงานแรงงานท่ีมอี�านาจ

หากสถานท�างานมกีารกลัน่แกล้ง ไปถึงการละเมดิและท�ารา้ย ใสร่า้ย          
หมิน่ประมาทอยา่งเปดิเผย ฯลฯ ขอแนะน�าใหแ้จง้ความต่อต�ารวจท้องท่ีโดยตรง  
หากมคีวามต้องการความชว่ยเหลือทางกฎหมายหรอืฟอ้งรอ้ง ฯลฯ ความชว่ยเหลือ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง แนะน�าใหไ้ปปรกึษามูลนิธกิฎหมายใหค้วามชว่ยเหลือดา้นกฎหมาย  
（สายตรง 412-8518 มอืถือเพิม่ 02）

นอกจากนี้ หากการด�าเนนิการของสถานท่ีท�างานสง่ผลกระทบใหแ้รงงานเสยี
ผลประโยชน์ แรงงานสามารถยื่นค�ารอ้งโดยตรงขอใหห้นว่ยงานแรงงานในท้องถ่ิน
เชว่ยไกล่เกล่ียขอ้พพิาทแรงงาน อาศัยบุคคลท่ีสามชว่ยในการแก้ปัญหาขอ้พพิาท 
（หมายเหตุ 19 ถึง 20）
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1955勞工諮詢申訴專線

　1.  目的：為提供移工、雇主及一般社會大眾方便記憶及撥打之
申訴專線，協助專線服務人員快速處理申訴電話，立即派案
至各地方勞工主管機關，提供因地制宜之服務，積極保障雇
主及移工之權益。

　2.  語言：中文、泰國語、印尼語、越南語、英語等 5種語言之
免付費電話諮詢。

　3.  服務時間：為全國性 24小時單一申訴諮詢窗口，不分上班、假
日或夜間，提供 24小時免付費服務。

　4.  服務項目：法令諮詢服務、受理申訴服務、提供法律扶助諮
詢資訊、轉介保護安置服務及轉介其他相關部門服務。

1957福利諮詢專線

　1.  目的：民眾或周遭的親朋好友在生活上如遭遇困難，而有上
開各項福利需求，都可以使用手機或室內電話撥打 1957免付
費電話，專線即可提供多元而完善的服務。 

　2.  語言：中、臺、客、英語等 4種語言之免付費電話諮詢。
　3.  服務時間：每日上午 8點至晚上 10點，全年服務不間斷。
　4.  服務項目：急難救助、社會救助、老人福利、身心障礙福利、

兒少福利、特殊境遇家庭、國民年金保險等各項社會福利諮
詢與通報轉介服務。

諮詢
專線

1955 สายตรงฟอ้งรอ้งปรกึษาด้านแรงงาน
　1.	 	วตัถปุระสงค์：เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่แรงงำนต่ำงชำติ นำยจำ้งและประชำชน

ท่ัวไปจดจ�ำง่ำยและโทรติดต่อไดอ้ยำ่งสะดวกสบำย เจำ้หน้ำท่ีบรกิำรสำยตรงให้
ควำมชว่ยเหลอืกำรจดักำรเรือ่งรอ้งเรยีนอยำ่งรวดเรว็และสง่เรือ่งไปยงัหน่วยงำน
แรงงำนในท้องถ่ินทันที บรกิำรตำมเง่ือนไขท้องถ่ินท่ีก�ำหนดแลกระตือรอืรน้ในกำร
รกัษำสทิธปิระโยชน์ของนำยจำ้งและแรงงำนต่ำงชำติ

　2.	 	ภำษำ：บรกิำร 5 ภำษำในกำรสอบถำมปัญหำทำงโทรศัพท์โดยไมเ่สยีค่ำใชจ้ำ่ย 
ไดแ้ก่ภำษำจนี ภำษำไทย ภำษำอินโดนีเซยี ภำษำเวยีดนำม ภำษำอังกฤษ

　3.	 	เวลำบรกิำร：ชอ่งทำงฟอ้งรอ้งบรกิำรสอบถำมท่ัวประเทศ 24 ชัว่โมง ไมแ่บง่เวลำ
ท�ำงำน วนัหยุด หรอืเวลำกลำงคืน บรกิำร 24 ชัว่โมงโดยไมเ่สยีค่ำใชจ้ำ่ย

　4.	 	รำยละเอียดบรกิำร：บรกิำรสอบถำมดำ้นกฎหมำย บรกิำรรบัด�ำเนินกำรฟอ้งรอ้ง 
ใหข้อ้มูลติดต่อหน่วยงำนใหค้วำมชว่ยเหลอืดำ้นกฎหมำย คุม้ครองนเมื่อเปลีย่น
งำน บรกิำรท่ีพกัปลอดภัย และบรกิำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรเปลีย่นงำน

1957 สายตรงสอบถามสทิธสิวสัดกิาร
　1.	 	วตัถปุระสงค์：ประชำชนหรอืญำติเพื่อนพีน้่องรอบขำ้งเมื่อพบอุปสรรคในกำร

ด�ำเนินชวีติ ต้องกำรควำมชว่ยเหลอื สำมำรถใชม้อืถือหรอืโทรศัพท์ภำยในโทร 
1957 โดยไมเ่สยีค่ำใชจ้ำ่ยในกำรโทร สำยตรงใหบ้รกิำรอันหลำกหลำยและเหมำะสม

　2.	 	ภำษำ：บรกิำร 4 ภำษำในกำรสอบถำมทำงโทรศัพท์โดยไมเ่สยีค่ำใชจ้ำ่ย ไดแ้ก่ ภำษำ
จนี ภำษำไต้หวนั ภำษำจนีแคะ ภำษำอังกฤษ 

　3.	 	เวลำบรกิำร：ทกุวนั ชว่งเชำ้ 8:00 ถึงกลำงคืน 22:00 บรกิำรตลอดปีไมม่หียุด
　4.	 	รำยละเอียดบรกิำร：บรกิำรใหค้�ำปรกึษำดำ้นสวสัดกิำรสงัคมและบรกิำรโอนสำย

รำยงำนไปยงัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ควำมชว่ยเหลอืฉกุเฉิน ชว่ยเหลอืสงัคม 
สวสัดกิำรส�ำหรบัผูส้งูอำยุ สวสัดกิำรส�ำหรบัผูท้พุลภำพทำงกำยใจ สวสัดกิำรเดก็ 
สถำนกำรณ์พเิศษในครอบครวั ประกันบ�ำนำญประชำชน เป็นต้น

สายให้คำาปรกึษา
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1996內政服務熱線

　1.  目的： 彙整內政業務服務內容，與民眾息息相關的熱門問答
資料庫，只要您撥打1996，接線人員將耐心瞭解並提供諮詢，
或為您找到合適窗口，幫您找到解答！

　2.  服務時間：每日上午 8點至晚上 10點（含例假日）。
　3.  服務項目：
　 (1)  內政業務諮詢服務：提供一般性及活動事件之內政業務諮

詢服務。

　 (2)  電話轉接服務：協助民眾電話轉接至業務單位承辦人員。
　 (3)  為民服務：受理民眾陳情、貪瀆不法檢舉、訴願等服務。
　 (4)  身分證掛失：24小時線上身分證掛失服務，提供遺失補

辦諮詢，或電話轉接至各戶政事務所進行掛失確認服務。

諮詢
專線

1996 สายด่วนบรกิารของกระทรวงมหาดไทย
　1.	 	วตัถปุระสงค์ ：	รวมเน้ือหำกำรบรกิำรของกระทรวงมหำดไทย คลงัขอ้มูลสำย

ดว่นถำมตอบปัญหำท่ีเก่ียวขอ้งกับประชำชนอยำ่งใกลช้ดิ ขอเพยีงคณุโทร 1996 
พนักงำนผูร้บัสำยมคีวำมอดทนท่ีจะท�ำควำมเขำ้ใจและใหค้�ำปรกึษำ หรอืหำชอ่งทำง
ท่ีเหมำะสมใหค้ณุ ชว่ยคณุหำค�ำตอบได้

　2.	 	เวลำบรกิำร ：	ทกุวนัชว่งเชำ้ 8:00 ถึงกลำงคืน 22:00 （รวมวนัหยุดรำชกำร）

　3.	 	รำยละเอียดบรกิำร ：
　	 (1).	 	บรกิำรใหค้�ำปรกึษำของกระทรวงมหำดไทย ：	บรกิำรใหค้�ำปรกึษำเรือ่งท่ัวไป

และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับกระทรวงมหำดไทย
　	 (2).	 	บรกิำรโอนสำยโทรศัพท์ ：	ชว่ยประชำชนโอนสำยโทรศัพท์ไปหำเจำ้หน้ำท่ี    

รบัผิดชอบของหน่วยงำน
　	 (3).	 	บรกิำรเพื่อประชำชน ： ใหบ้รกิำรรบัเรือ่งรอ้งเรยีน ตรวจสอบกำรทจุรติ  

ผดิกฎหมำย ฟอ้งรอ้ง ฯลฯ 
　	 (4).	 	บตัรประจ�ำตัวประชำชนสญูหำย ：	ใหบ้รกิำรรบัแจง้บตัรประจ�ำตัวประชำชน

สญูหำยออนไลน์ 24 ชัว่โมง ใหค้�ำปรกึษำเมื่อสญูหำยและขอใหม่ หรอืโอน
สำยโทรศัพท์ไปยงักรมทะเบยีนกิจกำรพลเรอืนเพื่อด�ำเนินกำรตรวจสอบกำร
แจง้หำย

