
คำนำ

จากสถิติประชากรพบว่าณ เดือนกันยายน  2557คู่สมรสต่างชาติ(ไม่รวมคู่ 

สมรสจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกงและมาเก๊า)ที�แต่งงานและเดินทางมาใช้ชีวิตใหม่ใน 

ไต้หวันมีมากกว่า160,000 คน เพื�อให้ผู ้ย้ายถิ�นฐานอันเนื�องจากการสมรสเหล่า 

นี �สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตในไต้หวันได้รวดเร็วยิ �งขึ �นหน่วยงานรัฐบาลทุก

ระดับชั�นได้จัดเอาการแนะแนวผู้ย้ายถิ�นฐานใหม่เป็นหนึ�งในภารกิจสำคัญ

เพื �อจัดทำระบบการดูแลและแนะแนวแก่คู ่สมรสต่างชาติทุกด้านอย่างสม 

บูรณ์กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดมาตรการดูแลและแนะแนวคู ่สมรสต่างชาติ

และคู ่สมรสจีนแผ่นดินใหญ่ขึ �นโดยนอกจากมาตรการที �อำนวยความสะดวกแก่

ประชาชนเช่นการใช้งบประมาณจากกองทุนดูแลและแนะแนวคู่สมรสต่างชาติอย่าง 

มีประสิทธิภาพ การให้บริการแก่คู ่สมรสต่างชาติที �เดินทางเข้าสู ่ไต้หวันครั�งแรก 

ผลิตและแพร่ภาพรายการโทรทัศน์ที �เกี �ยวกับคู ่สมรสต่างชาติ รวมถึงการจัดรถ 

บริการเคลื �อนที �แล้ว เทศบาลนครต่างๆ และเทศบาลเมืองต่างๆ ล้วนได้จัดตั �ง

ศูนย์บริการครอบครัวคู่สมรสต่างชาติอีกทั�งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้จัดตั�ง 

หน่วยบริการประจำท้องที �ต่างๆเพื �อเป็นแหล่งเสนอข้อมูลข่าวสารและบริการแก่

คู ่สมรสต่างชาติ อันจะส่งผลให้การแนะแนวเป็นไปอย่าง ครอบคลุมทั�วถึงและยก 

ระดับบทบาทสถาบันครอบครัวเพื �อนำไปสู ่ความผาสุขหวังว่าคู ่สมรสต่างชาติ

จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยจิตใจที�มั �นคงในบ้านใหม่แห่งนี�

ค ู ่ม ือเล ่มนี �จ ัดพิมพ์เป็นครั �งแรกในปี 2551พิมพ์ครั �งที �สองในปี 2554 

แต่เนื �องจากสภาพสังคมเปลี�ยนแปลงไปประกอบกับกฏหมายต่างๆมีการปรับปรุง 

แก้ไขใหม่ จึงได้แก้ไขและจัดพิมพ์ใหม่ในปี 2557 โดยแบ่งเป็น �� ตอน(การเข้า 

ทะเบียนบ้าน วัฒนธรรมกับชีวิต ครอบครัว การศึกษา การใช้ชีวิต การพักผ่อน 

หย่ อนใจ สวัสดิการสังคม อนามัย การทำงาน และภาษี)แนะ นำให้รู ้จักประเพณีและ 

วัฒนธรรมของไต้หวัน ระเบียบกฎหมาย เป็นต้นและยังใช้วิธีถามตอบมาอธิบาย

ความรู ้ด้านกฎหมายต่างๆคุณสมบัติและเงื �อนไขของผู ้ยื �นคำร้องรวมถึงเอกสาร
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ชีวิต
ทางวัฒนธรรม

และ

ต่างๆที �ต้องแนบขณะยื �นคำร้องเพื �อให้คู ่สมรสต่างชาติได้นำไปใช้ประกอบการ 

พิจารณา นอกจากนี �ยังจัดทำตารางข้อมูลหน่วยงานที�มีสำคัญและหมายเลขโทร

ศัพท์ซึ�งสามารถพกติดตัวได้ อำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์มากขึ�น หวัง

เป็นอย่างยิ �งว่าคู ่มือเล่มนี �จะสามารถช่วยเหลือคู ่สมรสต่างชาติในการใช้ชีวิตใน 

ไต้หวัน เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ปรับตัวให้คุ ้นเคยกับวิถีชีวิตของบ้านใหม่แห่งนี� 

ร่วมกันสร้างสรรค์ความหลากหลายให้แก่สังคมไต้หวัน

นายม่อเทียนหู่

          ผู ้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
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รักตัวเอง รักสุขภาพ

ทันข่าวสาร ทันเหตุการณ์
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การตรวจมะเร็งมดลูกคืออะไร และจะรับการตรวจ
ได้ที�ไหน

การตรวจเต้านมแบบแมมโมแกรมคืออะไร?รัฐบาล
ให้เงินสนับสนุนหรือไม่?สามารถไปตรวจเช็คได้ที�ไหน?

จะต่ออายุใบถิ�นที�อยู่ได้อย่างไร

ลืมต่ออายุใบถิ�นที�อยู่ ต้องทำอย่างไร

จะ

เงื�อนไขในการยกเลิกหรือระงับการอนุญาตพำนัก
อาศัยและยกเลิกใบถิ�นที�อยู่ของไต้หวันมีอะไรบ้าง

ได้ที �ใด

จะเปลี�ยนวีซ่าแบบพำนักชั�วคราวเป็นใบถิ�นที�อยู่ 
ได้อย่างไร
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หนังสือเดินทางของผู้ยื �นขอต้องมีอายุหนังสือเดินทางอย่างน้อย � 

เดือนมีหน้ว่างที�จะประทับตราวีซ่าและไม่มีตราประทับคำว่า "ห้าม

เดินทางเข้าไต้หวันสาธารณรัฐจีน"

กรอกใบคำร้องขอวีซ่า ต้องเข้าไปกรอกใบคำร้องออนไลน์ที �「สำ

หรับการกรอกใบคำร้องออนไลน์」ในเว็บไซต์ของกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันจากนั�นสั �งพิมพ์ใบคำร้องที �กรอก

แลวและมีตัวเลขบาร์โค้ดออกมา ผู้ยื �นคำร้องต้องลงลายมือชื�อรับรอง 

พร้อมติดรูปถ่ายสีขนาด � นิ �ว � ใบ ถ่ายไม่เกิน � เดือนฉากหลัง

ต้องเป็นสีขาว

สำเนาทะเบียนบ้านอายุไม่เกิน � เดือนของคู่สมรสชาวไต้หวัน� ชุด 

ซึ�งมีการบันทึกการขึ�นทะเบียนสมรสและระบุสัญชาติ ชื �อภาษาต่าง 

ประเทศของ คู ่สมรสและวันเดือนปีเกิด

หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมที�ออกให้โดยรัฐบาลของผู้ยื �น คำ 

ร้อง ฉบับจริง � ชุด โดยจะต้องแนบฉบับแปลภาษาอังกฤษ และภา

ษาจีน ที �ผ ่านการรับรองจากสำนักงานไต้หวันประจำต่างประเทศ 

(หากมีการระบุอายุการรับรอง  ต้องยึดตามอายุการรับรองเป็นมาตร

ฐาน หากไม่มีการระบุอายุการรับรองให้ยึดตามวันที�รัฐบาลของผู้ยื �น 

คำร้องออกให้เป็นเวลา � ปี)

ฉบับจริงและสำเนาใบรับรองการตรวจสุขภาพอายุไม่เกิน � เดือน 

ซึ �งจะต้องออกให้โดยสถานพยาบาลที �กระทรวงสาธารณสุขและ

ชาติ

อยู่
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ผู ้เดินทางเข้าไต้หวันโดยวีซ่าพำนักอาศัยชั �วคราวแบบติดตามญาติ :เมื �อ

เดินทางเข้าไต้หวันแล้วจะต้องยื�นขอเปลี�ยนเป็น“ใบถิ�นที�อยู ่”ต่อสำนักงาน

ตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน ก่อนที�วีซ่าจะหมดอายุลง��
วัน แต่จะต้องเป็นวีซ่าที �มีอายุพำนักอาศัยในไต้หวันได้อย่างน้อย ��วัน 

และไม่มีตราประทับ“ห้ามต่ออายุ”(NO EXTENSION)ก็ยังคงสามารถยื�น 

ขอ ต่อายุได้หรือข้อห้ามอื�นใดโดยต้องแสดงหลักฐานดังนี�

ใบรับรองประวัติอาชญากรรมระยะเวลา � ปีซึ �งมีอายุภายใน � เดือน

นับตั�งแต่วันอนุมัติที�ออกโดยรัฐบาลของประเทศคู่สมรส (ฉบับจริงและ 

ฉบับแปลภาษาจีน ต้องผ่านการรับรองจากสำนกงานไตหวันในตาง

ประเทศ)และใบรับรองประวัติอาชกรรมที�ออกโดยรัฐบาลไต้หวันมีอายุไม่

เกิน  � เดือน( ยกเว้นผู้ที �เดินทางเข้าไต้หวันเป็นครั�งแรก)

คำร้องพร้อมติดรูปถ่ายสีที�ถ่ายไม่เกิน � ปีขนาด � นิ�ว � ใบ ขนาดรูป

ถ่ายตามข้อกำหนดของรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนชาวไต้หวัน
หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลืออีกไม่ต่ำกว่า � เดือนขึ�นไป)และวีซ่าแบบ 

พำนักชั�วคราว

ใบรับรองตรวจสุขภาพที�ออกให้โดยสถานพยาบาลที�กระทรวงสาธารณ

สุขและสวัสดิการรับรองให้เป็นสถานพยาบาลตรวจสุขภาพชาวต่าง

ชาติ(ฟอร์ม ข.) (ผู ้ที �ตรวจสุขภาพจากต่างประเทศ ฉบับจริงและฉบับ

แป ลภาษาจีนต้องผ่าการรับรองจากสำนักงานไต้หวันในต่างประเทศ)

สำเนาทะเบียนอายุไม่เกิน � เดือนฉบับจริง � ชุด  (มีการระบุการจด

ทะเบียนสมรสและระบุสัญชาติและชื �อภาษาต่างประเทศ ของคู ่สมรส

ต่างชาติ)
ค่าธรรมเนียม(การยื�นร้องขอครั�งแรก จะได้รับอนุมัติเป็นระยะเวลา � 

ปี ค่าธรรมเนียมปีละ �,���เหรียญไต้หวัน ยกเว้นผู ้ที �ย ื �นขอวีซ่าพำ

นักอาศัยชั�วคราวแบบติดตามญาติ นอกจากนี�ยังต้องชำระเพิ�ม  �,���  

เหรียญไต้หวัน )

สวัสดิการให้การรับรองเป็นสถานพยาบาลตรวจสุขภาพสำหรับชาว

ต่างชาติที�อยู่ในไต้หวันส่วนใบรับรองการตรวจสุขภาพจากต่างประเทศ 

จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนแล้วผ่านการรับรองจาก 

สำนักงานไต้หวันประจำต่างประเทศ

การยื�นขอใบอนุญาตมีถิ �นที�อยู ่สำหรับชาวต่างชาติ(ใบถิ�นที�อยู ่)

ค่าธรรมเนียม(การยื�นร้องขอครั�งแรกจะได้รับอนุมัติเป็นระยะเวลา � ปี 
ค่าธรรมเนียมปีละ �,���เหรียญไต้หวัน)

ผู้ที �เดินทางเข้าไต้หวันโดยใช้วีซ่าพำนักอาศัยติดตามญาติเมื �อเดินทางเข้า

ไต้หวันแล้วจะต้องไปยื�นขอ “ใบถิ�นที�อยู ่” ภายใน �� วัน โดยสามี-ภรรยา 

ต้องไปยื�นขอด้วตนเองพร้อมกันต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวง 

มหาดไทยไต้หวัน ซึ�งต้องมีหลักฐานและค่าธรรมเนียมดังนี�

คำร้องขอมีใบถิ �นที �อยู ่  � ฉบับพร้อมติดรูปถ่ายสีที �ถ ่ายไม่เก ิน � ปี

ขนา ด � นิ�ว � ใบ ขนาดรูปถ่ายตามข้อกำหนดของรูปถ่ายบัตรประจำตัว

ประชาชนชาวไต้หวัน
หนังสือเดินทางและวีซ่าแบบพำนักอาศัย

ใบรับรองเหตุผลการขอมีใบถิ �นที �อย ู ่  เช ่น ทะเบียนบ้านที �ม ีการขึ �น

ทะเบียนสมรสแล้วหรือสำเนาทะเบียนอายุไม่เกิน � เดือนฉบับจริง

ความ
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ค่าธรรมเนียม ��,��� เหรียญไต้หวัน

คู ่สมรสต่างชาติที �ได้ร ับใบถิ �นที �อยู ่แล้วจะต้องพำนักอาศัยในไต้หวันต่อ
เนื �องครบ�ปีและแต่ละปีต้องพำนักในไต้หวันเกิน���วันอย่างถูกต้อง ตามกฎ
หมาย ให้ยื �นขออนุญาตมีถิ�นที�อยู่ถาวรได้ที�สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวง 
มหาดไทย ประจำเมืองหรือจังหวัดต่าง ๆ

หลักฐานประกอบการยื�นขอมีถิ �นที�อยู ่ถาวรและค่าธรรมเนียม มีดังนี� :

คำร้องขอมีถิ �นที �อยู ่ถาวรพร้อมติดรูปถ่ายสีที �ถ่ายไม่เกิน � ปีขนาด � 
นิ�ว � ใบขนาดรูปถ่ายตามข้อกำหนดของรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน 
ชาวไต้หวัน

หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมย้อนหลัง � ปีนับตั�งแต่วันที�ออกมี 
ระยะเวลาไม ่ เก ิน � เด ือนและออกโดยร ัฐบาลของประเทศคู ่สมรส 
(ฉบั บ จริงและฉบับแปลภาษาจีน ต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานไต้หวัน 
ในต่างประเทศ)และหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมไต้หวันนับตั �ง
แต่วันที�ออกมีระยะเวลาไม่เกิน � เดือน(ต้องเป็นผู้ที �ไม่มีประวัติอาชญา 
กรรม ยกเว้นผู้ที �เดินทางเข้าสู ่ไต้หวันคร้งแรก)

เอกสารรับรองอื�น ๆ เช่น ทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนอายุไม่เกิน � 
เดือน ฉบับจริง (มีการระบุการจดทะเบียนสมรสและระบุสัญชาติและ
ชื�อภาษาต่างประเทศของคู่สมรสต่างชาติ) ทะเบียนสมรสและหลักฐาน
อื�น ๆ ที�จำเป็นแล้วแต่กรณี

หมายเหตุ:ชาวต่างชาติระหว่างที�พำนักอาศัยอยู่ในไต้หวันอย่างถูกต้องตาม 
กฏหมายติดต่อกันเป็นเวลา � ปี ท ุกครั �งท ี � เด ินทางออกนอกประเทศไม่
เ กิน� เดือนไม่ต้องแนบใบรับรองการตรวจสุขภาพ และใบรับรองประวัติ
อาชญากรรม

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทยมีสิทธิที �จะเชิญคู ่สม

รสมาสัมภาษณ์และตรวจสอบวีซ่าพำนักอาศัยแบบติดตามญาติที �ยื �น

ขอใบถิ�นที�อยู่

เอกสารภาษาต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาจีนและผ่านการรับ

รองจากสำนักงานไต้หวันประจำต่างประเทศจึงจะสามารถนำมาใช้ใน

ไต้หวันได้

การบร ิการของสำนักงานตรวจคนเข ้าเม ือง กระทรวงมหาดไทย 

ประจำเมืองและจังหวัดต่างๆรับเรื �องขอมีใบถิ �นที �อยู ่ใบอนุญาตมีถิ �น 

ที �อย ู ่ถาวร  การมีถ ิ �นทอยู ่ในเขตไต้หวันและการตั �งถ ิ �นฐานในเขต

ไต้หวัน
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ใบถิ�นที�อยู ่

หน่วยงานรับเรื �อง :
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยประจำท้องที�ตามที�อยู ่ 
ที �ย้ายเข้า

หลักฐานที�ต้องใช้ :

คำร้อง � ชุดพร้อมติดรูปถ่ายสีที �ถ ่ายไม่เกิน � ปีขนาด � นิ �ว � ใบ 
ขนาดรูปถ่ายตามข้อกำหนดของรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนชาว
ไต้หวัน

ภายใน �� วัน หลังมีการเปลี�ยนแปลง

การตรวจสุขภาพเพื�อขอมีถิ �นที�อยู ่และการตรวจสุขภาพเพื�อขอมีถิ�นที�อยู่ชาว

ต่างชาติที �ยื �นขอมีถิ �นที�อยู ่ในไต้หวันจะต้องแนบหลักฐาน“ใบรับรองการตรวจ 

สุขภาพ”�ชุดโดยจะต้องมีการตรวจสุขภาพรายการที�กระทรวงสาธารณสุขและ 

สวัสดิการไต้หวันเป็นผู ้กำหนด 

หมายเหตุ: 

ยกเว้นผู้ถือวีซ่าพำนักอาศัยแบบติดตามญาติและผู้ถือใบถิ�นที�อยู ่ไต้หวัน

หน่วยบริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง：
ยื�นขอใบถิ�นที�อยู่

คู ่สมรสที �มาพำนักในไต้หวันมีสิทธิเลือกที �จะขอมีถิ �นที �อยู ่ถาวรหรือขอเข้า
ถือสัญชาติไต้หวันขั�นตอนในการเดินเรื �องขอมีถิ �นที�อยู ่ถาวรดังผังแสดง

พำนักอยู่ในไต้หวันอย่างถูกต้องตาม
กฏหมายติดต่อกัน � ปี แต่ละปีต้องพำนัก
อยูในไตหวันมากกว่า��� วัน

ถิ �นที�อยู ่
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ในกรณีที �ค ู ่สมรสต่างชาติมีความจำเป็นที �จะต้องพำนักอาศัยในไต้หวันต่อไป 
ควรยื�นเรื �องต่ออายุใบถิ�นที�อยู ่ก่อนที�จะหมด อายุ �� วัน

หน่วยงานที�รับเรื�อง : หน่วยบริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย 
(ในท้องที�มีถิ�นที�อยู)

บัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้านของคู่สมรสที�เป็นชาวไต้หวัน

ขอเตือนเพื�อนๆคู่สมรสต่างชาติต้องจำวันหมดอายุของใบถิ�นที �อยู ่ไว้ให้ดีหากหมด
อายุแล้วแต่ยังไม่ครบ�� วันใบถิ �นที �อยู ่นั �นยังคงถือว่ามีอายุอยู ่เมื �อถูกปรับแล้วก็
สามารถขอต่ออายุใบถิ �นที�อยู ่ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทยได้ 
การปรับในกรณีใบถิ�นที�อยู ่หรือวีซ่าพำนักชั�วคราวหรือวีซ่าพำนักอาศัยเกินกำหนด
อายุมีดังนี�

หลักฐานที�ต้องใช้และค่าธรรมเนียม :
คำร้อง � ชุดพร้อมติดรูปถ่ายสีที�ถ่ายไม่เกิน � ปีขนาด � นิ�ว � ใบ 
ขนาดรูปถ่ายตามข้อกำหนดของรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนชาวไต้หวัน

ใบถิ�นที�อยู่

ค่าธรรมเนียม

ลืมต่ออายุใบถิ�นที�อยู่ จะทำยังไงดี

ใบถิ�นที�อยู่

หมด
หมด เกิน

หมด

หมด

หมด

คู ่สมรสต่างชาติที �ถ ือใบถิ �นที �อยู ่  มีระยะเวลาการพำนักอยู ่ในไต้หวันติดต่อ
กันเป็นเวลา � เดือนหรือระหว่างนี�เดินทางออกนอกประเทศแต่ละครั�งไม่เกิน
�� วัน ระยะเวลาที �อาศัยอยู ่ในไต้หวันหักลบระยะเวลาที �เดินทางออกนอก
ประเทศรวมแล้วครบ � เดือนสามารถใช้สถานภาพของคู่สมรสยื�นขอเข้าประ 
กันสุขภาพได้ ขอทำบัตรประกันสุขภาพได้โดยสอบถามที �กรมสุขภาพหมาย
เ ลขโทรศัพท์ ����-���-��� ฟรี

หน่วยงานที�รับเรื�อง : หน่วยบริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย

จะเปลี �ยนวีซ่าแบบพำนักชั �วคราวเป็นใบถิ �น
ที�อยู ่ ได้อย่างไร

ผู ้ถือวีซ่าพำนักชั �วคราวที �มีอายุ �� วันขึ �นไป และไม่มีตราประทับห้ามต่ออายุ
(NO EXTENSION) สามารถยื �นขอต่ออายุวีซ่าได้โดยจะต้องมีเหตุผลและยื �น
เรื � องภายใน �� วันก่อนวีซ่านั �นจะหมดอายุ พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ทีเกี �ยวข้อง
หน่วยงานที�รับเรื �อง : 

หลักฐานที�ต้องใช้และค่าธรรมเนียม :
คำร ้อง � ช ุดพร้อมติดร ูปถ่ายสีท ี �ถ ่ายไม่เก ิน � ปีขนาด � นิ �ว � ใบ 
ขนา ดรูปถ่ายตามข้อกำหนดของรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนชาวไต้หวัน

ทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้านอายุไม่เกิน�เดือนฉบับจริง � ชุด 
(ต้องมีบันทึกการขึ�น ทะเบียนสมรสและชื�อภาษาอังกฤษรวมถึงสัญชาติ 
ของคู่สมรส)
หนังสือรับรองที�อยู ่ที �พำนัก (ยกเว้นผู้อยู ่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน)

ทะเบียนสมรสที �ผ่านการรับรองแล้ว (ทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนบ้าน
อายุไม่เกิน�เดือน หรือวีซ่าพำนักชั�วคราวมีการระบุชื�อตามในหนังสือเดิน 
ทาง)
ค่าธรรมเนียม(การยื�นร้องขอครั�งแรก จะได้รับอนุมัติเป็นระยะเวลา � ปี 
ค่าธรรมเนียมปีละ �,���เหรียญไต้หวัน ยกเว้นผู ้ที �ย ื �นขอวีซ่าพำนัก
อาศัยชั �วคราวแบบติดตามญาตินอกจากนี �ย ังต้องชำระเพิ �ม  � ,���
เหรียญไต้หวัน )

และวีซ่าพำนักชั�วคราว
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แผน  

ถิ�นที�อยู่

คำร้องขอถือสัญชาติไต้หวัน พร้อมรูปถ่ายสีขนาดเท่ากับที�ใช้ทำบัตร

ประจำตัวประชาชนอายุไม่เกิน    ปี จำนวน   ใบ

ถิ�นที�อยู ่

ใบถิ�นที�อยู ่หรือบัตรถิ�นที�อยู ่ถาวรที�ยังมีอายุ

และ
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ทะเบียนบ้านที �ระบุว่ามีการจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว  ต้นฉบับ

จริงคืนให้หลังผ่านการตรวจสอบแล้ว

คำร้องขอเข้าถือสัญชาติไต้หวัน  พร้อมรูปถ่ายสีขนาดเดียวกับที �ใช้ทำ

บั ตรประจำตัวประชาชน ถ่ายไว้ไม่เกิน    ปี จำนวน     ใบ

ใบถิ�นที�อยู ่หรือบัตรถิ�นที�อยู ่ถาวรที�ยังมีอายุ

ใน
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ค่าธรรมเนียม             เหรียญไต้หวัน

การยื�นขอตั�งถิ �นฐานในไต้หวัน

หน่วยงานที�รับเรื �อง : หน่วยบริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวง 

มหาดไทย (ในท้องที�ที �พำนักอาศัย) 

หลักฐานที�ต้องใช และค่าธรรมเนียม:

แบบคำร้องขอตั�งถิ �นฐานในไต้หวัน พร้อมแนบรูปถ่ายสีขนาดเดียว

ก ับที�ใช้ทำบัตรประจำตัวประชาชน    ใบ

ใบถิ�นที�อยู ่สำหรับชาวต่างชาติในไต้หวัน

ทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชนของคู ่สมรสชาวไต้หวันต้น

ฉบับจริงและสำเนา ต้นฉบับจริงคืนให้หลังการตรวจสอบแล้วหาก

หย่าร้างแล้วไม่จำเป็นต้องแนบ

ใบรับรองการตรวจสุขภาพอายุไม่เกิน    เดือน

เอกสารอื�นๆแล้วแต่กรณีจำเป็น เช่น ผู ้ยื �นคำร้องหย่าร้างกับคู่สมรส 

ชาวไต้หวัน ต้องแสดงหลักฐานการเสียภาษีบ้านหรือสัญญาเช่าบ้าน ต้น

ฉบับจริงและสำเนาเพื �อยืนยันว่ามีทะเบียนบ้านอยู ่ในไต้หวันอย่างถูก

ต้อง  ต้นฉบับจริงคืนให้หลังการตรวจสอบแล้ว

แนบซองจดหมายลงทะเบียนจ่าหน้าซองถึงตนเอง พร้อมที �อยู ่  รหัส

พื�นที�และหมายเลขโทรศัพท์

ค่าธรรมเนียม         เหรียญไต้หวัน

การยื �นขอจดทะเบียนสำมะโนประชากรและขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

ไต้หวัน หน่วยงานที�รับเรื �อง : สำนักทะเบียนราษฎร์ ที �ย้ายเข้า 

หลักฐานที�ต้องใช้และค่าธรรมเนียม :

หนังสือถึงผู้ยื �นขอต้งถิ�นฐานให้ดำเนินการจดทะเบียนสำมะโนประชากร

จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย

และมีความรู้เกี �ยวกับหน้าที�พลเมืองของไต้หวันตามมาตรฐานดังนี�

การยื�นขอมีถิ �นที�อยู ่ในเขตไต้หวัน

หน่วยงานที �ร ับเร ื �อง:หน่วยบริการสำนักงานตรวจคนเข้าเม ือง กระทรวง 

มหาดไทย(ในท้องที �มีถิ �นที �อยู) หรือจังหวัดต่าง ๆ  (เขตพำนักอาศัยของตน)

หลักฐานที�ต้องใช้และค่าธรรมเนียม :

แบบคำร้องยื�นขอมีถิ �นที�อยู ่ พร้อมแนบรูปถ่ายสีขนาดเดียวกับที�ใช้ทำ 

บัตรประจำตัวประชาชน   ใบ

ใบอนุญาตการโอนสัญชาติต้นฉบับจริงและสำเนา ต้นฉบับจริงคืนให้ 

หลังการตรวจสอบแล้ว

ใบถิ�นที�อยู ่ต้นสำหรับชาวต่างชาติในไต้หวันฉบับจริงและสำเนา ต้นฉบับ 

จริงคืนให้หลังการตรวจสอบแล้ว
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หากคุณมีปัญหาข้อกฎหมายเกี �ยวกับการพำนักอาศัยควรขอความช่วยเหลือย่างไร 
เมื� อคุณประสบปัญหาดังกล่าว คุณก็สามารถขอความช่วยเหลือได้จากหน่วยบริการสำ 
นักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำเมือง และจังหวัดต่างๆได้ทั �งด้วยตนเองหรือใช้วิธี
โทรศัพท์  ที�อยู่และ หมายเลขโทรศัพท์ดูได้จากตารางแนบที� �

เมื�อคู่สมรสไต้หวันเสียชีวิต คู่สมรสต่างชาติมีสิทธิยื�นขออนุญาตพำนักอาศัยในไต้ 
หวันได้ต่อไป หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย จะถูกเพิกถอนสิทธิใน 
การพำนักอาศัย
ชาวต่างชาติที�มีคู่สมรสเป็นชาวไต้หวันหากถูกคู่สมรสทำร้ายร่างกายหรือทรมาน
ด้านจิตใจ หากศาลตัดสินให้เป็นผู้ที�ได้รับการคุ้มครอง สามารถยื�นขอพำนักอาศัยใน 
ไต้หวันต่อไปได้
คู่สมรสต่างชาติที�หย่าร้างทำให้สถานะ การพำนักอาศัยในไต้หวันหมดไปสำนักงาน 
ตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยจะเพิกถอนสิทธิในการพำนักอาศัย และเพิก 
ถอนใบถิ�นที�อยู ่ ยกเว้นผู ้ที �ได้รับสิทธิเป็นผู้ เลี �ยงดูบุตรหลาน ที�ยังไม่บรรลุนิติ 
ภาวะและมีชื�อในทะเบียนบ้านไต้หวันสามารถยื�นขอพำนักอาศัยในไต้หวันต่อไปได้
ในกรณีที�ศาลตัดสินให้หย่าร้างเนื�องจากความรุนแรงใน ครอบครัว และมีบุตร-ธิดา 
ที � ยังไม่บรรลุนิติภาวะในทะเบียนบ้านไต้หวัน  สามารถยื�นขอพำนักอาศัยในไต้ั 
หวนต่อไปได้
ผู้ที�ถูกเนรเทศออกจากไต้หวันเพราะถูกเพิกถอนสิทธิการพำนักอาศัยแต่อาจส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงต่อบุตร-ธิดาที� ยังไม่บรรลุนิติภาวะและมีชื�อในทะเบียนบ้านไต้ 
หวัน สามารถยื�นขอพำนักอาศัยในไต้หวันต่อไปได้

ระหว่างที�พำนักอาศัยในไต้หวัน เงื�อนไขในการพำนักอาศัยหมดไป

เงื�อนไขในการยกเลิกหรือระงับการอนุญาตพำนัก
อาศัยและยกเลิกใบถิ�นที�อยู่ของไต้หวันมีอะไรบ้าง

รูปถ่ายสีขนาดเดียวกับที�ใช้ทำบัตรประจำตัวประชาชน   ใบ

ผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั�งแรก จะต้องชำระค่าธรรมเนียม 　            

ดอลลาร์ไต้หวัน เมื �อยื �นขอจดทะเบียนสำมะโนประชากรเรียบร้อยแล้ว 

ก็ มีสิทธิยื �นขอมีบัตรประจำตัวประชาชนไต้หวันได้ทันที

เจ้าตัวดำเนินการแจ้งต่อหน่วยบริการสำนกงานตรวจคนเขาเมือง กระ 
ทรวงมหาดไทยทุกแห่ง ในเวลาทำการหลังเวลาทำการสามารถไปดำ
เนินเรื �องได้ที �กองกำลังเฉพาะกิจของแต่ละเขตสำนักงานตรวจคนเข้า
เมืองได้ด้วยตนเอง

นำหลักฐานต่างๆ ที �เกี �ยวข้องเช่น ใบแจ้งความขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
ต่อสถานทูตหรือสำนักงานผู้แทน ของรัฐบาลที�ตนถือสัญชาติ
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สำเนาวีซ่า ใบถิ�นที�อยู ่หรือบัตรประชาชนของบุตรหรือธิดาในไต้หวัน

ศาลจะต้องพิจารณาให้บุตรได้ร ับประโยชน์มากที �ส ุดโดยพิจารณาจากสำ
นวนฟ้อง ความเห็นของเจ้าหน้าที�สังคมสงเคราะห์ซึ�งอาจให้ความสนใจใน
ประเด็นเหล่านี� : 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุตรกับบิดา-มารดา ตลอดจนผู ้อยู ่  อาศัยร่วมกัน 
หากมีข้อสงสัย อาจสอบถามขอคำปรึกษาไดจากหน่วยงานต่าง ๆที �ระบุไว้ 
ในตารางที�    “ตารางแสดงที�อยู่และหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานให้คำปรึกษา 
ด้านกฎหมายแก่คู ่สมรสต่างชาติและจีนแผ่นดินใหญ่”

กฎหมายแพ่งไต้หวันระบุไว้ว่า 
สิทธิและหน้าที �ในการเลี �ยงดูบุตรและธิดาเป็นหน้าที �ร ่วมกันของบิดาและ
มารดาเม ื �อฝายใดฝายหนึ �งไม ่สามารถทำได้ให ้อ ีกฝ ่ายเป ็นผู ้ร ับผ ิดชอบ 
ดังนั �นเมื �อบิดาหรือมารดาเสียชีว ิตบุตรหรือธิดาที �ย ังไม่บรรลุนิต ิภาวะ 
จะต้องอยู่ในการเลี�ยงดูของฝ่ายที�ยังมีชีวิตอยู่กฎหมายแพ่งไต้หวันระบุไว้ว่า
หากสามี-ภรรยาหย่าร้าง สิทธิและหน้าที�ในการเลี�ยงดูบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ให้ทั�งสองฝ่ายตกลงกันเอง หากไม่สามารถตกลงกันได้ ให้สามีหรือภรรยาฝ่ายใด 
ฝ่ายหนึ�งหรือหน่วยงานสวัสดิการสังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื�นขอให้ศาล 
เป็นผู ้ตัดสินการพิพากษาตัดสินของ

ตามกฎหมายแพ่งไต้หวัน คู่สมรสต่างชาติมีสิทธิในการสืบทอดมรดกเล่นเดียวกับ 
คู่สมรสไต้หวันเช่นการสืบทอดสิทธิอสังหาริมทรัพย์�และสังหาริมทรัพย์ทุกอย่าง  
หากคู่สมรสเสียชีวิตต้องดำเนินการขอสืบทอดมรดกตามกฎหมายและต้องชำระ 
ภาษีมรดกด้วยแต่การสืบทอดมรดกที �เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเทศที �คู ่สม 
รสต่างชาติถือสัญชาติอยู่จะต้องอนุญาตให้ชาวไต้หวันถือครองกรรมสิทธิ�ในอสัง
หาริมทรัพย์ได้เช่นเดียวกัน จึงจะมีสิทธิสืบทอดมรดกนี�ได้ ควรยื�นขอเป็นผู้สืบ 
ทอดมรดกต่อที�ทำการสำนักทะเบียนราษฎร์ประจำท้องที�ภายในเวลา� เดือนหลังคู่ 
สมรสไต้หวันเสียชีวิต หากเลยกำหนดมากกว่า � เดือนจะถูกปรับค่าธรรมเนียม 
เพิ�มขึ�น �เท่า รายละเอียดเกี�ยวกับเรื�องนี� ตรวจสอบได้ที�เวปไซต  http://www. 
land.moi.gov.tw/
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Kinmen County
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นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันสังคมไต้หวัน เกิดจากการรวมตัวกันของผู ้ย้าย 

ถิ�นฐานโดยในช่วงไม่กี�ปีมานี�กลุ่มชนที�มีความสำคัญมากที�สุดประกอบด้วย " ชน 

พื �นเมือง” “ชาวไต้หวัน” “ชาวฮากกา” และ “กลุ ่มผู ้ต ั �งถิ �นฐานใหม่” ชาวไต้ 

หวันกับชาวฮากกา เป็นคนจีนที�อพยพมาพำนักอาศัยในไต้หวันในยุคแรก ๆ เมื �อ 

หลายร้อยปีก่อน ดังนั�น จึงมีจำนวนประชากรค่อนข้างมาก กระจายอยู่ทั�วเกาะไต้หวัน 

ส่วนชาวพื�นเมืองเป็นชาวเกาะใต้ที�อาศัยอยู่บนเกาะไต้หวันมาแต่ดั�งเดิม ก่อนที�จะ         

มีกลุ ่มชนอื�นอพยพเข้ามาพำนักอาศัยบนเกาะไต้หวัน

3534



เทศกาลตรุษจีนประกอบด้วยวันสุกดิบและวันขึ�นปีใหม่ 
สมาชิกในครอบครัวที �แยกย้ายกันทำงานในที�ต่าง ๆ 
จะกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก่อนถึง 
วันขึ�นปีใหม่หรือวันตรุษจีนจะมีการทำความสะอาด
บ้านครั�งใหญ่ซื�อหาข้าวของเพื�อเตรียมไว้ใช้ในวันตรุุษ
จีน มีการทานอาหารร่วมกันในคืนวันส่งท้ายปีเก่า 
แจกอั�งเปาคืนส่งท้ายปีเก่าเฝ้ารอการมาเยือนของวัน
ตรุษจีนติดชุนเหลียนหรือกระดาษคำกลอนที�เป็นสิริ
มงคลเซ่นไหว้เทพเจ้าเซ่นไหว้บรรพบุรุษแห่สิงห์โตและ 
มังกร จุดประทัดเดินทางไปท่องเที�ยวหรือเยี�ยมญาติมิตร 
เพื�ออวยพรปีใหม่ซึ�งกันและกัน เป็นต้นทั�งหมดนี�ล้วน 
เป็นประพณีที�พบเห็นได้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

วันตรุษจีน

  วันที�     เดือน     ถึง วันที�    เดือน   ตามปฎิทินจันทรคติจีน
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การสมรสมักจะไม่ใช่เร ื �องของคนสองคนเท่านั �นแต่จะเป็นเรื �องของสอง 

ครอบครัว นอกจากสามี-ภรรยาจะต้องทำความเข้าใจกัน เคารพซึ �งกันและกัน 

แล้วยังจะต้องให้ความสนใจเกี �ยวกับความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวและ 

เพื�อนบ้านด้วย เนื�องจากสามี-ภรรยา ลูกสะใภ้กับพ่อ-แม่สามี และกับญาติของสามี 

ม ีความแตกต่างก ันในเร ื �องของวัฒนธรรมและความคิด นอกจากจะต้องเข ้า 

อกเข้าใจกัน ให้อภัยกัน เคารพซึ�งกันและกันแล้ว ยังต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับ 

สภาพแวดล้อมด้วยศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมของสังคมไต้หวันที�เป็น 

เอกลักษณ์ของตน
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ต้องฝึกเทคนิคการทำความเข้าใจระหว่างกัน ด้วยการทำตัวให้เป็น  

แบบอย่างที�ดีและการอบรมสั�งสอน สร้างความสัมพันธ์ที�ใกล้ชิดกับบุตร 

หลาน

อยู ่

(http://health99.
hpa.gov.tw)
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ใบถิ�นที�อยู ่หรือหนังสือเดินทางไต้หวัน บัตรประชาชน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(สายอาชีพ.)  
กองมัธยมศึกษาตอนปลาย(สายอาชีพ)กรมการศึกษาประชาชนและการศึก
ษาก่อนวัยเรียน  โทรศัพท์ : 04-37061175

มีค ู ่สมรสต่างชาติบางส่วน ที �จะต้องผ่านการสอบใบรับรองวัดระดับ 
ความร ู ้ก ่อน จ ึงจะสามารถทำงานในไต ้หว ันได ้  ซ ึ � งสามารถสม ัคร 

“สอบเท ียบความร ู ้ระด ับม ัธยมต ้นและปลายโดยการศ ึ กษาด ้วยตนเอง”   
ที �หน่วยงานด้านการศึกษาในไต้หวันจัดขึ�น”

ไต้หวันมีองค์กรสวัสดิการสังคมของภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก นอกจาก 
จะเปิดอบรม “แนะแนวการปรับตัวสำหรับคู ่สมรสต่างชาติ” ในที �ต่าง ๆ ทั �ว
เกาะไต้หวันแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมชุมนุมอ่านหนังสือสัมนาทางการศึกษา 
หลักสูตรความรู ้พิเศษและการบริการสังคมเป็นต้น เป็นมิตรและเป็นผู ้ช่วยที �
ดีในการใช้ชีวิตในไต้หวันของคู่สมรสต่างชาติ รายชื �อข้างล่างนีเป็นส่วนหนึ�ง 
ขององค์กรเอกชนที �สำค ัญในไต้หว ัน ขอให้ท ุกท ่านจ ำช ื �อองค์กรเหล่าน ี �
ไว้ให้ดี หากประสบอุปสรรคหรือความยากลำบากในชีวิตใดๆ ก็ตามสามารถ
โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากองค์กรเหล่านี �ได ้
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ขอคำปรึกษาหรือร้องเรียนกรณีเกิดข้อพิพาทที�เกี �ยวกับการบริโภค :
ในไต้หวันหากเกิดปัญหาหรือข้อพิพาทที � เก ี �ยวกับการบริโภคใดๆสามารถ  
โทรร้องเรียนที� 1950 สายด่วนบริการผู้บริโภคทั�วประเทศ  หรือศูนย์บริการผู้ 
บริโภคประจำเมืองต่างๆ ซึ�งจะให้บริการด้วยความเชี�ยวชาญระดับมืออาชีพ 
และกระตื �อรือร้น ขอย้ำเตือนท่านว่า1950 เป็นโทรศัพท์ที �ต้องเสียค่าโทร
ศัพท์ในอัตราเดียวกับค่าโทรศัพท์ทางใกล้ภายในเมือง
ป้องกันการถูกต้มตุ๋นหลอกลวง :
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ติดตั �ง165สายด่วนต่อต้าน
การต้มตุ๋นหลอกลวง แนะนำวิธีป้องกันการต้มตุ๋นหลอกลวง ประชาชนทั�วไป 
สามารถใช้บริการได้
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ปัจัยสี �(อาหาร เครื �องนุ ่งห่ม ที �อยู ่อาศัยและการเดินทาง)ในไต้หวัน สะดวก
สบายและทันสมัยทุกอย่าง