สายให้คำาปรกึษา
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就業服務

1. 提供個別化就業服務

　 　　新住民想找工作，可以攜帶有效

的外僑居留證或外僑永久居留證至公

立就業服務機構，公立就業服務機構提

供個別化就業服務，包含求職登記、就業諮

詢、推介就業、陪同面試及協調雇主服務，並安排參加就業

促進研習課程，協助瞭解就業市場，促進就業。

2. 運用就業促進措施協助就業

 (1)  「促進新住民就業補助作業要點」：公立就業服務機構

受理失業的新住民辦理求職登記，經就業諮詢後，依個

案需求運用臨時工作津貼、僱用獎助津貼及職場學習津

貼等就業促進措施，提供職場適應工作機會，鼓勵企業

僱用，協助新住民就業。

 (2)  提供多元化職業訓練課程：失業的新住民可以免費參加

職業訓練，並發給職業訓練生活津貼。

 (3)  協助獨力負擔家計、中高齡失業等新住民取得技術士證，

補助其學、術科測試費、報名資格審查費及證照費。

3.  勞動部勞動力發展署在台灣就業通網站（網

址 https://www.taiwanjobs.gov.tw）設有「新

住民專區」，及客服中心免費諮詢專線：

0800-777-888，提供 24小時專人服務，協助

新住民查詢工作機會及各種就業資訊。

台灣就業通
การจา้งงาน

ไต้หวนั

บรกิารจดัหางาน
1. บรกิารจดัหางานสว่นบุคคล

  ผูพ้�านกัใหมท่ี่ต้องการหางานท�า สามารถน�าใบถ่ินท่ีอยูท่ี่มอีายุหรอืใบถ่ินท่ีอยูถ่าวร 
ไปท่ีหนว่ยงานบรกิารจดัหางานรฐับาล หนว่ยงานบรกิารจดัหางานรฐับาลใหบ้รกิารจดัหา
งานสว่นบุคคล ไดแ้ก่ การลงทะเบยีนหางาน ใหค้�าปรกึษาการหางาน การสง่เสรมิการหา
งานเป็นเพื่อนไปสมัภาษณแ์ละบรกิารประสานงานกับนายจา้ง และเขา้รว่มหลักสตูร     
การสง่เสรมิการจดัหางาน เพื่อชว่ยใหเ้ขา้ใจตลาดแรงงานและสง่เสรมิการจดัหางาน

2. มาตรการสง่เสรมิการจดัหางานเพื่อชว่ยเหลือจดัหางาน

 (1)  “หลักส�าคัญในการสง่เสรมิชว่ยเหลือจดัหางานส�าหรบัผูพ้�านกัใหม”่หนว่ยงาน
บรกิารจดัหางานรฐับาลรบัลงทะเบยีนผูพ้�านกัใหมท่ี่ตกงานต้องการท�างาน หลังผา่น
การสอบถามการจดัหางานแล้ว จะพจิารณาตามความต้องการเป็นรายกรณโีดยม ี
เบีย้เล้ียงใหใ้ชข้ณะท�างานชัว่คราว มเีบีย้เล้ียงรางวลัท่ีไดร้บัการวา่จา้งและมเีบีย้เล้ียง
ฝึกงานในสถานท�างาน ฯลฯ ถือเป็นการใหโ้อกาสปรบัตัวใหเ้ขา้กับสถานท�างาน         
ใหก้�าลังใจเมื่อได้รบัการวา่จา้ง ชว่ยเหลือผูพ้�านักใหมใ่นการจดัหางาน

 (2)  หลักสตูรฝึกอบรมอาชพีท่ีหลากหลาย ผูพ้�านกัใหมท่ี่ตกงานสามารถเขา้รว่ม
ฝึกอบรมอาชพีได้โดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย ทัง้ยงัไดเ้งินชว่ยเหลือและใบส�าเรจ็การ
อบรม

 (3)  ชว่ยเหลือวางแผนแบกรบัภาระครอบครวั การวา่งงานในวยักลางคน ฯลฯ ผูพ้�านกัใหม่
ท่ีได้รบัใบประกาศนียบตัรดา้นเทคนิค จะไดร้บัเงินชว่ยเหลือด้านการศึกษาต่อ เงินชว่ย
เหลือในการค้นควา้ทดสอบ เงินชว่ยเหลือเมื่อผา่นการลงชือ่เขา้สมคัร และเงินส�าหรบั
ใบประกาศนยีบตัร

3.  เวบ็ไซต์การจดัหางานในไต้หวนั ส�านกังานพฒันาแรงงาน กระทรวงแรงงาน（เวบ็ไซต์ 
https://www.taiwanjobs.gov.tw）ม“ีท่ีส�าหรบัผูพ้�านกัใหม”่และสายตรงให ้       
ค�าปรกึษาศูนยบ์รกิาร 0800-777-888 มผีูใ้หบ้รกิาร 24 ชัว่โมง ชว่ยเหลือจดัหาโอกาส
การท�างานใหแ้รงงานและขอ้มูลการท�างานท่ีหลากหลาย

03
Part

บทสทิธปิระโยชน์แห่งตน身分權益篇

บทสทิธปิระโยชน์แหง่ตนคูม่อืแนะแนวสำ�หรบัผู้พำ�นักใหมก่่อนเดนิท�งเข�้ประเทศ    สำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมอืง กระทรวงมห�ดไทย內政部移民署    新住民入國前輔導手冊 202 203



福利資源
　　社會福利資源是指能夠滿足社會福利體系各類服務對象需

求的資源，包括金錢救助、實物供給、人力支援、專業諮商、

心理治療、醫療照護、身心障礙者之扶助、老人安養、安寧照

顧等社會支持網絡。

　　為了解決新住民語言溝通障礙的問題，移民署建置

「0800-024-111外來人士在臺生活諮詢服務熱線」，在臺灣

生活如果遭遇到任何困難、語言溝通上有任何困境，都可以直

接撥打這個免費電話。

ทรพัยำกรสวสัดิกำร
ทรพัยากรสวสัดิการสงัคมหมายถึงทรพัยากรท่ีสามารถตอบสนองความ

ต้องการของผูท่ี้มคีวามต้องการอันหลากหลาย รวมถึง ความชว่ยเหลือดา้นการเงิน 
การจดัหาสิง่ของ การสนบัสนนุจากผูค้น ธุรกิจมอือาชพี จติบ�าบดั ดแูลรกัษา
พยาบาล การชว่ยเหลือผูพ้กิาร การดแูลผูส้งูอายุ การดแูลท่ีสงบสขุ ฯลฯ และ   
เครอืขา่ยการสนับสนนุทางสงัคมอ่ืนๆ

เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางภาษาของผูพ้�านกัใหมใ่นการสื่อสาร ส�านกังาน
ตรวจคนเขา้เมอืงไดจ้ดัตัง้“สายด่วนบรกิารให้ค�าปรกึษาชาวต่างชาติท่ีใชช้วีติใน
ไต้หวนั 0800-024-111”เมื่อเจอปัญหาในการใชช้วีติในไต้หวนั ปัญหาการสื่อสาร 
ดา้นภาษา สามารถโทรสอบถามไดโ้ดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย
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外來人士在臺生活諮詢服務熱線

　1.  服務熱線：0800-024-111
　2.  語言：提供中、英、日、越南、印尼、泰國、柬埔寨等 7種

語言之免付費電話諮詢。

　3.  服務時段如下：
　 (1)  中、英、日語：24 小時、全年無休
　 (2)  越南語、印尼語、泰國語、柬埔寨語：每週一至週五上午

9 時至下午 5 時（不含國定例假日及其他休息日）
　4.  服務內容：簽證、居留、定居法令、工作、教育文化、稅務、

健保、交通、就業服務、醫療衛生、人身安全、子女教養、
交通資訊、福利服務、法律資訊、通譯服務、家庭關係及其
他生活訊息等有關照顧輔導諮詢。

諮詢
專線

社會資源

　　臺灣有很多的民間社會

福利機構，除了在全臺灣各

地區辦理「新住民生活適應

輔導班」外，也辦理各種讀

書會、成長課程、教育講座、

才藝課程、社區服務等多樣

化的課程，是許多新住民在

臺灣生活的好夥伴和好幫手。

ทรพัยากรสงัคม
ไต้หวนัมหีน่วยงานสทิธสิวสัดกิารสงัคมภาคเอกชนมากมาย นอกจากด�าเนนิ

การแต่ละพื้นท่ีทัว่ไต้หวนัแล้ว“ชัน้แนะแนวการปรบัตัวในการใชช้วีติของผูพ้�านกั
ใหม”่ยงัมหีลักสตูรการอ่าน การเติบโต การบรรยายทางการศึกษา ความสามารถ
พเิศษ การบรกิารชุมชนและหลักสตูรอ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย เปน็มติรท่ีดแีละผูช้ว่ยเหลือ
ท่ีดสี�าหรบัผูอ้ยูพ่�านกัใหมท่ี่อาศัยอยูใ่นไต้หวนัจ�านวนมาก

สายดว่นบรกิารใหค้�าปรกึษาชาวต่างชาติท่ีใชช้วีติในไต้หวนั 
　1.	 	0800-024-111 สำยดว่นบรกิำร
　2.	 	ภำษำ ： บรกิำร 7 ภำษำในกำรสอบถำมทำงโทรศัพท์โดยไมเ่สยีค่ำใชจ้ำ่ย 