ไต้หวันมีผลไม้หลากชนิด และมีผลผลิตจำนวนมาก จนได้รับ สมญานามว่า
 “อาณาจักรแห่งผลไม้” ในแต่ละฤดูจะมีผลไม้นานาชนิด ให้เลือกได้มากมาย รับ
ประทานข้าวเป็นอาหารหลัก  และรับประทานอาหารททำจากแป้งสาลีเป็นอาหาร
เสริมทำให้วัฒนธรรมการกินของชาวไต้หวันมีความหลากหลายมากส่วนวัฒนธรรม
ในการบริโภคของชาวไต้หวันก็เปลี �ยนจากการซื�อหาอาหารจากตลาดสดเป็นซุป
เปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื�อ �� ช.ม. หรือไฮเปอร์มาร์เก็ตแทน
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รถไฟฟ้า :  นครไทเปและนครเกาสง มีระบบรถไฟฟ้า นครไทเปมี 11 สาย 
นครเกาสงมี 2 สาย ระบบรถไฟฟ้านครเกาสงเชื �อมต่อกับรถไฟความเร็วสูง 
ไต้หวัน และสนามบินเกาสง

รถไฟความเร็วสูง ไต้หวัน:

รถไฟฟ้าความเร็วสูงได้เปิดบริการใช้แล้วโดยมีสถานีไทเป ปานเฉียว เถาหยวน 

ซินจู๋ ไทจง เจียอี � ไทหนานและจั�วอิ �ง รวม�สถานี จากสถานี ไทเปถึงสถานีจั �ว 

อิ �งใช้ระยะเวลา��นาที ผู ้โดยสารสามารถดูรายละเอียดได้ที � 

เวบไซต์http:www.thsrc.com.tw หรือโทรติดต่อสอบถามได้ที �เบอร์โทร:

4066-3000(เหมียวลี� : 426 6-3000 ไถตง,จินเหมิน : 4666-3000 

หมาจู่ : 02-4066-3000)

ไต้หวันมีเส้นทางคมนาคมทั�งภายในและต่างประเทศที�สะดวกมาก 
บริการทางอากาศ  : เส้นทางบินสายนานาชาติเถาหยวน สนามบินนานา

ชาติไทเป(เขตซงซาน)และสนามบินนานาชาตเกาสง เชื �อมโยงเมืองสำคัญต่าง ๆ 
ทั�วโลก 85 เมือง ส่วนเส้นทางสายการบินภายในประเทศมี 5 สายการบินไป 
ไหนมาไหนสะดวกมาก

รถโดยสารประจำทาง :
การติดต่อไปมาระหว่างเมืองกับเมืองในไ้ต้หวัน จะมีบริการรถโดยสาร

ประจำทางต่าง ๆ มากมาย ซึ�งบริษัทขนส่งเหล่า นี � ให้บริการเหมาเช่ารถบัสด้วย

5958



รถไฟ :
ไต้หวันมีรถไฟที �ว ิ �งรอบเกาะ ตารางการเดินรถถี �มาก สะดวกสบาย ผู ้
โดยสารสามารถจองที�นั�งในวันที�จะเดินทางก่อนกำหนดเวลารถออกตั�งแต่ 1 
ชม.ขึ �นไปหากเป็นการจองล่วงหน้ามากกว่าหนึ �งว ันต้องจองล่วงหน้า 
เป็นเวลา 2 สัปดาห์(14 วัน) ซึ �งก็คือวันจันทร์สามารถจองที �นั �งของวัน
จันทร์ในสองสัปดาห์ถัดไปหากเป็นวันศุกร์สามารถจองที�นั �งของวันศุกร์ 
ถึงวันอาทิตย์ของสองสัปดาห์ถัดไป (หรือหากเป็นวันศุกร์สามารถจองที� 
น ังในวันศุกร ์เสาร ์และอาทิตย์ของสองสัปดาห์ถ ัดไปได้)วิธ ีจองที �น ั �ง 
สามารถจองผ่านทางโทรศัพท์( 412-1111หรือ412-6666 กดต่อสายบริ 
การลูกค้า 333)หรือจองผ่านทางอินเตอร์เนต(http://railway.hinet.net/)

การขนส่งทางทะเล :
ท่าเรือจีหลง ไถจง เกาสงและฮัวเหลียน เป็นท่าเรือ
ขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศที�สำคัญของไต้หวันการติดต่อระหว่างไต้ 
หวันกับเกาะรอบนอกเช่น จินเหมิน และมัตสุ จะอาศัยทางอากาศเป็น สำคัญ 
และ เสริมด้วยการติดต่อทางเรือ
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ผู้ขับขี�รถยนต์ส่วนบุคคล รวมทั�งผู ้โดยสารที�นั �งด้านหน้าและด้านหลัง 
ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปีจะต้องนั �งบนที �นั �งนิรภัยสำ
หรับเด็กเล็กโดยเฉพาะผู้ขับขี�รถจักรยานยนต์และผู้ที�นั�งซ้อนท้ายจะต้อง
สวมหมวกนิรภัยด้วย

ห ้ ามใช ้ม ือถ ือโทรศ ัพท ์ม ือถ ือ  คอมพ ิว เตอร ์  หร ืออ ุปกรณ ์พกพา 
หรือรวมถึงอุปกรณ์สื �อสารอื�น ๆ  ที �อาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัย 
ขณะขับขี�รถยนต์

 ( )
Siaogang (Hsiaokang Hosp.)

Kaohsiung International Airport

( )
Caoya (KRTC)

Kaisyuan

Sizihwan (Hamasing) Yanchengpu 

( )
City Council (Former site)

Nanzih Export Processing Zone

 ( )
World Games (National Sports Complex) 

( )
Zuoying (THSR) 

( )(
Kaohsiung Arena  

(Sanmin Household & Commercial High School) 

( )
Oil Refinery Elementary School

(Guoguang Laboratory School, NSYSU)

Ecological District

Aozihdi

( )
Houyi (KMU)

Kaohsiung Main Station

Gangshan South 

Ciaotou Station 

Ciaotou Sugar Refinery 

 ( )
Cingpu (NKFUST) 

 ( )
Houjing (NKMU) 

Metropolitan Park 

Central Park
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 (

)
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 C

ouncil
)

Dad
ong

 ( )
Shihjia (Labor Park)

( )
Cianjhen Senior High School (Wujia)

 ( )
Red Line (Gangshan South - Siaogang)

 ( )
Orange Line (Sizihwan - Daliao)

Airport

Transfer to Operation Lines

Legned

THSR

TRA

Ferry

Public Bike

General Station
Line Symbol

Line Color

Station NumberInterchange Station

Bus

Click icon

( )
Sanduo Shopping District Daliao (Cianjhuang)

( )
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    ผู ้ที �ย ังไม่มีใบขับขี �รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เมื �อได้รับใบขับขี �ครั �งแรก
ควรรับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการขับขี�รถจักรยานยนต์ 6564
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อุโมงค์ลอด
 ช่องจอดรถบนทางหลวง 
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หากเดินทางไปท่องเที�ยวต่างประเทศ เมื �อกลับเข้าไต้หวันมีสิ �งใดที�ห้ามนำเข้าบ้าง?

๘

ประชาชนที �เดินทางไปท่องเที �ยวต่างประเทศหรือไปจีนแผ่นดินใหญ่ห้ามนำ 
ของต้องห้ามเช่น สัตว์ พืช หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ(ตามตารางข้างล่าง)เข้าสู่ไตห้วัน
หากนำของต้องห้ามดังกล่าวติดตัวมาด้วยต้องกรอกแบบสำแดงของต้องห้าม 
และแสดงต่อเจ้าหน้าที �ศุลกากรประจำช่องตรวจสีแดง ผู ้ที �ฝ่าฝืนและไม่สำแดง
ต่อเจ้าหน้าที� จะถูกลงโทษปรับเป็นเงินตามระดับของต้องห้ามนั�นๆ
    รายการของต้องห้ามที�เป็นสัตว์ พืชและผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ประเภท ผลิตภัณฑ์สัตว์มีชีวิต

สัตว์

สุนัข、แมว、กระต่าย、
สัตว์ปีก、หนู เป็นต้น

เนื�อสัตว์สด แช่แข็งแช่เย็นและผลิต
ภัณฑ์อื�นๆ(กุนเชียง เนื�อแห้ง ลูกชิ�น เกี�ยว
เป็ดย่าง เป็นต้น)
ผลิตภัณฑ์ที �ม ีส ่วนผสมของเนื �อสัตว์
(บะหมี�สำเร็จรูป  ซุปไก่ผงปรุงรสที �มี 
ส่วนผสมของเนื�อสัตว์)
ไข่ กวาง  เซรุ่ม ซึ�งเป็นผลิตภัณฑ์ที�ได้ 
จากสิ�งมีชีวิต ทั �งสดและทำให้สุก  ตาก 
แห้ง แปรรูปหรือบรรจุแบบสูญญากาศ

ห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์พืชจากเขตระบาด

ของโรคติดต่อหรือมีการขนส่งผ่าน

พืช

ผลไม้สด

แมลงที�ยังมีชีวิตหรือสิ�งมี

ชีวิตที�เป็นศัตรูพืช

ดินหรือ 

วัชพืชที�มีดินติดมาด้วย 

พืชจากเขตระบาดของโรค

ติดต่อหรือมีการขนส่งผ่าน

กฎระเบียบการตรวจโรคของผู้โดยสาร ดูรายละเอียดได้ที � (http://www. 
baphiq.gov.tw) จากนั�นคลิก 
(ข้อควรระวังสำหรับผู้โดยสารที�เดินทางเข้า-ออกนอกประเทศ)
กรมป้องกันโรคสัตว์และพืช คณะกรรมการการเกษตร สภาบริหารไต้หวัน
สำนักงานใหญ่: 886-2-23431401 
โทรสาร : 886-2-23322200
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ความเสมอภาคระหว่างเพศและ
การเคารพซึ�งกันและกัน



ประกันสุขภาพเกษตรกร การประกันนักเรียนแบบหมู่คณะ ระบบบำนาญพลเมือง 
และการประกันสุขภาพประชาชนทั�วประเทศ เป็นต้นซึ�งจะทำให้ประชาชนมีหลัก 
ประกันในชีวิต หลีกเลี �ยงมิให้ประสบความเดือดร้อนเมื�อล้มป่วย แก่ชรา และเสีย 
ชีวิต เนื �องจากไม่มีรายได้และ ไม่มีความสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้จน 
นำไปสู่ความยากจน ทั�งนี� การประกันสุขภาพประชาชนทั�วประเทศจะเป็นระบบ 
การประกันภัยที �สำคัญที �สุดในไต้หวัน คู ่สมรสต่างชาติในไต้หวันที �ถือใบถิ �นที �

อยู ่มีระยะเวลาการพำนักอยู ่ในไต้หวันติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือนหรือระหว่างนี �

เดินทางออกนอกประเทศแต่ละครั�งไม่เกิน30 วัน ระยะเวลาที�อาศัยอยู่ในไต้หวันหัก 

ลบระยะเวลาที�เดินทางออกนอกประเทศรวมแล้วครบ 6 เดือนควรเข้าเอาประกัน 
สุขภาพ แต่สำหรับผู ้ที �มีนายจ้างว่าจ้างทำงานประจำควรเข้าประกันนับตั �งแต่ 

วันที�ถูกว่าจ้าง ไม่ถูกจำกัดเรื �องระยะเวลาการพำนักอาศัยครบ 6 เดือน

การบริการสวัสดิการ

เพื �อแก้ปัญหาอุปสรรคจากภาษาในการสื �อสารของคู ่สมรสต่างชาติ กระ 

ทรวงมหาดไทยไต้หวันได้จัดตั�ง"0800-024-111สายด่วนโทรฟรีบริการชาวต่าง 
ชาติที �พำนักอาศัยในไต้หวัน"ให้บริการ�ภาษาได้แก่ภาษาจีนกลาง อังกฤษ ญี�ปุ ่น 
เวี ยดนาม อินโดนีเซีย ไทย และกัมพูชา โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ การ บริการค รอบ 
คลุมถึง การให้คำแนะนำเกี �ยวกับการปรับตัว การศึกษา วัฒนธรรม บริการจัด 
หางาน การแพทย์อนามัย ความปลอดภัย การเลี �ยงดูแลบุตรกฎหมายเกี �ยวกับการ 
พำนักอาศัยและการตั�งถิ �นฐานในไต้หวันหากประสบปัญหาการใช้ชีวิตในไต้หวัน 
หรือปัญหาด้านภาษาไม่สามารถทำความเข้าใจได้ก็สามารถใช้บริการโทรฟรีนี �ได้ 

สายด่วนบริการชาวต่างชาติที�พำนักอาศัยในไต้หวัน

(โทรฟรี) 0 8 0 0 - 0 2 4 - 1 1 1
เวลาในการให้บริการ : 
ภาษาจีนกลาง อังกฤษ และญี�ปุ ่น เปิดบริการตลอด 24 ชม.
ภาษาเวียดนาม : วันจันทร์ –ศุกร์เวลา 9.00-17.00 น. (ไม่รวมวันหยุดราช 
การและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ภาษาอินโดนีเซีย ไทยและกัมพูชา : วันจันทร์ –ศุกร์เวลา 13.00-17.00น. 
(ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) การประกันสังคม เป็นระบบการประกันภัยหรือประกันชีว ิตอย่างหนึ �ง

การประกันสังคมที�สำคัญในไต้หวันประกอบไปด้วย การประกันแรงงาน การ
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หากมีปัญหาด้านจิตใจหรืออารมณ์ จะขอความช่วย เหลือ
ได้ที �ไหน