ไดแ้ก่ ภำษำจนี  ภำษำอังกฤษ ภำษำญ่ีปุน่ ภำษำเวยีดนำม ภำษำ
อินโดนีเซยี ภำษำไทย ภำษำกัมพูชำ ฯลฯ

　3.	 ชว่งเวลำใหบ้รกิำรกำรดงัน้ี ： 
　	 (1)	 	ภำษำจนี  ภำษำอังกฤษ ภำษำญ่ีปุน่ 24 ชัว่โมง ไมม่วีนัหยุด
　	 (2)	 	ภำษำเวยีดนำม ภำษำอินโดนีเซยี ภำษำไทย ภำษำกัมพูชำ  ทกุวนั

จนัทร ์ถึง  วนัศุกร ์ชว่งเชำ้ 9:00 ถึงชว่งเยน็ 17:00（ไมร่วมวนัหยุด
รำชกำรและวนัหยุดอ่ืนๆ）

　4.	 	รำยละเอียดบรกิำร ใหค้�ำปรกึษำดแูลแนะแนวใหข้อ้มูลในชวีติ ไดแ้ก่ วซีำ่ 
กำรอยูอ่ำศัย กฎหมำยต้ังถ่ินฐำน กำรท�ำงำน วฒันธรรมกำรศึกษำ กำร
เสยีภำษี ประกันสขุภำพ คมนำคม บรกิำรจดัหำงำน กำรรกัษำพยำบำล
อนำมยั ควำมปลอดภัยสว่นบุคคล กำรอบรมเลีย้งดบุูตรธดิำ บรกิำร
สทิธสิวสัดกิำร ขอ้มูลทำงกฎหมำย บรกิำรลำ่ม ท่ีเก่ียวขอ้งกับครอบครวั 
และอ่ืนๆ 

สายให้คำาปรกึษา
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　　例如以下的民間團體：

•  賽珍珠基金會：（02）2504-8088 

•  善牧基金會：（02）2381-5402 ／ （07）338-0618

•  伊甸社會福利基金會新移民家庭成長中心：（02）2230-0339 

•  中華民國基督教女青年會協會：（02）2314-0408  

•  財團法人法律扶助基金會：全國專線：412-8518（手機加 02）

• 
• 
• 
• 
• 
•

社會救助

　　社會救助之目的，在於照顧低收入戶、中低收入戶及救助

遭受急難或災害者，協助其自立，以期確實保障弱勢民眾基本

生活水準，並定期檢討社會救助規定，加強與失業給付及福利

服務體系間的結合，確保需要的人口得到適切的救助，維持其

基本生存水準，以進一步積極協助其脫貧（註 21）。

　　按社會救助法第 18條、第 19條規定，現行之醫療補助

除補助低收入戶及中低收入戶參加全民健康保險所需之保險費

外，對於經濟弱勢之傷、病患者及患嚴重傷、病，所需醫療費

用非其本人或扶養義務人所能負擔者，亦予以補助，以補強全

民健康保險醫療給付不足之部分。

ตัวอยา่งหนว่ยงานภาคประชาสงัคมดงันี้

・ มูลนธิเิพลิล์ เอส. บคั（ไชเ่จนิจู）ไทเป ：（02）2504-8088 

・ มูลนธิมิดิรภาพ ไทเป ：（02）2381-5402 ／（07）338-0618

・  มูลนธิสิวสัดกิารสงัคมอีเดนศูนยพ์ฒันาครอบครวัผูย้า้ยถ่ินฐานใหม่ ：
   （02）2230-0339

・ สมาคมสตรคีรสิเตียนแหง่สาธารณรฐัจนี（ไต้หวนั）：（02）2314-0408

・ มูลนธิสินบัสนนุทางกฎหมาย สายตรงทัว่ประเทศ 412-8518（มอืถือเพิม่02）

• 
• 
• 
• 
• 
•

ชว่ยเหลือสงัคม

วตัถปุระสงค์ในการชว่ยเหลือสงัคม เพื่อดแูลผูม้รีายไดต้�่า รายไดป้านกลาง  
และชว่ยเหลือเมื่อมเีรื่องฉกุเฉิน หรอืภัยพบิติั ใหย้นืหยดัดว้ยต้นเอง ใหป้ระชาชนท่ี
อ่อนแอมมีาตรฐานชวีติพื้นฐานท่ีดี และมกีารจดัสรรก�าหนดเวลาในการประชุมเพื่อ
แก้ไขปัญหาในการชว่ยเหลือสงัคมท่ีแน่นอน เสรมิสรา้งการรวมตัวกับสทิธปิระโยชน์
การวา่งงานและระบบบรกิารสวสัดกิารเพื่อใหแ้นใ่จวา่ประชาชนไดร้บัความชว่ยเหลือ  
ท่ีเหมาะสม การรกัษาระดบัการอยูร่อดขัน้พื้นฐาน ก้าวอีกก้าวเพื่อการบรรเทาความ
ยากจน（หมายเหตุ 21）

ตามกฎหมายชว่ยเหลือทางสงัคมมาตราท่ี 18 และ 19 นอกเหนอืจากเบีย้
ประกันส�าหรบัครวัเรอืนผูม้รีายไดต้�่าและผูม้รีายไดต้�่าถึงปานกลางท่ีจะเขา้รว่มในการ
ประกันสขุภาพประชาชน ท่ีใชเ้ป็นเงินอุดหนนุทางการแพทยใ์นปัจจุบนัแล้ว กับการ
บาดเจบ็ของผูเ้ศรษฐกิจอ่อนแอ ผูป้ว่ยและบาดเจบ็สาหสั ปว่ย ค่ารกัษาพยาบาลท่ี
ไมใ่ชส่ว่นบุคคลหรอืผูเ้ล้ียงดสูามารถแบกรบัได้ โดยจะได้รบัเงินอุดหนนุเพื่อชว่ยเสรมิ
ค่าใชจ้า่ยในสว่นท่ีประกันสขุภาพมใีหไ้มเ่พยีงพอ

03
Part

บทสทิธปิระโยชน์แหง่ตนคูม่อืแนะแนวสำ�หรบัผู้พำ�นักใหมก่่อนเดนิท�งเข�้ประเทศ    สำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมอืง กระทรวงมห�ดไทย內政部移民署    新住民入國前輔導手冊 208 209

บทสทิธปิระโยชน์แห่งตน身分權益篇



　　遇到任何問題有需要可洽各縣市政府社會局及所屬新住民

家庭服務中心。

•  各直轄市、縣（市）政府社會局（處）及所屬新住民家庭服

務中心通訊資料（附表三）。

1. 生活扶助 

　 　　低收入戶生活扶助係針對家庭總收入平均分配全家人

口，每人每月在最低生活費以下，且家庭財產未超過中央、

直轄市主管機關公告之當年度一定金額者，提供持續性的經

濟協助，為社會救助工作重要的一環。

2. 醫療補助

　 　　依社會救助法第 20條「醫療補助之給付項目、方式及

標準，由中央、直轄市主管機關定之；至縣（市）政府，則

以衛生福利部發布之「縣（市）醫療補助辦法」為辦理醫療

補助之依據。

3. 急難救助

　 　　急難救助提供遭遇臨時急難的民眾，給予及時救助，得

以渡過難關，迅速恢復正常生活的臨時救助措施。

เมื่อมปัีญหาสามารถสอบถามไปท่ีกรมสงัคมรฐับาลแต่ละเขตเมอืงและศูนย์
บรกิารครอบครวัผูพ้�านกัใหม่

・  ขอ้มูลติดต่อศูนยบ์รกิารครอบครวัผูพ้�านกัใหม่ และกรมสงัคมรฐับาล 
（ส�านักงาน）แต่ละเทศบาลเขต（เมอืง）（ตารางท่ี 3）

 1. การชว่ยเหลือในชวีติ

การชว่ยเหลือในชวีติส�าหรบัครวัเรอืนท่ีมรีายได้นอ้ยโดยการเอารายได้
รวมของสมาชกิมาเฉล่ียจดัสรรใหท้กุคน ทกุคนทกุเดอืนมค่ีาครองชพีขัน้ต�่า
ต่อเดอืน และทรพัยส์นิของครอบครวัไมเ่กินกองกลาง หากเจา้หน้าท่ีเทศบาล
ประกาศจ�านวนเงินท่ีแนน่อนในปนีัน้ การใหค้วามชว่ยเหลือทางการเงินอยา่ง
ต่อเนื่อง ถือเปน็สว่นส�าคัญของงานชว่ยเหลือสงัคม

 2.  การชว่ยเหลือดา้นการรกัษาพยาบาล 
 ตามกฎหมายชว่ยเหลือสงัคมมาตรา 20“รายการเงินอุดหนนุ วธิกีาร
และมาตรฐาน ไดร้บัการก�าหนดจากหน่วยงานเจา้หนา้ท่ีเทศบาลเขตเมอืงและ
รฐับาลกลาง รฐับาลเขต（เมอืง）“กฎหมายชว่ยเหลือการรกัษาพยาบาลของ 
เขต（เมอืง）”ท่ีออกโดยกระทรวงสาธารณสขุและสวสัดกิารเปน็พื้นฐาน
ส�าหรบัความชว่ยเหลือทางการแพทย์

 3.  ความชว่ยเหลือฉกุเฉิน 
 ใหค้วามชว่ยเหลือเรง่ดว่นแก่ผูท่ี้ประสบความยากล�าบากชัว่คราว        
ใหค้วามชว่ยเหลือทันเวลา เพื่อใหผ้า่นอุปสรรค เปน็มาตรการบรรเทาทกุข์
ชัว่คราวเพื่อกลับสูช่วีติปกติไดอ้ยา่งรวดเรว็
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4. 特殊境遇家庭扶助

　 　　政府為扶助特殊境遇家庭解決生活困難，給予緊急照

顧，協助其自立自強及改善生活環境，提供特殊境遇家庭扶

助，包括緊急生活扶助、子女生活津貼、子女教育補助、傷

病醫療補助、法律訴訟補助及創業貸款補助（同註 10）。

新住民培力發展資訊網

　　為提供中、英、越、印、泰、緬、柬等 7國語版之新住民

培力發展資訊網站，主題包括新住民生活輔導、教育與學習、

培力與就業、衛生與福利、多元文化推廣與新住民發展基金

等，供各界瀏覽新住民相關福利及權益資訊。

　　新住民培力發展資訊網 Line官方帳號，使用 Line ID搜尋

「@ifitw」，即可加入「新住民培力發展資訊網」群組，設為

好友獲得相關活動資訊，使新住民透過訂閱即時並快速獲得網

站最新訊息（同註 10）。

新住民培力發展資訊網
https://ifi.immigration.gov.tw/
 เวบ็ไซต์ขอ้มูลการพฒันาผูพ้�านกัใหม่

Line官方帳號，使用搜尋
Line ID：@ifitw

或掃描 QRcode即可加入
บญัชทีางการLineใชก้ารค้นหา Line ID：@ifitw 

หรอืสแกนด์ QRcode เพื่อเขา้รว่ม 網站服務內容圖示 
ภาพแสดงเนื้อหาบรกิารเวบ็ไซต์

新住民培力
發展資訊網
(7國語版)

新住民事務
協調會報

影音及
出版品

新住民
發展基金

公共參與
及發展

統計資訊
法令宣導

多元
文化推廣

衛生與
福利

培力與
就業

教育與
學習

新住民生活輔導

新住民
生活輔導

 4.  การชว่ยเหลือครอบครวัในสถานการณพ์เิศษ 
รฐับาลแก้ปัญหาชวีติในการชว่ยเหลือครอบครวัในสถานการณพ์เิศษ  

ใหก้ารดแูลฉกุเฉินชว่ยเหลือในการพึ่งพาตนเองและปรบัปรงุสภาพแวดล้อม 
จดัหาสถานการณพ์เิศษส�าหรบัการชว่ยเหลือครอบครวั รวมถึงการชว่ยชวีติ
ฉกุเฉิน ค่าเล้ียงชพีบุตร เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร เงินชว่ยเหลือทางการ
แพทยเ์มื่อไดร้บับาดเจบ็ เงินชว่ยเหลือคดคีวามทางกฎหมายและความชว่ย
เหลือในการกูเ้งินสรา้งอาชพี（หมายเหตุ 10）

เวบ็ไซต์ขอ้มูลพฒันาผูพ้�านักใหม่
เวบ็ไซต์ขอ้มูลพฒันาผูพ้�านกัใหม่ ใหบ้รกิาร 7 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาจนี ภาษา

อังกฤษ ภาษาเวยีดนาม ภาษาอินโดนเีซยี ภาษาไทย ภาษาพมา่ ภาษากัมพูชา หวัขอ้
รวมถึง การแนะแนวชวีติผูพ้�านกัใหม่ การศึกษาและการเรยีนรู ้การพฒันาและการ
ท�างาน อนามยัและสวสัดกิาร เผย
แพรว่ฒันธรรมอันหลากหลายและ
มูลนธิพิฒันา ผูพ้�านกัใหม ่
สามารถเขา้ไปดขูอ้มูลสทิธิ
สวสัดิการท่ีเก่ียวขอ้งกับผูพ้�านกั
ใหมไ่ด้

เวบ็ไซต์ขอ้มูลพฒันาผูพ้�านกั
ใหม ่ม ีLine บรกิาร สามารถใช ้
Line ID“@ifitw”ในการค้นหา 
เพิม่เขา้กลุม่“เวบ็ไซต์ขอ้มูลพฒันาผู้
พ�านกัใหม”่ตัง้ค่าเป็นเพื่อน เพื่อได้
รบัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชช้วีติ 
ใหผู้พ้�านักใหมอ่่านและรบัขอ้มูล
ขา่วสารท่ีใหมส่ดุดอยา่งรวดเรว็จาก
เวบ็ไซต์（หมายเหต ุ10）
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　　新住民較常遭遇的人身安全威脅有人口販運、性侵害防治

及性騷擾、家庭暴力，當遭遇這些情況，不只個人的身心層面

受影響，對家人、朋友及社會整體亦產生衝擊。故學會識別及

防範，是保護自己的最佳方式之一。

人口販運防制 

　　人口販運（一）指意圖使人從事性交易、勞動與報酬顯不

相當之工作或摘取他人器官，而以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、

監控、藥劑、 催眠術、詐術、故意隱瞞重要資訊、不當債務

約束、扣留重要文件、利用他人不能、不知或難以求助之處境，

或其他違反本人意願之方法，從事招募、買賣、質押、運送、

交付、收受、藏匿、隱避、媒介、容留國內外人口，或以前述

方法使之從事性交易、勞動與報酬顯不相當之工作或摘取其器

官。（二）指意圖使未滿十八歲之人從事性交易、勞動與報酬

顯不相當之工作或摘取其器官，而招募、買賣、質押、運送、

交付、收受、藏匿、隱避、媒介、容留未滿十八歲之人，或使

未滿十八歲之人從事性交易、勞動與報酬顯不相當之工作或摘

取其器官。

　　人口販運犯罪集團常用的欺騙伎倆包括：承諾提供工作、

給予教育或婚姻機會，辦理免費護照、獲得觀光簽證、協助取

得工作許可證、接送出入境等。

人身安全

ภัยคกุคามความปลอดภัยสว่นบุคคลท่ีผูพ้�านกัใหมม่กัพบเจอคือการค้ามนษุย ์
การปอ้งกันการโจมตีทางเพศและการล่วงละเมดิทางเพศ ความรนุแรงในครอบครวั 
เมื่อเผชญิหนา้กับสถานการณเ์หล่านี้ ไมเ่พยีง แต่ดา้นรา่งกายและจติใจของแต่ละ
บุคคลเท่านัน้ท่ีได้รบัผลกระทบ ส�าหรบัครอบครวั เพื่อนและชุมชนโดยรวมก็มผีลกระ
ทบเชน่กัน ดงันัน้เรยีนรูท่ี้จะแยกแยะและปอ้งกัน การปกปอ้งตนเองเป็นหนึ่งในวธิท่ีี
ดท่ีีสดุ

กำรป้องกันกำรค้ำมนุษย์
การค้ามนษุย์ （1） หมายถึงงานท่ีมเีจตนาท่ีจะท�าธุรกรรมทางเพศ แรงงาน

และค่าตอบแทนหรอืการตัดเอาอวยัวะผูอ่ื้น และขม่ขนื บบีบงัคับ ขม่ขู่ กักกัน 
ควบคมุ ใชย้า สะกดจติ หลอกลวง ตัง้ใจปดิบงัขอ้มูลส�าคัญ หนีท่ี้ไมเ่หมาะสม      
เก็บเอกสารส�าคัญ การใชค้วามไรค้วามสามารถของผูอ่ื้น อยูใ่นสถานการณท่ี์ไมรู่ห้รอื
ยากท่ีจะขอความชว่ยเหลือ หรอืวธิกีารอ่ืนๆ ท่ีละเมดิความยนิยอมของบุคคล มสีว่น
รว่มในการรบัสมคัร ซื้อขาย จ�าน�า ขนสง่ สง่มอบ รบัสง่ ซอ่น สื่อกลาง ใหท่ี้พ�านกั 
ทัง้ในและนอกประเทศแก่เหยื่อหรอืใชว้ธิกีารท่ีกล่าวขา้งต้นในการท�างานขายบรกิาร
ทางเพศ ค่าตอบแทนไมส่มกับงานท่ีท�าหรอืการตัดเอาอวยัวะออกจากรา่งกาย       
(2) มเีจตนาใหผู้ท่ี้อายุไมถึ่ง 18 ปี ท�างานขายบรกิาร ค่าตอบแทนท่ีได้ไมส่มกับงาน 

หรอืการตัดเอาอวยัวะออกจากรา่งกาย แล้วยงัสรรหา ซื้อขาย จ�าน�า ขนสง่ สง่มอบ 

รบัสง่ ซอ่น เปน็สื่อกลาง ใหท่ี้พ�านกัแก่ผูอ้ายุไมถึ่ง 18 ปี หรอืใหผู้อ้ายุไมถึ่ง 18 ปี 
ท�างานขายบรกิารทางเพศ ค่าตอบแทนท่ีได้รบัไมส่มกับงานหรอืตัดเอาอวยัวะออก
จากรา่งกาย

เทคนคิการหลอกลวงทัว่ไปท่ีกลุม่อาชญากรค้ามนุษยใ์ช้ ได้แก่ ： ความมุง่มัน่
ในการจดัหางาน ใหโ้อกาสการศึกษาหรอืการแต่งงาน ท�าหนงัสอืเดนิทางฟร ีวซีา่ 
ท่องเท่ียว ความชว่ยเหลือเก่ียวกับใบอนญุาตท�างาน และการรบัสง่เมื่อเขา้ออก
ประเทศ เป็นต้น

ความปลอดภัยในชวีติ03
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　　人口販運的被害人不分年齡、性別，可能是女性，也可能