๙

หากมีปัญหาด้านจิตใจหรืออารมณ์ความรู้สึก จะขอคำปรึกษาหรือขอความ 

ช่วยเหลือได้ที �ใด คุณสามารถขอคำปรึกษาได้ที �ศูนย์อนามัยทางจิตชุมชน 

สถานีอนามัยในเขตต่าง ๆ เจ้าหน้าที�จะให้คำแนะนำทางจิตและบริการแนะ 

นำส่งต่อไปรักษายังสถานพยาบาลอื�นนอกจากนี�คุณยังสามารถโทรศัพท์ขอรับ 

บริการปรึกษาทางจิตและปัญหาด้านอารมณ์ที �กระทรวงสาธารณสุขและ 

สวัสดิการจัดตั�งขึ �น โดยให้บริการฟรี 24 ช.ม. ที �หมายเลข “ฮอทไลน์จิต 

สงบ 0800-788995”

ความเสมอภาคระหว่างเพศและการเคารพซึ�งกันและกัน

เพื �อส่งเสริมให้อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูป 
แบบ (CEDAW)」สามารถนำไปใช้ปฎิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานความ 

บริการครอบครัวคู่สมรสต่างชาติ” เพื�อให้บริการแก่ครอบครัวของ

คู่สมรสต่างชาติตามความเหมาะสม เช่น บริการให้คำปรึกษาปัญหา 

ที�เกี �ยวข้องกับคู่สมรสต่างชาติ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 4) 
การบริการดูแล

เ
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หากต้องการขอความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ตรวจรอยบาดแผลบนร่าง 
กาย รักษาพยาบาลด่วน บำบัดภาวะจิตใจขอคำแนะนำหรือต้องการที� 
พักพิงกสามารถโทรศัพท์ไปที �สายตรงคุ ้มครองเบอร์ 113 หรือ ขอ 
ความช่วยเหลือต่อ “ศูนย์ป้องกันและปราบปรามความรุนแรง ในครอบ ครัว 
และการล่วงละเมิดทางเพศ”ประจำท้องถิ�นได้ทุกแห่ง(ตารางแนบที�6)

เสมอภาคระหว่างเพศ สภาบริหารไต้หวันได้ผลักดันให้ประชาชนทั �วไปต้องมี 
ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศและความเคารพซึ�งกันและ
กัน ขณะเดียวกันต้องสร้างค่านิยมในสังคมเกี �ยวกับการไม่ยอมให้มีการใช้ความ
รุนแรงระหว่างเพศ รวมถึงการเพิ�มความสำคัญต่อการจัดการด้านกฏหมายกับคดี 
การใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก  ปัจจุบันสำนักงานความเสมอภาคระหว่าง 

เพศเป็นหน่วยงานที�ทำหน้าที�กำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ  7 แนวทางใหญ่ๆ 
ได้แก่ "อำนาจ นโยบายและผลกระทบ" "การจัดหางาน เศรษฐกิจและสวัสดิการ" 
"การศึกษา วัฒนธรรมและสื�อมวลชน" "ความปลอดภัยในชีวิตและกฏหมาย" 
"สุขภาพ การรักษาพยาบาลและการดูแล" " ประชากร ชีวิตสมรสและครอบครัว" 
"สภาพแวดล้อม พลังงานและเทคโนโลยี" เพื �อสร้างสภาพแวดล้อมในการใช้
ชี ิวิตที�ปลอดภัย หากมีคดีร้องเรียนที�เกี �ยวกับความเสมอภาคทางเพศสามารถติด 
ต่อขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานความเสมอภาคระหว่างเพศ ได้ที � "ตู ้ร ับ 

เรื �องร้องทุกข์ความเสมอภาคระหว่างเพศ"(http://www.gec.ey.gov.tw)
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ไม่ควรรีบชะล้างทำความสะอาดร่างกายหรือเปลี �ยนเสื �อผ้าต้องรักษา

หลักฐานต่าง ๆ ไว้ แล้วรีบไปตรวจบาดแผลที�โรงพยาบาลทันที

 ควรรีบโทรแจ้งสายด่วนเพื�อความคุ้ม 

ครอง��� หรือสาย ��� เพื�อขอความช่วยเหลือ

พา

แจ้งความขอรับความช่วยเหลือจากสถานีตำรวจ เจ้าหน้าที �ตำรวจจะ

ในทุกท้องถิ�นของไต้หวันมีการจัดตั�ง  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามความรุน  
แรงในครอบครัวและการล่วงละเมิดทางเพศ” เพื�อให้ความช่วยเหลือแก่คู ่สม 
รสต่างชาติทั �งทางด้านกฎหมาย  การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน การบำบัดทาง 
จิต การให้คำแนะนำและ การให้ที�พักพิง หากเคราะห์ร้ายประสบปัญหาความ 
ร ุนแรงใน ครอบคร ัวหร ือถ ูกล ่วงละเม ิดทางเพศควรร ีบโทรแจ ้งไปย ัง   
“สายตรงค ุ ้มครอง113”หร ือ  โทรแจ ้ง  เหต ุร ้ ายท ี �  “110”  ขอ 
ความช่วยเหล ือจากเจ ้าหน้าท ี �ตำรวจและหน่วยงานด้านสาธารณสุขใน 
แต่ละจังหวัด ยื �นขอคำสั�งคุ ้มครองจากศาลหรือยื �นฟ้องร้องดำเนินคดี
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เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง110 หรือ กระทรวงแรงงาน 
สายด่วน1955 หรือ 02-2388-3095

เบอร์โทร 02-2388-3095(หว่อเสี�ยงป้าป่าเสี�ยงหลิงจิ�วหว่อ)หรือสายด่วน

1955(กระทรวงแรงาน)
รักษาร่างกายให้ปลอดภัยจากการถูกทำร้าย

ก่อนที�จะลงลายมือชื�อในเอกสารใด ๆ จะต้องอ่านและทำความเข้าใจให้ 

ละเอียด

เก็บรักษาหนังสือเดินทางและตั�วเครื �องบินของคุณไว้ให้ดี

พกพาเบอร์โทรศัพท์ของที�บ้านไว้เสมอ และต้องจำหมายเลขโทรศัพท์    

　     แจ้งเหตุร้ายฟรี 110 หรือพบว่ามีขบวนการค้ามนุษย์รีบแจ้ง

หากต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมาย ตรวจรอยบาดแผล รับการ

รักษาฉุกเฉิน บำบัดทางจิต ขอคำแนะนำหรือต้องการที�พักพิงให้โทร 

ศัพท์ขอความชวยเหลือได้ที �สายตรงคุ ้มครองเบอร์113.หรือแจ้งไปที � 

“ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการความรุนแรงในครอบครัวและการล่วง

ละเมิดทางเพศ”

การค้ามนุษย์หมายถึงการใช้ว ิธ ีการซื �อ-ขายหรือจำนองซื �อ-ขาย ขูดรีด 

ทางเพศ ขูดรีดแรงงาน หรือตัดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ�งในร่างกายผู้อื �นไปโดยใช้วิ 

ธ ีการร ุนแรง บีบบังค ับ ข ่มขู ่  ควบคุม ใช ้ยา สะกดจิต หลอกลวงต้มตุ ๋น 

ต ั � งใจป ิดบ ังข ้อม ูลข ่าวสารท ี �สำค ัญหร ืออาศ ัยหน ี �ท ี � ไม ่ เป ็นธรรมมาผูกมัด 

หรือวิธีการบังคับขู่เข็ญอื�น ๆ จัดตั�ง ระดม ขนส่ง ส่งต่อ ซุกซ่อน  หรือเป็นนายหน้า 

ให้คนต่างชาติหลบซ่อน หรือแอบซ่อน ผู้ค้าประเวณีที�มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 

ไม ่ว ่ าจะเก ิดข ึ �นจากความย ินยอมหร ือไม ่ก ็ตามให ้ถ ือว ่ า เป ็นผ ู ้ถ ูกทำร ้ าย 

แก ๊งค ์ค ้ามน ุษย ์ม ักจะใช ้ว ิธ ีการหลอกลวง 2 ว ิธ ีน ี � เป ็นประจำได ้แก ่  ให ้ 

คำมั �นว่าจะให้งานทำ ให้โอกาสในการศึกษาหรือแต่งงาน ทำหนังสือเดินทาง

ให้ฟรี ทำวีซ่าให้ ช่วยเหลือให้ได้ใบอนุญาตทำงาน หรือรับส่งตอนเดินทางออก

หรือเข้าประเทศ เป็นต้น เหยื�อของแก๊งค์ค้ามนุษย์เหล่านี�จะไม่เแบ่งเพศหรือวัย 

อาจจะเป ็นสตร ีหร ืออาจจะเป ็น เด ็กหร ือชายหน ุ ่มว ัยฉกรรจ ์ก ็ ได ้ด ังน ั �น 

จึงต้องขอเตือนทุกท่านว่าจะต้องระมัดระวังให้ดี “ตัดสิน ใจด้วยความชาญฉลาด 

และขอความช่วยเหลือให้ทันกาล”แก๊งค์ค้ามนุษย์ไม่จำเป็นต้องเป็นคนแปลกหน้า 

เสมอไปอาจจะเป็นเพื �อนที �ค ุณรู ้จ ักดีเพื �อนบ้านหรือญาติของคุณเองและอาจ 

จะเป็นแก๊งค์หรือเป็นตัวบุคคลก็ได้ ดังนั�นเราจึงขอ เตือนคุณว่า :
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ชาวต่างชาติที �มีคุณสมบัติเข้าร่วม ประกันสุขภาพประชาชนทั �วประเทศ  
จะต้องแนบหลักฐานสำเนาใบถิ�นที�อยู ่และดำเนินการดังต่อไปนี� :

ผู ้ที �มีใบถิ �นที �อยู ่แล้วมีระยะเวลาการพำนักอยู ่ในไต้หวันติดต่อกันเป็นเวลา
6 เดือนหรือระหว่างนี�เดินทางออกนอกประเทศแต่ละครั�งไม่เกิน30 วัน ระยะ 
เวลาที�อาศัยอยู่ในไต้หวันหักลบระยะเวลาที�เดินทางออกนอกประเทศรวมแล้วครบ
6 เดือน ควรยื�นขอเข้าประกันสุขภาพ แต่หากมีนายจ้างที�แน่นอนควรยื�นขอเข้า 
ประกันสุขภาพนับจากวันที�ได้รับการว่าจ้างวันแรก ไม่ต้องรอจนครบ 6  เดือน

ลูกจ้างที �มีนายจ้างที �แน่นอน ควรขอเข้าร่วมประกันสุขภาพที �ทำงาน 
ของตน
คู ่สมรสต่างชาติที �ไม่ได้ทำงาน เมื �อพำนักอยู ่ในไต้หวันติดต่อกันเป็น 
เวลา6 เดือนหรือระหว่างนี�เดินทางออกนอกประเทศแต่ละครั�งไม่เกิน30 
วัน ระยะเวลาที�อาศัยอยู่ในไต้หวันหักลบระยะเวลาที�เดินทางออกนอก 
ประเทศรวมแล้วครบ6เดือนสามารถใช้สถานภาพของคู ่สมรสยื �นขอ 
เข้าประกันสุขภาพได้
ชาวต่างชาติที �ไม่ได้ทำงานและไม่อาจเข้าร่วมการประกัน สุขภาพใน 
ฐานะสมาชิกในครอบครัวได้ เมื�อพำนักอยู่ในไต้หวันติดต่อกันเป็นเวลา6 
เดือนหรือระหว่างนี�เดินทางออกนอกประเทศแต่ละครั�งไม่เกิน 30 วัน 
ระยะเวลาที �อาศัยอยู ่ในไต้หวันหักลบระยะเวลาที �เดินทางออกนอกประ
เทศรวมแล้วครบ6เดือน ควรจะต้องยื�นขอเข้าร่วมประกันสุขภาพต่อ 
ที�ทำการหมู่บ้าน ตำบล หรืออำเภอที�ตนมีถิ �นที�อยู ่ โดยแนบหลักฐาน 
สำเนาใบถิ�นที�อยู ่ 

ต้องนำบัตรประกันสุขภาพไปหาหมอทุกครั�งไม่ว่าคุณจะไปหาหมอเอายา
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สตรีที�เคยมีสัมพันธ์ทางเพศทุกคนควรรับการตรวจมะเร็งมดลูกเป็นประจำ 3

ปีต่อ1 ครั�ง โดยสตรีวัย 30 ปีขึ�นไป รัฐบาลจะให้บริการตรวจฟรีปีละ 1 ครั�ง

หน่วยงานให้บริการ : คลินิกสูตินารีเวชทุกแห่งหรือคลินิคประจำบ้าน

หรือสถานพ ยาบาลที�เข้าร่วมประกันสุขภาพ

หลักฐาน : บัตรประกันสุขภาพ และบัตรประจำตัวประชาชน

คำเตือนก่อนรับการตรวจ : ห้ามอาบน้ำในอ่างอาบน้ำ  ชะล้างช่องคลอดหรือใช้ยา

แบบสอดใส่ช่องคลอดก่อนวันตรวจ 1 วัน และไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ในคืน

ก่อนการรับการตรวจขณะเดียวกันก็ควรหลีกเลี �ยงรับการตรวจในช่วงที�มี 

ประจำเดือน

ใส่อุปกรณ์คุมกำเนิดไว้ในมดลูก : ใส่ห่วง ชนิดต่าง ๆ  ไว้ในมดลูก เช่น  

ห่วงธ รรมดา ห่วงลิปปิส ห่วงทองแดง7  เป็นต้น  หลังคลอดบุตรแล้ว  

6 ส ัปดาห์สามารถใส่ห ่วงคุมกำเนิดไดซึ �งประสิทธิภาพในการคุมกำ 

เนิดสูงกว่า 95% 

ยาคุมกำเนิดแบบรับประทาน : เป็นยาประเภทฮอร์โมนชนิดหนึ�งรับประ 

ทานตามเวลา สามารถคุมกำเนิดได้ผลมากกว่า  99.9% 

ถุงยางอนามัย : จะต้องใช้ทุกครั�งที �มีการร่วมเพศ ได้ผลสูงมากกว่า 87%
การทำหมันชาย และหญิง : ใช้ในกรณีที�ไม่ต้องการจะมีบุตรอีกต่อไป 