是兒童或成年男子。因此提醒每一個人都必須提高警覺「明智

的判斷和及時的求援」。人口販運的加害人並非都是陌生人，

也可能是認識的朋友、鄰居或親戚，也可能是組織或個人。因

此特別提醒：

1. 在任何文件上簽名之前必須詳細了解其內容。

2. 保管好自己的護照及機票。

3.  隨身攜帶家人電話，並熟悉臺灣的人口販運通報專線：110

（內政部警政署）1955（勞動部），或 (02)2388-3095（我

想爸爸響鈴救我）（內政部移民署）。

4. 確保自己的身體安全不受他人侵害。

�ต่อต้านการค้ามนุษย์

ผูท่ี้ตกเปน็เหยื่อของการค้ามนษุยโ์ดยไมแ่บง่อายุ เพศ อาจเปน็ผูห้ญงิ หรอืเดก็ 
หรอืผูช้ายท่ีเปน็ผูใ้หญ่ ดงันัน้ขอเตือนทกุคนต้องต่ืนตัวกับ “การตัดสนิใจอยา่ง
ชาญฉลาดและความชว่ยเหลือท่ีทันเวลา” ผูก้ระท�าความผดิการค้ามนุษยไ์มใ่ชค่น
แปลกหนา้ พวกเขาอาจเป็นเพื่อน เพื่อนบา้นหรอืญาติท่ีรูจ้กั อาจเป็นขบวนการหรอื
บุคคล ดงันัน้จงึขอเตือนเปน็พเิศษ ดงันี：้

1.  ต้องเขา้ใจรายละเอียดเน้ือหาก่อนลงนามไมว่า่เอกสารใดก็ตาม

2 . เก็บหนงัสอืเดินทางและตัว๋เครื่องบนิของตัวเองใหด้ี

3.  พกหมายเลขโทรศัพท์ของคนในครอบครวัตลอดเวลา และท�าความคุน้เคยกับสาย
ตรงแจง้เบาะแสการค้ามนษุยข์องไต้หวนั ： 110（ส�านกังานต�ารวจกระทรวง
มหาดไทย) 1955（กระทรวงแรงงาน）หรอื（02）2388-3095 (เสยีงเรยีกฉัน
อยากใหพ้อ่ชว่ยฉัน) (ส�านกังานตรวจคนเขา้เมอืง กระทรวงมหาดไทย)

4.  ใหแ้น่ใจวา่รา่งกายของตนเองปลอดภัยไมถ่กูผูอ่ื้นท�ารา้ย
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　　若有機會能與疑似人口販運被害人談話，可試著支開他的

陪同者，如配偶、家人或雇主，因為這些陪同者可能是人口販

子所偽裝的。你可提出以下問題幫助識別是否為人口販運被害

人。

1. 你曾試著離開而遭受威脅或傷害嗎？ 

2. 你的工作或住所條件如何？

3. 你在什麼地方吃飯和睡覺？

4. 吃飯、睡覺和上廁所有無被管控？

5. 你的門窗有被上鎖嗎？

6. 有沒有人威脅你的家人，脅迫你做不願意做的事？

　　如是，請撥打人口販運通報專線 110或 1955或 02-2388-

3095（我想爸爸響鈴救我）

性侵害防治及性騷擾防治

性侵害防治

1.  定義：所謂性侵害乃是對於男女、男男或女女以強暴、脅迫、

恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者。嚴重的

性侵害行為包括性交、口交、體外射精、性器官接觸、性猥

褻等等。

 หากมโีอกาสพูดคยุกับผูน้า่สงสยัวา่เปน็เหยื่อการค้ามนุษย์ ใหล้องคยุกับผูท่ี้มา
ดว้ย เชน่ คูส่มรส คนในครอบครวัหรอืนายจา้ง เพราะอาจเปน็ขบวนการค้ามนษุย์
แฝงตัวมา คณุอาจใชค้�าถามขา้งล่างนีเ้พื่อชว่ยในการแยกแยะวา่เป็นเหยื่อการค้า
มนษุยห์รอืไม ่

1. คณุเคยพยายหนแีล้วถกูขม่ขูห่รอืถกูท�ารา้ยหรอืไม่ ?

2. เง่ือนไขการท�างานหรอืท่ีอยูอ่าศัยของเปน็อยา่งไร ?

3. คณุกินขา้วและนอนหลับในสถานท่ีไหน ?

4. ขณะคณุกินขา้ว นอนหลับและเขา้หอ้งน�้าถกูคนควบคมุหรอืไม่ ?

5. ประตแูละหน้าต่างของคณุล็อคหรอืไม?่

6.  มใีครคกุคามคนในครอบครวัของคณุและบบีบงัคับใหค้ณุท�าสิง่ท่ีคณุไมต้่องการท�า
หรอืไม ่?

ถ้าใชโ่ปรดโทรแจง้การค้ามนษุยส์ายตรง 110 หรอื 1955 หรอื 02-2388-3095 
(เสยีงเรยีกฉันต้องการใหพ้อ่ชว่ยเหลือฉัน)

กำรป้องกันกำรลว่งละเมดิทำงเพศและกำรป้องกันกำร
ลวนลำมทำงเพศ

การป้องกันการล่วงละเมดิทางเพศ
1.  ค�าจ�ากัดความ ： การล่วงละเมดิทางเพศคือการมเีพศสมัพนัธส์�าหรบัชายหญงิ 

ผูช้ายผูช้ายหรอืผูห้ญงิผูห้ญงิ โดยการขม่ขนื บงัคับ ขม่ขู่ สะกดจติหรอืละเมดิ
ความยนิยอมในการมเีพศสมัพนัธก์ารล่วงละเมดิทางเพศท่ีรา้ยแรงรวมถึงการมี
เพศสมัพนัธ์ ออรลัเซก็ซ ์การหลัง่จากภายนอก การสมัผสัอวยัวะเพศ การรุกราน
ทางเพศและอ่ืน ๆ
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2.  如果不幸遭受到性侵害時應該要：

　(1)  先不急著沖洗或換掉衣服，要保留

各種證據，立刻到醫院驗傷採證。

　(2)  向警察報案求援，必要時員警會陪

同您至醫院驗傷採證。

　(3)  調查或審問中可由法定代理人、配偶、

直系或三等親內的旁系血親、家長或社工人

員等陪伴。

　(4)  在調查過程中受害者的身分和相關文件都會保密，請放心。

　(5)  如需接受法律扶助、診療驗傷、緊急診療、心理治療、

輔導、安置時，可撥打 113保護專線或向各縣市政府「家

庭暴力及性侵害防治中心」尋求援助。

　(6)  如有急迫危險，立刻撥打 110向警方報案，請警察協助

處理。

性騷擾防治

1.  定義：只要一切不受到歡迎的、與性或性別有關，會讓您感

到不舒服不自在、覺得被冒犯、被侮辱的言行舉止。在嚴重

的情況下，甚至會影響到您就學或就業機會的表現，或影響

日常生活之進行，就可能構成性騷擾。

2. หากคณุโชครา้ยถกูล่วงละเมดิทางเพศ คณุควร ：

 (1)  อยา่รบีไปล้างหรอืเปล่ียนเสื้อผา้เก็บหลักฐานทกุชนดิแล้วรบีไปโรงพยาบาล
เพื่อตรวจเก็บพยานบาดแผล

 (2)  ขอความชว่ยเหลือจากต�ารวจและหากจ�าเปน็ต�ารวจจะพาคณุไปโรงพยาบาล
เพื่อตรวจเก็บพยานบาดแผล

 (3)  ในการตรวจสอบหรอืสอบสวนสามารถใหตั้วแทนทางกฎหมาย คูส่มรส ญาติ
ทางสายเลือดหรอืญาติใกล้ชดิระดับสาม ผูป้กครองหรอืนักสงัคมสงเคราะห ์
ฯลฯ ไปเป็นเพื่อนได้ 

     (4)  โปรดมัน่ใจไดว้า่ตัวตนของเหยื่อและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจะถกูเก็บเป็นความลับ
ในระหวา่งการสอบสวน

 (5)  หากต้องการความชว่ยเหลือทางกฎหมาย การตรวจรกัษาทางการแพทย ์     
การรกัษาฉกุเฉิน การรกัษาทางจติวทิยาการ ใหค้�าปรกึษาและท่ีพกั สามารถ  
โทรสายตรง 113 หรอืขอความชว่ยเหลือจากหน่วยราชการแต่ละเขตเมอืง 
“ศูนยป์อ้งกันความรนุแรงในครอบครวัและการละเมดิทางเพศ”

 (6)  หากตกอยูใ่นอันตรายใหโ้ทร 110 แจง้ความกับต�ารวจทันทีเพื่อใหต้�ารวจ   
ชว่ยเหลือจดัการ

การล่วงละเมดิทางเพศ
1.  ค�าจ�ากัดความ ： ตราบท่ีทกุสิง่ไมเ่ป็นท่ีต้อนรบั เพศหรอืเก่ียวขอ้งกับเพศ ท�าให้

คณุรูส้กึอึกอัดไมส่บาย  รูส้กึถกูละเมดิ ค�าพูดและการกระท�าท่ีดถูกู ในกรณท่ีีรา้ย
แรง อาจสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพการท�างาน การเรยีน หรอืโอกาสการ
ท�างาน หรอืสง่ผลกระทบต่อใชช้วีติประจ�าวนั เหล่านีอ้าจถือไดว้า่เปน็การล่วง
ละเมดิทางเพศได้
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　 　　性騷擾是一種對人身安全的傷害，任何人都有可能被性

騷擾，嚴重的性騷擾行為可能演變成性侵害或強制猥褻臺灣

訂有「性騷擾防治法」之規範以協助民眾依法求助。

2.  遇到性騷擾因應對策：一定要勇於制止、勇敢說不，當您遭

受性騷擾，您可以運用以下的資源或原則處理。處理過程中

有任何問題，都可以直撥「113」24小時保護專線，提供您

專業的協助（註 22）。

家庭暴力防治及兒少老人疏忽遺棄

家庭暴力防治

　　家庭暴力指的是「家庭成員間實施身體、精神或經濟上之

騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為」。其中家庭暴力案

件類型可分為「親密關

係暴力」、「兒少保

護」、「直系血 (姻 )

親卑親屬虐待尊親屬」

及「其他家庭成員間暴

力案件」，常見之暴力

類型可分為：肢體暴

力、精神虐待、性虐

待、經濟之不法侵害。
家庭暴力防治相關的「紫絲帶電影節」 
เทศกาลภาพยนตรร์บิบิน้สมีว่ง

 การก่อกวนทางเพศเปน็รปูแบบหนึ่งท่ีเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในชวีติ     
ไมว่า่ใครก็อาจถกูก่อกวนทางเพศได้ พฤติกรรมการก่อกวนทางเพศท่ีรา้ยรายอาจ
กลายเปน็การล่วงละเมดิทางเพศหรอืการบงัคับอนาจารได้ โดยไต้หวนัไดก้�าหนด 
“กฎหมายการปอ้งกันการก่อกวนทางเพศ” ขึ้นเพื่อชว่ยเหลือประชาชนตามขอ้
กฎหมายก�าหนด

2.  มาตรการตอบโต้เมื่อต้องเผชญิกับการก่อกวนทางเพศ： จงกล้าท่ีจะหยุด ไมก่ล้า
พูดวา่ไม่ เมื่อคณุถกูก่อกวนทางเพศ คณุสามารถใชท้รพัยากรหรอืหลักการต่อไป
นีเ้พื่อจดัการ ไมว่า่มปัีญหาใดในระหวา่งกระบวนการ สามารถโทร“113”โดยตรง 
สายปอ้งกันตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อใหค้วามชว่ยเหลือคณุอยา่งมอือาชพี 
（หมายเหตุ 22）

กำรป้องกันควำมรุนแรงในครอบครวัและกำรทอดท้ิง
เด็ก วยัรุน่ ผู้สงูอำยุ

การป้องกันความรุนแรงในครอบครวั

ความรนุแรงในครอบครวัหมายถึง การล่วงละเมดิ“สมาชกิในครอบครวัทาง
รา่งกาย จติใจหรอืทางเศรษฐกิจ ควบคมุ การบบีบงัคับหรอืการละเมดิอ่ืนๆ ท่ีผดิ
กฎหมาย”ประเภทของคดคีวามรนุแรงในครอบครวัแบง่ออกเปน็“ความสมัพนัธ ์
ใกล้ชดิรนุแรง”“การคุม้ครองเดก็”“ญาติทางสายเลือด（การแต่งงาน）ญาติ    
และญาติท่ีถกูท�ารา้ย”และ“คดคีวามรนุแรงระหวา่งสมาชกิครอบครวัคนอ่ืน”    
ความรุนแรงประเภททัว่ไปสามารถแบง่ไดเ้ปน็ ： ความรนุแรงทางกาย               
การล่วงละเมดิทางจติ ล่วงละเมดิทางเพศ การละเมดิทางเศรษฐกิจท่ีผดิกฎหมาย
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　　若家庭暴力已經持續存在一段時間，

建議您立即尋求協助，因為家庭暴力經常

重複發生，且施暴頻率與暴力行為嚴重程

度也會隨著時間加劇。及早尋求幫助，將

有機會制止暴力傷害。另當家庭暴力正在

發生時，建議您：

1. 保持鎮定，不要激怒對方，以保護自身安全為主。

2. 保護自己，尤其是頭、臉、頸、胸、腹部等重要部位。

3. 大聲呼救，請家人或朋友幫忙。

4. 儘快避開、逃離現場，到朋友、親人或協助單位求救。

5.  如有急迫危險，要立刻撥打 110向警方報案，請警察協助

處理。

6. 立刻請醫生驗傷，並設法拍照存證。

7.  如果需要接受法律扶助、診療驗傷、緊急診療、心理治療、

輔導、安置時，可以撥打 113 保護專線或向各縣市政府「家

庭暴力及性侵害防治中心」尋求援助（同註 22）。

兒少及老人疏忽遺棄

　　兒少及老人的基本需求，如飲食、穿著、居

住環境、教育、醫療照顧等，若受到長期忽視，

以致危害或損害健康或發展；另有關遺棄則為依

法令或契約有扶養義務而不予適當照顧，致有生

命、身體、健康或自由之危難，皆屬於對兒少及

老人疏忽遺棄（同註 22）。

家庭暴力防治法
การปอ้งกันความรุนแรงใน

ครอบครวั

หากความรนุแรงในครอบครวัยงัคงอยูเ่ปน็ระยะ ขอแนะน�าใหค้ณุขอความชว่ย
เหลือทันที เนื่องจากความรุนแรงในครอบครวัมกัเกิดขึ้นซ�า้ ๆ ความถ่ีของความ
รนุแรงและความรนุแรงจะเพิม่ขึ้นเมื่อเวลาผา่นไป ขอความชว่ยเหลือก่อน จะมโีอกาส
หยุดความรนุแรง เมื่อความรุนแรงในครอบครวัก�าลังเกิดขึ้น  ขอแนะน�าคณุ ：

1.  อยูใ่นความสงบ ไมใ่หฝ่้ายตรงขา้มโกรธโมโห เพื่อปกปอ้งความปลอดภัยของ
ตนเองเป็นส�าคัญ

2. ปกปอ้งตนเอง โดยเฉพาะจุดส�าคัญอยา่งศีรษะ หนา้ คอ อก ท้อง ฯลฯ 

3. รอ้งขอความชว่ยเหลือใหด้งั ขอใหค้นในครอบครวัหรอืเพื่อนชว่ยเหลือ

4.  หลบหนอีอกมาใหเ้รว็ท่ีสดุ ออกจากท่ีเกิดเหตุ ไปขอความชว่ยเหลือจากเพื่อน 
ญาติ หรอืหนว่ยงานท่ีชว่ยเหลือ

5.  หากตกอยูใ่นอันตราย ใหโ้ทร 110 เพื่อแจง้ความกับต�ารวจ ใหต้�ารวจด�าเนนิ    
การชว่ยเหลือ 

6. รบีไปโรงพยาบาลตรวจบาดแผล และถ่ายรูปเก็บหลักฐาน

7.  หากต้องการความชว่ยเหลือทางกฎหมาย การตรวจบาดแผล การรกัษาฉกุเฉิน 
จติบ�าบดั การใหค้�าปรกึษา ท่ีพ�านกั สามารถโทร 113 สายตรงปอ้งกัน หรอื
รฐับาลเขตเมอืง “ศูนยป์อ้งกันความรนุแรงในครอบครวัและการละเมดิทาง
เพศ” เพื่อขอความชว่ยเหลือ  （หมายเหตุ 22）

การทอดท้ิงเด็ก�วยัรุน่�และผูส้งูอายุ
ความต้องการขัน้พื้นฐานของเดก็วยัรุน่และผูส้งูอายุ เชน่อาหาร เสื้อผา้  สภาพ

แวดล้อมท่ีอยูอ่าศัย การศึกษา การดแูลทางการแพทย์ ฯลฯ หากถกูละเลยในระยะ
ยาว เป็นอันตรายหรอืท�าลายสขุภาพหรอืการพฒันา และการละท้ิงตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง หรอืตามสญัญาเล้ียงดโูดยไมไ่ดร้บัการดแูลท่ีเหมาะสม สง่ผลใหเ้ป็น
อันตรายต่อชวีติ รา่งกาย ความแขง็แรงหรอืเสรภีาพ ทัง้หมดล้วนเปน็การทอดท้ิง
เดก็ วยัรุน่ และผูส้งูอายุ（หมายเหตุ 22）
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當您遇到上述家庭暴力防治及兒少老人疏忽遺棄情事
時，以下為求助資源：

各直轄市、縣 (市 )政府家庭暴力及性侵害防治中心

　 　　如果您對通報事宜、家庭暴力案件處理有任何疑
問，也可以與各縣市政府的家庭暴力防治中心聯繫。

　•  各直轄市、縣（市）政府家庭暴力及性侵害防治中
心通訊資料（附表七）

各縣市政府駐地方法院家庭暴力事件服務處

　 　　若您想聲請保護令，但不知道如何撰寫保護令聲
請書狀或有陪同出庭之需要，可就近尋求地方法院家
庭暴力事件服務處協助。

113保護專線

　 　　任何時間，若您發現有兒童、少年、老人、身心
障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性
侵害、性騷擾等情事，不分縣市、24小時全天候可以
手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」，將有
專業值機社工人員與您線上對談，提供您相關諮詢、
通報、轉介等專業服務，113保護專線將遵循保密原
則，不會任意向第三人透漏您的個人資料，請安心撥
打。