มารถคุม กำเนิดได้ตลอดกาล ได้ผลเกือบ100% 

การตรวจมะเร็งมดลูกคืออะไร และจะรับการตรวจได้ที�ไหน

หรือตรวจโรคต้องจำไว้เสมอว่าจะต้องนำ “บัตรประกันสุขภาพ” ไปด้วยทุกครั�ง 
รับการรักษาพยาบาลยังคลินิคหรือโรงพยาบาลที�มีป้าย “ประกันสุขภาพประชา 
ชนทั�วประเทศ” แขวนอยู่ด้านหน้า ก็สามารถใช้บริการของระบบประกันสุขภาพ 
ได้โปรดจำแนกชำระค่าลงทะเบียนและค่ารักษาพยาบาลของแต่ละโรงพยาบาลต
ามมารตรฐานที�กำหนดและและหากไม่ได้นำบัตรประ

๑๐

คู่สมรสต่างชาติที �เข้าร่วมการประกันสุขภาพแล้ว เมื �อตั �งครรภ์ก็สามารถไปขอรับ 

บริการตรวจครรภ์ยังคลีนิกหรือสถานพยาบาลได้ ผู ้ที �ยังไม่มีบัตรประชาชนไต้ 

หวันก็สามารถยื�นขอเงินช่วยเหลือการตรวจครรภ์จากสถานีอนามัยประจำท้องถิ�น 

ได ้ส ่วนค ู ่สมรสต่างชาต ิท ี �ย ังม ิได ้ เข ้าร ่วมการประก ันส ุขภาพก็อาจให ้สถานี 

อนามัยประจำท้องถิ�นออกใบขอเงินช่วยเหลือการตรวจครรภ์ได้โดยสามารถขอเงิน

ช่วยเหลือได้มากที�สุด 10 ครั �ง นับจากวันที�� มกราคมปีนี�(2557 หรือปีศักราช 

สาธารณรัฐจีนที� 103) เป็นต้นไป โดยยึดตาม "ระเบียบว่าด้วยข้อควรระวังในการให้ 

บริการประกันสุขภาพของสถานพยาบาล" ที�ระบุให้มีการให้เงินช่วยเหลือการ 

ตรวจครรถ์ เช่นเดียวกับสตรีมีครรถ์ชาวไต้หวัน

ใบถิ�นที�อยู ่หรือหนังสือเดินทางตัวจริง

สตรีตั �งครรภ์นำใบรับรองนี� พร้อมคู่มือสุขภาพสตรีมีครรภ์ ไปรับการตรวจ 

ครรภ์ณ สถานพยาบาล จะได้รับการลดหย่อนค่าตรวจครรถ์แต่ละครั �งจาก

สถานพยาบาลนั�น
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ๆ หรือหาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที �เว็บไซต์ของกรมป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุข 

และสวัสดิการ(http://www.cdc.gov.tw) หรือ ขอคำปรึกษาได้ที�สายด่วน1922
นอกจากนี �ตาม"กฏหมายป้องกันการแพร่ระบาดและคุ ้มครองสิทธิประโยชน์

ของผู้ติดเชื�อโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง"ชาวต่างชาติที�ติดเชื�อโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

(เอดส์)จากคู ่สมรสชาวไต้หวันหรือติดเชื �อขณะที �รับการรักษาพยาบาลในสถาน

พยาบาลของไต้หวันและไม่มีญาติในลำดับที�2มีทะเบียนบ้านในไต้หวัน มีสิทธิ�ยื�น 

ขอพำนัก ขอมีถิ �นที�อยู ่และรับการรักษาฟรีจากหน่วยงานที�เกี �ยวข้องของรัฐบาล 

กลางได้ สามารถดูรายละเอียดกฎระเบียบที�เกี �ยวข้องและแบบคำร้อง จากเว็บ 

ไซต์กรมป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ(http://www.cdc.gov. 
tw)

เด็กที�พำนักอาศัยอยู่ทั �ง� ประเทศ

สมุดบันทึกการฉีดวัคซีนและการออกเล่มใหม่

กันสุขภาพไปด้วย คุณต้องชำระค่ารักษาพยาบาลทั �งหมด ไปก่อน แล้วนำบัตร
ประกันสุขภาพมาแสดงต่อสถานพยาบาลที �ค ุณร ับการร ักษาภายใน 10 ว ัน 
(ไม่รวมวันหยุดราชการ) เท่านั�น คุณก็จะรับผิดอชบชอบเฉพาะส่วนที�คุณต้องรับ
ผิดชอบเท่านั�น ส่วนที�เหลือก็จะ ได้รับคืน
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การตรวจเต้านมแบบแมมโมแกรมคืออะไร?รัฐบาลให้
เงินสนับสนุนหรือไม่?สามารถไปตรวจเช็คได้ที�ไหน?

การตรวจเต้านมแบบแมมโมแกรมคือการตรวจทางรังสีชนิดหนึ �งคล้ายกับ
การฉายเอ็กซ์เรย์สามารถตรวจเห็นหินปูนในเต้านม หรือก้อนเนื�องอก หรือ 

มะเร็งในเต้านมระยะ 0 ที �ไม่แสดงอาการ ปัจจุบันนี�ถือว่าเป็นการตรวจที�มี 

ประสิทธิภาพมากที�สุด การวิจัยในต่างประเทศ พบว่า สตรีที �มีอายุตั �งแต่50
ปีขึ�นไปหากเข้ารับการตรวจแมมโมแกรมตามกำหนดอย่างสมํ�าเสมอสามารถ

ลดความเสี�ยงจากการเสียชีวิตของโรคมะเร็งเต้านมได้ถึง 20-30% รัฐ 

บาลจึงสนับสนุนให้สตรีสามารถตรวจเต้านมแบบแมมโมแกรมได้2ปีต่อ1ครั�ง 
ตามรายการดังนี�

ผ ู ้ท ี �ม ีอายุระหว่าง 40-45 ปีและมีญาติเคยมีประวัติเป็นโรคมะเร็งเต้า

นม(สืบสันดานชั�นที��ได้แก่ย่ายายมารดาบุตรสาวและพี�สาวน้องสาว)
ผู้ที �มีอายุระหว่าง 45-69 ปีสามารถนำบัตรประกันสุขภาพและบัตร 
ประจำตัวประชาชนไปรับการตรวจแมมโมแกรมตามโรงพยาบาลที �ผ่าน
การรับรองมาตรฐานได้  โดยสามารถตรวจสอบโรงพยาบาลเหล่านี�จากเว็บ 

ไซต์ของกรมสุขภาพประชาชน(www.bhp.doh.gov.tw)หรือสอบ
ถามรายละเอียดที�สำนักงานอนามัยท้องที�ได้ทุกแห่ง

๑๑

รายละเอียดเกี �ยวกับวันที � สถานที �ของเด็กทารกแรกเกิดที �ได้รับการฉีดวัค

ซีนจะถูกรวบรวมบันทึกไว้ที �"ตารางบันทึกเวลาและการฉีดวัคซีน" (ปัจจุบันถูก 

รวมไว้ที �คู ่มือสุขภาพเด็ก) สามารถเก็บไว้นานได้เพื�อเป็นประโยชน์สำหรับผู้รัก 

ษาพยาบาลในการดูรายละเอียดที � เก ี �ยวข้องกับการตรวจสุขภาพ เด็กที �จะเข้า

เรียนในระดับอนุบาล และชั�นประถมศึกษาจะต้องนำสมุดบันทึกการฉีดวัคซีนไป

แสดงต่อทางโรงเรียนเพื�อจะได้ตรวจเช็ครายละเอียดการฉีดวัคซีนหากรายการไหน

ขาดไปต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพิ�มเติมอีกด้วย สำหรับผู้ที �จะเดินทางไปต่างประ 

เทศเพื �อศึกษาต่อ ทำงานหรือย้ายถิ �นฐานจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน 

เหล่านี�ด้วย หากสมุดบันทึกการฉีดวัคซีนเกิดการสูญหายสามารถยื�นขอเล่มใหม่จาก 

หน่วยงานที �ฉีดวัคซีนนั �นได้รับการบันทึกลงคอมพิวเตอร์แล้วหรือยัง(ปกติโรง

พยาบาลที �มีสัญญาร่วมกับหน่วยงานอนามัยและสถานีอนามัยหากได้รับการฉีด 

วัคซีนบุคคลนั�นแล้วจะส่งรายละเอียดกลับคืนมายังหน่วยงานของผู ้มีภูมีลำเนา

นั�น)โดยมีหน่วยงานอนามัยเป็นผู้ออกให้

เก ี �ยวกับเอกสารตรวจสุขภาพของชาวต่างชาติที �ย ื �นขอพำนักหรืออาศัย 
รว มถึงรายการหลักฐานการตรวจภูมิคุ ้มกันโรคหัดและหัดเยอรมัน ปัจจุบันกรม

ควบคุมโรค  ระบุให้คู่สมรสต่างชาติที�มีอายุ 15-49 ปีที�ยื�นขอพำนักและอาศัยหรือ 
ปัจจุบันได้รับใบกาม่า หรือผู้ที �ได้สิทธิอาศัยเหมือนชาวไต้หวันแล้ว สามารถที� 

จะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันคางทูมและหัดเยอรมันรวม(MM

R) ฟรีได้ที �หน่วยอนามัยแต่ละท้องที�
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หคู่สมรสต่างชาติที�ต้องการหางานทำ ให้นำใบกาม่าไปลงทะเบียนหงานที�หน่วย 
งานจัดหางานของรัฐฯโดยเสนอการบริการหางานทุกทุกสาขารวมถึงการลงทะ
เบียน สอบถาม แนะนำเกี�ยวกับการหางานรวมถึงการพาไปสัมภาษณ์และประสาน 
งานกับนายจ้างคู่สมรสต่างชาติยังสามารถติต่อสอบถามได้โดยตรงที�ศูนย์บริการ
งานเทคนิคฝีมือกองจัดหางานกระทรวงแรงงวนไต้หวันที �หมายเลขโทรศัพท์
ฟรี 0800-777-888  บริการตลอด24 ชั�วโมงหรือ สามารถดูรายละเอียดจากเว็บ 
ไซต์จัดหางานทั�วประเทศของกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงาน(http: 
//www.ejob.gov.tw)หรือเว็บไซต์จัดหางานไต้หวัน(http://www.taiwanjo
bs.gov.tw)

สายด่วนโทรฟรีของศูนย์บริการจัดหางานกรมพัฒนากำลังแรงงาน
กระทรวงแรงงาน : 0800-777-888
เว็บไซต์จัดหางานทั�วประเทศ(http://www.ejob.gov.tw)
หรือเว็บไซต์จัดหางานไต้หวัน(http://www.taiwanjobs.gov.tw)

เมื �อคู ่สมรสต่างชาติมีงานทำแล้วจะต้องได้รับความคุมครองจากกฏหมาย
แรงงานและกฏความเสมอภาคหญิงชายในด้านการงานทั�งนี � รวมถึงการประกาศ

รัฐบาลให้ความสำคัญกับความสามารถเฉพาะบุคคลเป็นอย่างมากดังนั �น 

จ ึงให้บริการตั �งแต่การจัดหาและงาน การฝึกอาชีพ ซึ �งมีการวางแผนการเป็น

ระบบทั�งชุด

101100



เว็บไซต์จัดหางานทั�วประเทศของกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงาน
http://www.taiwanjobs.gov.tw

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวง
แรงงาน :
http:www.labor.gov.tw

เลี �ยงดูบุตรเพื�อให้ผู ้เข้ารับการอบรมหมดกังวล ผู้ที �มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ  
"มาตรการให้เงินช่วยเหลือคู่สมรสต่างชาติและคู่สมรสจีนแผ่นดินใหญ่ในการหางาน
ทำ" นอกจากนี�ยังสามารถยื�นขอเงินเบี�ยเลี �ยงการฝึกอาชีพได้ด้วย หลักสูตรการ 
ฝึกอาชีพต่าง ๆ อาจสอบถามได้ที �หน่วยงานจัดหางานของรัฐฯทุกแห่งหรือจาก 
เว็บไซต์จัดหางานทั�วประเทศของกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงาน

หากคู่สมรสต่างชาติประสงค์จะสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต้องมี 
ใบถิ�นที�อยู ่ หากต้องการสอบใบอนุญาตการทำอาหารจีน พนักงานบริการ เสริม 

สวย ทำผมสตรี แม่นมดูแลเด็กเล็กประเภท ค.(ประเภทเดียว) ต้องเลือกสถานที�สอบ 
ที �มีเทปบันทึกเสียงการอ่านข้อสอบวิชาที �เก ี �ยวข้องด้วยภาษาจีนกลางข้อมูลที � 
เกี �ยวข้องกับการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดูได้จากประกาศประจำปีหรือ 
เว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรมพัฒนากำลังแรงงานกระ 
ทรวงแรงงาน

รับสมัครงาน การสอบ เริ �มทำงาน แบ่งปันงาน ตำแหน่งงาน เลื �อนตำแหน่งงาน  
เงินเดือน ปลดเกษียณ และลาออก ห้ามนายจ้างดูถูกดู แคลนและให้ความไม่ 
เสมอภาคกับคู่สมรสต่างชาติ ทั�งยังไม่ให้ยกเลิกสัญ ญาว่าจ้างหากคู่สมรสแต่งงาน 
มีครรภ์ คลอดบุตร หรือดูแลบุตรเป็นต้นคู่สมรสต่างชาติที �สมรสกับชาวไต้หวัน 
และได ้ร ับอน ุญาตให ้พำน ักอาศ ัยในไต ้หว ันได ้อย ่างถ ูกต ้องตามกฎหมาย 
ไม ่จำเป ็นต้องขออนุญาตทำงานและไม่จำเป ็นต้องมีบ ัตรประชาชนไต้หว ัน 
ก็สามารถทำงานในไต้หวันได้

นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฏหมายแรงงานและต้องทำประกันแรงงานและ
ประกันสุขภาพให้ด้วย หากเป็นกิจการของนายจ้างอยู่ในข่ายการบังคับใช้กฏหมาย 
มาตรฐานแรงงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้อย่างน้อยที�สุดเท่ากับค่าจ้างขั�นต่ำ 

(ปัจจุบันค่าจ้างขั�นต่ำคือเดือนละ 19,273 เหรียญไต้หวัน หรือค่าจ้างรายชั�วโมง 

115เหรียญไต้หวัน)
การให้บริการจัดหางานของหน่วยงานจัดหางานของรัฐฯมีดังนี� :

บริการรับลงทะเบียนสมัครงาน สอบถามรายละเอียดของงาน จัดการ 
ฝึกอาชีพและทักษะการทำงาน และจัดบริการหางานเฉพาะราย
บริการข้อมูลโอกาสงานใหม่ล่าสุดและข่าวสารการฝึกวิชาชีพ
บริการพาไปสอบสัมภาษณ์หรือช่วยเจรจาไกล่เกลี �ยกับนายจ้าง
บริการทำเรื�องขอเงินเบี�ยเลี�ยงการทำงานชั�วคราว การฝึกอาชีพและแผน
การปรับตัวให้เข้ากับสังคมไต้หวันอีกครั�ง รวมถึงแนะนำงานระยะสั�น
บริการเสริมให้คำแนะนำแก่นายจ้าง เพื�อลดอุปสรรคในการทำงานของ 
คู ่สมรสต่างชาติ เพื�อเพิ�มความต้องการจ้างงานของนายจ้าง
บริการช่วยเหลือส่งเร ื �องต่อไปยังหน่วย งานสังคมสงเคราะห์ หรือ 
สถาบันการแพทย์อื �น ๆ

คู่สมรสต่างชาติที �ไม่มีงานทำ มีสิทธิเข้ารับการฝึกอาชีพโดยไม่เสียค่าใช้ 
จ่ายใด ๆ ที�ศูนย์ฝึกอาชีพ กรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงาน หรือเข้ารับ 
การฝึกอาชีพที�จัดขึ�นโดยเมืองหรือจังหวัดต่างๆ เพื�อให้มีความสามารถและทักษะ 
ในการทำงานมากขึ�น หลักสูตรการ ฝึกอาชีพประกอบไปด้วย เสริมสวย ทำผม  
การทำอาหาร คอมพิวเตอร์ พี �เลี �ยงเด็กเล็ก ผู ้อนุบาล และงานแม่บ้าน เป็นต้น ใน 
ช่วงระหว่างการฝึกอาชีพ ยังให้บริการรับเลี �ยงดูแลเด็กเล็ก หรือเงินช่วยเหลือ

ทันข่าวสาร ทันเหตุการณ์
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๑๒

เช่นบริการโดยตรง : หน่วยงานและศูนย์บริการจัดหางานของรัฐทุกเขตท้องที� 

หน่วยงานบริการจัดหางานในส่วนเอกชน

บริการทางเว็บไซด์:เว ็บไซต์จัดหางานทั �วประเทศของกรมพัฒนากำลังแรง 

งานกระทรวงแรงงาน:(http://www.ejob.gov.tw)หรือเว็บไซต์จัดหางานทั�ว 

ประเทศ(http://www.taiwanjobs.gov.tw)นอกจากนี�ยังมีประกาศรับ

สมัครงานของแต่ละอำเภอเขตและเว็บไซต์ของบริษัทจัดหางานเอกชน

104



บัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทางหรือใบถิ �นที �อยู ่ และใบ 

ขับขี�หรือบัตรประกันสุขภาพ(ต้องใช้บัตรแสดงตนอย่างน้อย 2 ใบ)

จำนวนเงินฝากครั�งแรก

ที�ผ่านมาธนาคารแต่ละแห่งให้บริการด้านฝากเงินถอนเงิน โอนเงิน 

รับชำระภาษี รับชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนการ เช็คยอดราย 

การต่างๆรวมถึงบัตรเอทีเอ็มอีกด้วยหากลูกค้าต้อง การใช้บริการ 

บัตรเครดิต บัตรเงินสด หรือบัตรถอนเงินสากล จะต้องเซ็นสัญญาอีก 

ฉบับหนึ�งในการใช้บริการบัตรทั�ง๓แบบ อีกด้วย
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หนังสือเดินทางและใบถิ�นที�อยู ่(หรือใบข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว)

ต้องยื�นเรื �องด้วยตนเอง

หากไม่สามารถใช้ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษสื�อสารจำต้องมีบุคคล

ที �สามเป็นล่าม แปลให้ จะต้องแสดงหลักฐานบัตรประชาชนของ   

บุคคลที�สามนั�นแล้วถ่ายเอกสาร เก็บไว้เป็นหลักฐาน
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การยื �นแบบรายการภาษมรดก : เมื �อชาวไต้หวันถึงแก่กรรม จะต้องนำ 

เอาทรัพย์สินที�อยู ่ในไต้หวันและในต่างประเทศมาคำนวน

ภาษีมรดกการยื �นแสดงรายการภาษีการให้ด้วยความเสน่หา : คู ่สมรส 

ต่างชาติที �ย ังมิได้โอนเข้าถือสัญชาติไต้หวัน ให้คำนวนภาษีการให้ด้วย 

ความเสน่หาและภาษีมรดกเฉพาะทรัพย์สินที�มีอยู่ในไต้หวันเท่านั�น ส่วนผู้ 

ที �โอนสัญชาติแล้วและพำนักอาศัยในไต้หวัน อย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะ  

เป็นทรัยพ์สิในไต้หวันหรือในต่างประเทศมอบให้ด้วยความเสน่หา ก็จะ      

ต้องนำทั �งสองส่วนมา แสดงการเสียภาษีการให้ด้วยความเสน่หา

หน่วยงานรับยื�นแบบแสดงรายการภาษี
ภาษีมรดก : เมื �อชาวไต้หวันเสียชีวิต ก็ควรที�จะต้องยื�นแบบแสดงราย 

การภาษีต่อกรมสรรพากรที�ตนมีถิ �นที�อย่ ู

ภาษีการให้ด้วยความเสน่หา : คู ่สมรสต่างชาติที �โอนเข้าสัญชาติไต้หวัน 

แล้วและใช้เวลาส่วนใหญ่พำนักอาศัยอยู ่ในไต้หวันควรที�จะต้องยื �นแบบ

แสดงรายการภาษีการให้โดยเสน่หาต่อกรมสรรพาท้องที �ท ี �ตนมีถิ �นที �   

อยู่ ส่วนกรณีอื�น ๆ ให้ยื�นแบบแสดงรายการภาษีต่อกรมสรรพากรกรุงไทเป

การยื�นแบบแสดงรายการเสียภาษี
หากคู่สมรสต่างชาติไม่มีที �ถิ �นที�อยู ่ในไต้หวันและใน1ปีภาษี อาศัยอยู่ในไต้ 

หวันไม่ครบ183 วัน ภาษีเงินได้จะถูกหัก ณ ที�จ่ายไม่จำเป็นต้องยื�นแบบแสดง 

รายการเสียภาษี หากไม่ได้อยู่ในข่ายที�ถูกหักภาษี ณ ที�จ่าย ต้องยื�นแบบแสดงราย 

การเสียภาษีในอัตราที�ระบุตามกฏหมาย หากสามี(หรือภรรยา)เป็นผู้ที �มีถิ �นที� 

อยู ่ในไต้หวันสาธารณรัฐจีน สามารถยื �นแบบแสดงรายการภาษีบุคคลธรรมดา

ร่วมกันได้หากคู่สมรสต่างชาติ มีถิ �นที�อยู ่ในไต้หวันและส่วนใหญ่พำนักอาศัยอยู่ 

ในไต้หวันหรือไม่มีที�ถิ �นที�อยู่ในไต้หวันแต่ใน1ปีภาษีอาศัยอยู่ในไต้หวันครบ183 

วัน  ในปีที �คู ่สมรสต่างชาติแต่งงานหรือหย่าร้าง มีสิทธิที �จะเลือกว่าจะยื �นแบบ 

แสดงรายการภาษีบุคคลธรรมดารวมหรือแยกกับคู ่สมรสของตน ส่วนปีอื �นๆ 

ที�ยังมีสถานะของการสมรสอยู่ สามี-ภรรยาควรยื�นแบบแสดงรายการภาษีบุคคล 

ธรรมดาร่วมกัน และเลือกเองว่า จะให้สามีหรือภรรยาเป็นผู้ยื �นแบบแสดงราย 

การภาษีบุคคลธรรมดา ซึ�งสามารถยื�นต่อกรมสรรพากรท้องที�ที �มีทะเบียนบ้าน 

(หรือที�มีถิ �นอยู่)ของผู้ที �มีหน้าที�เสียภาษี
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ที�อยู่และหมายเลขโทรศัพท์กอง(สำนักงาน)สังคมและศูนย์บริ
การครอบครัวคู่สมรสต่างชาติประจำเมืองและจังหวัดต่างๆ

ไต้หวัน

ภาษีมรดก : คำร้องขอยื�นแสดงรายการภาษีมรดก สำเนาทะเบียนบ้าน   
ของ เจ้าของมรดกที�มีการคัดชื�อออกแล้ว และข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของผู้ 
รับมรดก ตลอดจนแบบคำร้องการรับมรดก

เมื �อกลายเป็นผู ้ย้ายถิ �นฐานใหม่แล้ว ต้องปรับทัศนคติใหม่ พร้อมจะเผชิญ 
กับชีวิตใหม่ในไต้หวัน ทำอย่างไรจึงจะรักษาความปรองดองและความสุขในครอบ 
ครัว  พร้อมที�จะเรียนรู้สิ �งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ซึ�งรวมถึงการแสดงออกทางภาษา 
การอยู่ร่วมกับครอบครัวของคู่สมรสด้วยความปรองดอง รู ้จักหน่วยงานบริการ 
ต่าง ๆ ศึกษาการทำอาหารไต้หวัน เป็นต้น ล้วนจะช่วยให้เราสามารถปรับตัว ได้ 
เร็วยิ �งขึ �น

นอกจากนี �ยังควรที �จะนำเอาสิ �งที �เราเรียนรู ้มาแบ่งปันให้แก่ผู ้อื �นช่วยเหลือ 
เพื �อนที �มาจากประเทศเดียวกันให้สามารถปรับตัวเข้ากับไต้หวันและให้กำลัง 
ใจพวกเขาศึกษาวิธีการใช้ชีวิตเยี �ยงสามี-ภรรยา การดูแลผู้อาวุโส และสมาชิกใน 
ครอบครัว ตลอดจนวิธีการในการสั�ง สอนลูกหลานของตน กระทั�งกลายเป็นอาสา 
สมัครของมูลนิธิเอ็นจีโอ หรือชุมชน นำเอา ประสบการณ์ของตนแบ่งปันให้แก่ผู ้ 
อื �นด้วย ช่วยเหลือผู้มาอยู่ใหม่ให้จัด แจงครอบครัวของตัวเองให้มีความสุขสม 
บูรณ์ด้วยความราบรื�น ซึ�งจะทำให้สามารถปักหลักสร้างฐาน ยึดไต้หวันเป็นบ้าน 
แห่งใหม่ และแสดงออกถึงศักยภาพของผู้ย้ายถิ�นฐานใหม่

ตั �ง  เอง
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เลขที� 436ชั�น 7 ถ.เฉิงกงอี 
เขตเฉียนจิน เขตเกาสงซื�อ

ประจำเขตเจียอี �

ประจำนครไถหนาน

ประจำนครไถหนาน

ประจำนครเกาสง

ประจำนครเกาสง

ประจำเมืองผิงตง

ประจำเมืองอี�หล่าน

ประจำเมืองฮัวเหลียน

ถถประจำเมืองไถตง

ประจำเมืองผงหู่

ประจำเมืองจินเหมิน

ประจำเมืองเหลียนเจียง

เลขที� 60ชั�น1 ถ.จงซัน อ.ผิงตง 
จ.ผิงต ง

03-8329700

06-9264545

ประจำกรุงไทเป

หน่วยบริการ
ประจำนครนิวไทเป

ประจำเมืองจีหลง

เลขที�  135 ชั �น 1 ถ.หมินอาน 
เขตจงเหอ นครนิวไทเป

02-82282090

03-5519905

04-8343307

02-23889393

เลขที� 184 ชั �น 2 ถ.อู ๋ฝ่งเปย 
เขตตะวันออก เมืองเจียอี �

05-2166100

ประจำเมืองเถาหยวน

ประจำเขตซินจู๋

ประจำเมืองเหมียวลี�

ประจำนครไถจง

ประจำนครไถจง

ประจำเมืองจังฮั �ว

ประจำเมืองหนานโถว

ประจำเมืองอวิ�นหลิน

ประจำเมืองเจียอี �

ประจำ

ไถจง

ไถจง
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ฝ่ายต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

-

-

-

-

-

-

-

ฝ่ายต่างประเทศ กองบังคับการตำรวจท่าอากาศยาน

นครนิวไทเป
นครนิวไทเป

ต่อ 4095、4096

ฝ่ายต่างประเทศ
เลขที� 167ชั�น� ถ.จงซาน ตอนที� 2

หน่วยงาน / สำนักงานประจำเมืองหยุนหลิน เจียอี�และไถหนาน
                       กระทรวงต่างประเทศ
        ที �อยู ่ / เลขที�184 ชั �น2  ถ.อู ๋ฝ่งเปย เขตตะวันออก เมืองเจียอี �
     โทรศัพท์ / 05-2251567
      โทรสาร / 05-2255299
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ฝ่ายต่างประเทศ