113線上諮詢

　 　　如果您是聽語障或不便言談的朋友，也可以手機
傳簡訊至 113，或利用 113線上諮詢與保護專線的專
業人員聯繫。

關懷 e起來

　 　　民眾可以在線上通報及諮詢有關家庭暴力、性侵
害及兒少保護事項，如果發現身旁兒少疑似遭受疏忽、
虐待等不當對待情形，請立即上網（關懷 e起來網址：
http://ecare.mohw.gov.tw）諮詢通報。

諮詢
專線

เมื่อคณุพบกับความรนุแรงในครอบครวัท่ีกล่าวถึงขา้งต้นและการทอดท้ิงเดก็วยั
รุน่ผูส้งูอายุ ต่อไปนีเ้ปน็แหล่งขอ้มูลขอความชว่ยเหลือ:

 ศูนยป์อ้งกันความรนุแรงในครอบครวัและการละเมดิทางเพศ แต่ละหนว่ยงาน
เทศบาล เขต（เมอืง）

　	　　หำกคณุจะแจง้รำยงำนขอ้มูล มขีอ้สงสยัเก่ียวกับกำรจดักำรกับกรณีควำม
รนุแรงในครอบครวั สำมำรถติดต่อศูนยป้์องกันควำมรนุแรงในครอบครวัของ
แต่ละเขตเมอืงได้

　・		ขอ้มูลติดต่อศูนยป์อ้งกันควำมรนุแรงในครอบครวัและกำรละเมดิทำงเพศแต่ละ
เทศบำลเขต（เมอืง）（ตำรำงท่ี 7）

 ส�านักงานบรกิารเหตกุารณ์ความรุนแรงในครอบครวัของเทศบาลเขตเมอืง
　	　　หำกคณุต้องกำรขอค�ำสัง่คุม้ครอง แต่ไมรู่ว้ธิเีขยีนค�ำสัง่คุม้ครองหรอืมคีนไป

ขึ้นศำลเป็นเพื่อน สำมำรถขอควำมชว่ยเหลอืไดจ้ำกศำล   ท้องถ่ินควำมรนุแรงใน
ครอบครวั
สายด่วนปอ้งกัน 113

　	　　ไมว่ำ่เวลำใด หำกคณุพบเดก็ วยัรุน่ ผูส้งูอำยุ ผูพ้กิำรทำงรำ่งกำยและจติใจ 
ไดร้บักำรกระท�ำท่ีไมเ่หมำะสม หรอืคณุไดร้บัควำมเดอืดรอ้นจำกควำมรุนแรงใน
ครอบครวั กำรลว่งละเมดิทำงเพศ กำรก่อกวน ทำงเพศ ฯลฯ กด 113 ท้ัง
โทรศัพท์มอืถือ โทรศัพท์บำ้น ขอ้ควำม (ส�ำหรบัผู้พกิำรทำงห)ู โทรได้ 24 ชัว่โมง
ตลอดวนั ไมแ่ยกเขตเมอืง จะมนัีกสงัคมสงเครำะหติ์ดต่อพูดคยุออนไลน์กับคณุ 
เพื่อใหค้�ำแนะน�ำ  ท่ีเก่ียวขอ้งแก่คณุ กำรแจง้ควำม ชว่ยโอนต่อไปยงัผูเ้ชีย่วชำญ 
สำยตรงปอ้งกัน 113 จะรกัษำควำมลบั จะไมเ่ปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของคณุ ไป
ยงับุคคลท่ีสำมโดยพลกำร กรณุำอุ่นใจในกำรโทร
ใหค้�าปรกึษาออนไลน์ 113

　	　　หำกคณุพกิำรดำ้นกำรฟงัหรอืไมส่ะดวกต่อกำรพูดคยุ สำมำรถสง่ขอ้ควำมไป
ยงัโทรศัพท์มอืถือถึง 113 หรอืใชผู้้ใหค้�ำปรกึษำออนไลน์และสำยตรงปอ้งกัน 113 
เพื่อติดต่อสอบถำมพนักงำนผู้เชีย่วชำญ
หว่งใยดว้ยกัน

　	　　ประชำชนสำมำรถรำยงำนและปรกึษำเก่ียวกับควำมรุนแรงในครอบครวัอออนไลน์
เก่ียวกับกำรลว่งละเมดิทำงเพศและกำรคุม้ครองเดก็ หำกคณุสงสยัวำ่เดก็ท่ีอยูร่อบขำ้ง
ถกูทอดท้ิง ทรมำน ฯลฯ ถกูกระท�ำไมเ่หมำะสมโปรดออนไลน์เพือ่ขอค�ำปรกึษำทันที
（เวบ็ไซต์หว่งใยดว้ยกัน ： http://ecare.mohw.gov.tw） 

สายให้คำาปรกึษา
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　　臺灣政府為保障人民居住生活基本權益，制定相關法規提

供人民依循，本篇特將與新住民生活相關的法規羅列出來，希

望對新住民生活有所助益。

• 新住民法律諮詢服務窗口通訊資料（附表八）

國籍法
　　中華民國國籍之取得、喪失、回復與撤銷，

依本法之規定。外國人申請歸化，應於許可歸化

之日起，或依原屬國法令須滿一定年齡始得喪失

原有國籍者自滿一定年齡之日起，一年內提出喪

失原有國籍證明。屆期未提出者，除經外交部查

證因原屬國法律或行政程序限制屬實，致使不能

於期限內提出喪失國籍證明者，得申請展延時限

外，應撤銷其歸化許可。

戶籍法
　　戶籍登記，以戶為單位。在一家，或同一處

所同一主管人之下共同生活，或經營共同事業者

為一戶，以家長或主管人為戶長；單獨生活者，

得為一戶並為戶長。一人同時不得有二戶籍。戶

籍登記，由直轄市、縣（市）主管機關於其轄區

內分設戶政事務所辦理。

相關法規

國籍法
กฎหมายสญัชาติ

戶籍法
กฎหมาย

ส�ามะโนครวั

รฐับาลไต้หวนัใหห้ลักประกันสทิธปิระโยชนข์องประชาชนขัน้พื้นฐานท่ีอยูอ่าศัย 
ก�าหนดกฎหมายและกฎระเบยีบท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหป้ระชาชนติดตามได้ บทความนี้
แสดงรายการขอ้บงัคับท่ีเก่ียวขอ้งกับชวีติของผูพ้�านกัใหม่ หวงัวา่จะเปน็ประโยชนต่์อ
ชวีติของผูพ้�านกัใหม่

・ขอ้มูลติดต่อชอ่งทางใหค้�าปรกึษาทางกฎหมายส�าหรบัผูพ้�านกัใหม่ （ตารางท่ี 8）

กฎหมำยสญัชำติ
การได้สญัชาติของสาธารณรฐัจนี （ไต้หวนั） การสละ การขอคืนและการยกเลิก 

ตามขอ้ก�าหนดของกฎหมายนี้ ชาวต่างชาติยื่นขอเขา้สญัชาติ ต้องนบัจากวนัท่ีอนมุติั
หนงัสอืขอเขา้สญัชาติหรอืผูส้ละสญัชาติต้องมอีายุถึงตามกฎหมายประเทศเดมิก�าหนด 
จงึสามารสละสญัชาติเดมิได้ ต้องแสดงหนงัสอืการเสยีสญัชาติประเทศเดมิภายในหนึ่งปี 
ผูไ้มแ่สดงหลักฐานเมื่อถึงก�าหนดเวลา ยกเวน้วา่ไดร้บัการยนืยนัโดยกระทรวงการ     
ต่างประเทศเนื่องจากขอ้จ�ากัดตามกฎหมายของประเทศเดมิหรอื
ขัน้ตอนการบรหิารท่ีจ�ากัด ท�าใหไ้มส่ามารถยื่นเอกสารการเสยี
สญัชาติไดภ้ายในเวลาท่ีก�าหนด ต้องยื่นขอยดืระยะเวลา มิ
เชน่นัน้ ใบอนญุาตขอเขา้แปลงสญัชาติอาจถกูเพกิถอน

กฎหมำยส�ำมะโนครวั
การบนัทึกทะเบยีนส�ามะโนครวั ถือหน่ึง

ส�ามะโนครวัเปน็หน่ึงหนว่ยในหนึ่งครอบครวั หรอืผู้
ประกอบธุรกิจใชช้วีติอยูภ่ายใต้หวัหนา้งานเดยีวกันถือ
เปน็หนึ่งส�ามะโนครวั หรอืประกอบธุรกิจทัว่ไปเ้นหน่ึง
ทะเบยีนบา้น ถือผูป้กครองหรอืหวัหนา้งานเปน็เจา้บา้น ผูใ้ชช้วีติ
เพยีงล�าพัง ต้องเป็นเจา้บา้นในหนึ่งส�ามะโนครวั หนึ่งคนไมส่ามารถมสีองทะเบยีน
ส�ามะโนครวัในเวลาเดียวกัน การบนัทึกทะเบยีนบา้น โดยหนว่ยงานเทศบาลท่ีมอี�านาจ
ของเขต（เมอืง） จดัการจดัตัง้ส�านกังานกิจการครวัเรอืนในเขตอ�านาจของตน
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入出國及移民法
　　為統籌入出國管理，確保國家安全、保障人

權；規範移民事務，落實移民輔導，特制定本法。

入出國者，應經內政部移民署（以下簡稱移民

署）查驗；未經查驗者，不得入出國。

　　移民署於查驗時，得以電腦或其他科技設

備，蒐集及利用入出國者之入出國紀錄。前二項

查驗時，受查驗者應備文件、查驗程序、資料蒐

集與利用應遵行事項之辦法，由主管機關定之。

勞動基準法
　　勞動基準法係依據我國憲法第 153條，「國

家為改良勞工及農民之生活，增進其生產技能，

應制定保護勞工及農民之法律，實施保護勞工及

農民之政策。」的規定而制訂。勞動基準法係規

定勞動條件最低標準，為保障勞工權益，加強勞

雇關係，促進經濟發展，適用勞動基準法之勞工

權益將獲得最基本之保障，凡適用該法之行業或

工作者，雇主與勞工所訂勞動條件，不得低於該

法所定之最低標準。

入出國及
移民法

กฎหมายการเขา้
ออกประเทศ

勞動基準法
กฎหมายแรงงาน

มาตรฐาน

กฎหมำยกำรเข้ำออกและกำรเข้ำเมอืง
เพื่อการรวบรวมขอ้มูลการเขา้ออกประเทศ ประกันความมัน่คงของประเทศ 

ปกปอ้งสทิธมินุษยชน สรา้งมาตรฐานการเขา้เมอืง แนะแนวทางการเขา้เมอืงท่ีมี
ประสทิธภิาพ จงึก�าหนดกฎหมายเฉพาะนีข้ึ้น โดยผูเ้ขา้ออกประเทศ ต้องผา่น
ส�านกังานตรวจคนเขา้เมอืงกระทรวงมหาดไทย (ต่อไปนีเ้รยีกวา่ส�านกังานตรวจคน
เขา้เมอืง) เพื่อตรวจสอบก่อน ผูท่ี้ไมไ่ดร้บัการตรวจสอบไมส่ามารถเขา้ออกประเทศได้

เมื่อส�านกังานตรวจคนเขา้เมอืงท�าการตรวจสอบ จ�าเปน็ต้องใชค้อมพวิเตอร์
หรอือุปกรณเ์ทคโนโลยอ่ืีน ๆ ในการรวบรวมและบนัทึกขอ้มูลการเขา้ออกของผูเ้ขา้
ออกประเทศ โดยมเีจา้หน้าท่ีผูม้อี�านาจเปน็ผูก้�าหนด การตรวจสอบในสองขอ้แรก ผู้
ไดร้บัการตรวจสอบควรเตรยีมเอกสาร ขัน้ตอนการตรวจสอบ ด�าเนนิการและ
รวบรวมขอ้มูลตามขัน้ตอน

กฎหมำยมำตรฐำนแรงงำน
กฎหมายมาตรฐานแรงงานก�าหนดขึ้นตามรฐัธรรมนญูแหง่สาธารณรฐั

ประชาชนจนี (ไต้หวนั) มาตรา 153 ซึง่ระบุวา่“ประเทศไดอ้อกกฎหมายคุม้ครอง
แรงงานและเกษตรกร โดยการด�าเนนินโยบายคุม้ครองแรงงานและเกษตรกร    

เพิม่ทักษะการผลิต เพื่อพฒันาชวีติแรงงานและเกษตรกรใหด้ขีึ้น”กฎหมาย
มาตรฐานแรงงานก�าหนดมาตรฐานขัน้ต�่า เพื่อปกปอ้งสทิธปิระโยชนข์องแรงงาน 

เสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งนายจา้งและแรงงาน สง่เสรมิเศรษฐกิจใหพ้ฒันาขึ้น 

กฎหมายมาตรฐานแรงงานมขีึ้นเพื่อใชเ้ปน็หลักค�้าประกันสทิธปิระโยชน์ขัน้พื้นฐาน
ส�าหรบัแรงงาน  ผูท้�างานหรอืนายจา้งต้องอยูภ่ายใต้กฎหมายนี้ สญัญาจา้งท่ี
นายจา้งและแรงงานตัง้ไวต้ามเง่ือนไขท่ีก�าหนด จะต�่ากวา่มาตรฐานขัน้ต�่าท่ีกฎหมาย
ก�าหนดไวไ้มไ่ด้
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就業服務法
　　為促進國民就業，以增進社會及經濟發展，

特制定本法；本法未規定者，適用其他法律之規

定。國民具有工作能力者，接受就業服務一律平

等。為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或

所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、

宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年

齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型

或以往工會會員身分為由，予以歧視；其他法律

有明文規定者，從其規定。

結論
　　臺灣目前新住民人數逐年增加，新住民已經是臺灣不可或

缺的重要成員，而為了幫助新住民更快融入臺灣生活，移民署

將入國前相關事宜濃縮製作為輔導手冊，以落實之。從臺灣地

理環境介紹起，到入國後相關身分權益之認識與學習，本手冊

內容更提供了家庭與婚姻之維繫方式、臺灣新生活的適應及課

題等等，佐以豐富、詳細的政府資訊，讓新住民得以確實走向

「深耕臺灣新故鄉、展現新住民心力量」之目標。

就業服務法
กฎหมายบรกิาร

จดัหางาน

กฎหมำยบรกิำรจดัหำงำน
เพื่อสง่เสรมิการจา้งงานใหป้ระชาชน ยกระดบัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

จงึไดก้�าหนดกฎหมายเฉพาะนีข้ึ้น สว่นท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นกฎหมายนีใ้หใ้ชบ้ทบญัญติัของ
กฎหมายอ่ืน ประชาชนท่ีมคีวามสามารถในการท�างานต้องไดร้บัการจา้งงานท่ีเท่า
เทียม เพื่อเปน็หลักค�้าประกันวา่ประชาชนจะไดร้บัโอกาสการจา้งงานท่ีเท่าเทียมกัน 
โดยนายจา้งไมค่วรใชช้นชาติ ชนชัน้ ภาษา ทัศนคติ ศาสนา พรรคพวก ภมูลิ�าเนาเดมิ 
สถานท่ีเกิด เพศ รสนยิมทางเพศ อายุ การสมรส ลักษณะ หนา้ตา ความผดิปกติ
ทางรา่งกายและจติใจ ราศี กรุป๊เลือดหรอือดตีสมาชกิสหภาพ มาเปน็เหตผุลในการ
ดถูกูเหยยีดหยามผูห้างานหรอืลกูจา้ง ดจูากบทบญัญัติในกฎหมายอ่ืนมบีทบญัญติั
ชดัเจน

สรุป
    จ�านวนผูพ้�านกัใหมใ่นไต้หวนัเพิม่ขึ้นทกุปี 
ผูพ้�านกัใหมก่ลายเปน็สมาชกิท่ีขาดไมไ่ด้   
ของไต้หวนัไปแล้ว เพื่อชว่ยใหผู้พ้�านกัใหม่
กลมกลืนกับชวีติไต้หวนัได้รวดเรว็ยิง่ขึ้น 
ส�านกังานตรวจคนเขา้เมอืงไดน้�าขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งก่อนการเขา้ประเทศใสไ่วใ้นคูม่อื
แนะแนวนีอ้ยา่งเขม้ขน้ เริม่จากแนะน�าใหรู้จ้กั
ไต้หวนั รบัรูแ้ละเรยีนรูเ้ก่ียวกับสทิธแิละผล
ประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งหลังจากเขา้ประเทศ เนื้อหาใน
คูม่อืเล่มน้ีชว่ยแนะวธิกีารประคับประคองครอบครวัและการ
สมรส มหีวัขอ้และการปรบัตัวการใชช้วีติใหมท่ี่ไต้หวนั ฯลฯ ขอ้มูลติดต่อหนว่ยงาน
รฐับาลท่ีละเอียดเต็มเป่ียม ชว่ยใหผูู้พ้�านักใหมส่ามารถไปสูเ่ปา้หมาย “ลงหลักปักฐาน
บา้นใหมไ่ต้หวนั ส�าแดงพลังผูพ้�านกัใหม”่
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หมายเหต ุ12 ： คณะกรรมการควบคมุดแูลด้านการเงิน https://www.banking.gov.tw    
หมายเหต ุ13 ： เวบ็ไซต์ภาษีน�าเขา้ กระทรวงการคลัง https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/
หมายเหต ุ14： เวบ็ไซต์กรมการท่องเท่ียว กระทรวงคมนาคม https://www.taiwan.net.tw/m1.aspx?s-

No=0000115
หมายเหต ุ15 ：ส�านักงานประกันสงัคม กระทรวงแรงงาน https://www.bli.gov.tw/
หมายเหต ุ16 ： กรมประกันสงัคม กระทรวงสาธารณสขุอนามยั https://dep.mohw.gov.tw/dosi/mp-102.html
หมายเหต ุ17： กฎหมายมาตรฐานแรงงาน กระทรวงแรงงาน https://www.mol.gov.tw/top-

ic/3066/5837/19493/
หมายเหต ุ18 ： สทิธเิท่าเทียมในสถานท�างาน /สว่นงานบรกิาร /กระทรวงแรงงาน https://www.mol.gov.tw/

topic/6026/
หมายเหต ุ19： ส�านักงานอนามยัและความปลอดภัยในการประกอบอาชพี กระทรวงแรงงาน https://www.osha.

gov.tw/
หมายเหต ุ20： สถาบนัวจิยัความปลอดภัยอาชวีอนามยัและแรงงาน กระทรวงแรงงาน https://www.ilosh.gov.

tw/
หมายเหต ุ21： กรมสงัคมสงเคราะหแ์ละชว่ยเหลือสงัคม กระทรวงสาธารณสขุอนามยั https://dep.mohw.gov.

tw/DOSAASW/mp-103.html
หมายเหต ุ22 ： กรมบรกิารคุ้มครอง กระทรวงสาธารณสขุอนามยั https://dep.mohw.gov.tw/DOPS/mp-105.

html
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