-

-

-

-

-

-

-

ฝ่ายต่างประเทศ

ฝ่ายต่างประเทศ

ฝ่ายต่างประเทศ

genace@mail.tainan.gov.tw

ฝ่ายต่างประเทศ

ฝ่ายต่างประเทศ

ฝ่ายต่างประเทศ

ฝ่ายต่างประเทศ

-

-

-

-

klg01010@tyhp.gov.tw

ฝ่ายต่างประเทศ

cola2425@hchpb.gov.tw

ฝ่ายต่างประเทศ

ฝ่ายต่างประเทศ

ฝ่ายต่างประเทศ

ฝ่ายต่างประเทศ

yuan

ฝ่ายต่างประเทศ

04-7615463
duck71@ms2.chpb.gov.tw
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ที�อยู ่และหมายเลขโทรศัพท์กอง(สำนักงาน)สังคมและศูนย์บริ
การครอบครัวคู่สมรสต่างชาติประจำเมืองและจังหวัดต่างๆ

ฝ่ายสตรีและเด็ก  กองสวัสดิการสังคม:

02-27256969~6971
ชั�น 5 เลขที� 15 ถ.ซิ�นอี � ตอนที� �กรุงไทเป

เขตนครไทเป

ศูนย์บริการสตรีและครอบครัวผู้ย้ายถิ�นฐานใหม่:
เลขที�21 ชั �น7 ถ.ตี �ฮั �ว ตอนที� 1เขตต้าถง กรุงไทเป

02-25580133 ต่อ 21

นครเกาสง

ฝ่ายบริการและคุ้มครองสตรีกองสวัสดิการสังคม:
เขตหลิงหย่า  นครเกาสง

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ�นฐานใหม่เฉียนจิน:
เขตเฉียนจิน นครเกาสง

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ�นฐานใหม่เฟิ�งซาน:
เลขที� 100 ถ.ต้าตงเอ้อ เขตเฟิ�งซาน นครเกาสง

07-7191450

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ�นฐานใหม่กังซาน
เลขที�     ซ.จู ๋เหว่ยทิศใต้ เขตกังซาน นครเกาสง

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ�นฐานใหม่ฉี �ซาน:
เลขที�        ถ.จงเจิ �ง เขตฉี�ซาน นครเกาสง

07-3303353

07-21553355 ต่อ 126

199

99

ฝ่ายต่างประเทศ

06-9278466

-

ฝ่ายต่างประเทศ

0836-25859 ต่อ 2044
lj1404@ems.matsu.gov.tw
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เลขที�1 ถ.เสี �ยนฝู เมืองเถาหยวน จ.เถาหยวน
03-3322101 ต่อ 6424~6426

ศูนย์บริการครอบครัวคู่สมรสต่างชาติ:
เลขที�147 ชั �น2  ถ.เหยียนผิง เมืองเถาหยวน จ.เถาหยวน 
(อาคารสตรีจ.เถาหยวน)

03-2181128

จ.ซินจู๋

ฝ่ายสตรีและเด็ก กองสวัสดิการสังคม:

03-5518101ต่อ 3257
ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั �งถิ �นฐานใหม่:

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์กองแรงงานและสังคม:
เลขที� 1ชั�น4 ถ.ฝู ่เฉียน เมืองเหมียวลี� จ.เหมียวลี�

ศูนย์บริการครอบครัวคู่สมรสต่างชาติ (เขตภูเขา):

ศูนย์บริการครอบครัวคู่สมรสต่างชาติ (เขตเหมียวลี�):

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ�นฐานใหม่เมืองเหมียวลี� 
(เขตจู๋หนาน-โถวเฟิ�น):

เลขที�28 ถ.เหอผิง หมู่บ้านจิ�งหู ต.ต้าหู จ.เหมียวลี�
037-992825‧037-996334

เลขที�456 ชั �น3 ถ.เหวยกง เมืองเหมียวลี� จ.เหมียวลี�
037-277017

เลขที����ถ.จงเจิ �งอี เมืองโถวเฟิ�น จ.เหมียวลี�
037-598098

นครนิวไทเป

เขตป่านเฉียว นครนิวไทเป
02-29603456 ต่อ 3623

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั �งถิ �นฐานใหม่:
เขตซานฉง นครนิวไทเป

03-9313116
ศูนย์บริการสวัสดิการครอบครัว(หน่วยบริการเจียวซี):

เลขที�126ถ.เจียวซี ตอนที�4 ต.เจียวซี จ.อี �หลาน
03-9886775

03-9313116

ศูนย์บริการสวัสดิการครอบครัว(หน่วยบริการอี�หลาน):
เลขที�3 ซอย  11 ถ.หนงเฉวียน  เมืองอี�หลาน  จ.อี �หลาน

03-9533927

ศูนย์บริการสวัสดิการครอบครัว(หน่วยบริการหลอตง):
เลขที�171 ชั �น 3 ถ.เทียนเสียง  เมืองหลอตง จ.อี�หลาน

03-9908116

ศูนย์บริการสวัสดิการครอบครัว(หน่วยบริการซูอ้าว):
เลขที��� ชั�น � ถ.อ้ายติง  เมืองซูอ้าว จ.อี�หลาน
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ศูนย์บริการครอบครัวคู่สมรสต่างชาติ

05-5522576‧05-5878585
ศูนย์บริการครอบครัวคู่สมรสต่างชาติ

ศูนย์บริการครอบครัวคู่สมรสต่างชาติ

นครไถจง

กองสวัสดิการสังคม:
เลขที� 99 ถ.ไต้หวันต้าเต้า ตอนที�3เขตซีถุนนครไถจง

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ�นฐานใหม่
เลขที� 260 ถ.ซีซี ตอนที�3 เขตเป่ยถุน นครไถจง

04-24365740‧04-24365842
ศูนย์บริการครอบครัวคู่สมรสต่างชาติต้าถุน

เลขที��� ชั �น� ถ.ซินกวง เขตต้าหลี� นครไถจง(ศูนย์
สวัสดิการเด็กและเยาวชน)

ศูนย์บริการครอบครัวคู่สมรสต่างชาติเขตภูเขา
เลขที��� ถ. หมิงอี �  เขตฟงหยวน นครไถจง

04-25255995

04-24865363

ศูนย์บริการครอบครัวคู่สมรสต่างชาติแถบชายทะเล
เลขที �   169 ช ั �น3 ถ.ส ุ ่ยหยวน เขตต้าเจ ี �ย นครไถจง
(ศูนย์ บริการสวัสดิการสตรีชั �น� นครไถจง)

04 -26851947

04-7532287
ศูนย์บริการครอบครัวคู่สมรสต่างชาติ
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เลขที� 201 ชั �น 2 ถ.กุ ้ยหลินเมืองไถตง
089-345106‧089-341373

03-8228995

02-24320495‧02-24324145

03-8246996‧03-8246997

ศูนย์บริการครอบครัวคู่สมรสต่างชาติ

กองสวัสดิการสังคมและสารสนเทศ

ศูนย์บริการครอบครัวคู่สมรสต่างชาติ
เลขที� 8  ชั �น 1 อาคาร C  ถ.ฝู ่โห้ว

เมืองฮัวเหลียน

ต่อ 397

ศูนย์บริการครอบครัวคู่สมรสต่างชาติ

ศูนย์บริการครอบครัวคู่สมรสต่างชาติ
ชั �น

นครไถหนาน

เลขที�� ชั �น7 ถ.หย่งหัว เขตอานผิง นครไถหนาน
06-2991111 ต่อ 5904

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ�นฐานใหม่แห่งที� 1:
เลขที�61ชั�น3 ถ.หมินเฉวียน เขตซินอิ�ง นครไถหนาน

06-6330327

06-2992562

06-6989789

08-7320415

08-7891929‧08-7371382

08-8338610

08-8893001

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ�นฐานใหม่แห่งที� 2
เลขที� 315 ชั �น 7 ถ.จงหัวซี เขต อานผิง นครไถหนาน

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ�นฐานใหม่แห่งที� 3
เลขที� 255 ถ.จงเจิ �ง เขตลิ�วเจี �ย นครไถหนาน

เลขที� 527ถ.จื �ออิ �ว เมืองผิงตง

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ�นฐานใหม่(เขตผิงตง)
เลขที� 106 ถ.เต๋อฟง ต.ต้าเหลียน เมืองผิงตง

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ�นฐานใหม่(เขตเฉาโจว)
เลขที� 16ซอยกวงเจ๋อ เมืองหูโจว จ.ผิงตง

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ�นฐานใหม่(เขตตงกั�ง)
เลขที� 201 ชั �น2 ถ.ซิงตง เมืองตงกั�ง จ.ผิงตง

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ�นฐานใหม่(เขตเหิงชุน)
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ศูนย์บริการครอบครัวคู่สมรสต่างชาติ
ชั�น 3

ต่อ 155
ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั �งถิ �นฐานใหม่

อาคารด้านหลัง ชั�น1
(ศู นย์บริการสวัสดิการสตรีเมืองเจียยี�)

05-2310445‧05-2314979

082-318823 ต่อ 62520
ศูนย์บริการครอบครัวคู่สมรสต่างชาติ

082-335690‧082-332756

ฝ่ายสัวสดิการสังคมกองทะเบียนราษฎร์
เลขที� 156 ชั�น 3

ศูนย์บริการครอบครัวคู่สมรสต่างชาติ
เลขที� 156  ชั�น 4 หมู่บ้านเจ่โส้ว ต.หนานกาน จ.เหลียนเจียง
(สำนักงาน)
เลขที� 131 ชั �น 5หมู่บ้านชิงสุ่ย ต.หนานกาน จ.เหลียนเจียง
(สวนสวัสดิการรวมจ.เหลียนเจียง)

38
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134

87

ศาลท้องถิ�นนคร
นิวไทเป

เลขที� 249 ถ.จินเฉิง ตอนที� 2 เมืองถู่เฉิง นครนิวไทเป
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113

ถ.เสี�ยนเจิ�งซี

02-24651184

06-9211699

082-325090

‧0836-23043

06-2959971
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ห้องบริการให้คำปรึกษาด้านกฏหมายประจำจังหวัด

วันศุกร์ 14.00-16.00 น.ศุกร์เว้นศุกร์ 14.00-16.00 น.
เลขที� 10  ชั�น 3 ห้องบริการให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย
ถ.กวงหมิงลิ�ว เมืองจู๋เป่ย จ.ซินจู๋ ห้องไกล่เกลี�ย ชั�น 3 
สำนักงาน จู๋ตง 

อาคารชินซื�อเจิ�ง ถ.ไต้หวันต้าเต้า สำนักงานที�ทำการ 
นครไทจง

เลขที� 99  ชั�น10 อาคารเหวินซิน ถ.ไต้หวันต้าเต้า 
ตอนที� 3  เขตซีถุ๋น เขตไท จงซื�อ

04-7531777

2032

7

04-22289111

(เริ�มลงทะเบียนง
ตั�แต8่:00) (เริ �มลงทะเบียน
ตั�งแต่13:30)(แต่ละช่วงรับทะเบียนไม่เกิน 12คน)

ช่วงเช้า 9.00น.-12.00น.

4250

เลขที� 1
2528(ต้องนัดล่วงหน้า)
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กองสวัสดิการสังคม

เลขที���� ถ.จงซาน เมืองเจียอี � ห้องบริการให้คำ 
ปรึกษา  กองสวัสดิการสังคม 
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เลขที� 515 ถ.หยุนหลิน ตอน 2 
เมืองโต่วลิ �ว จ.หยินหลิน

ต่อ3303

นครไทหนาน เลขที� 6 ชั �น � ถ.หย่งหัว ตอน
2 อ.อันผิง นครไทหนาน

เลขที� ��� ถ.จื �ออิ �ว อ.ผิงตง 08-7321896

เลขที� ��� ชั�น � ถ.กุ้ยหลินเป่ย
งซาน อ.ไทตง จ ต่อ54

03-8227171
ต่อ392、441

02-24340458

เลขที� �� ถ.ฝู ่เฉียน 
เมืองฮัวเหลียน

06-9264068
06-9274400
ต่อ381

เลขที� 156 ชั �น 3 
หมู่บ้านเจ่โส้ว ต.หนานกาน

กรมบริการและคุ้ม
ครอง ก.สาธารณสุข
และสวัสดิการ

เลขที� 488 ถ.จงเสี �ยวตง 
ตอนที� 6  เขตหนานกั�ง 
กรุงไทเป

02-85906666

กรุงไทเป

นครเกาสง

นครไทจง

สำนักงานที�ทำการ
นครนิวไทเป

ต่อ252

04-22289111
ต่อ3880

04-7261113เลขที� 34 ชั �น 4 ถ.หัวซาน
เมืองจางฮั�ว จ.จางฮั�ว
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AND

02-25166625
02-25166626

02-25818707

http://www.mofa.gov.tw02-25084045

KAOHSIUNG EXTENSION OFFICE

TAICHUNG EXTENSION OFFICE
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สถานีวิทยุ    สถานีวิทยุไต้หวัน
สถานีไทเป 1 : AM1323 KHz
(กรุงไทเป นครนิวไทเป เขตพื�นที�ไทเป)
สถานีทวนสัญญาณต้าซี : AM621 KHz
(เถาหยวน เขตพื�นที�ซินจู๋)
สถานีซินจู๋  : AM1206 KHz
(เถาหยวน ซินจู๋ เขตพื�นที�เหมียวลี�)
★ ออกอากาศซ้ำ สถานีทวนสัญญาณต้าซี :
       AM621 KHz(เถาหยวน เขตพื�นที�ซินจู๋)
★ ออกอากาศซ้ำ สถานีทวนสัญญาณกวนซี : 
       AM 1062 KHz(เถาหยวน เขตพื�นที�ซินจู๋) 
★ รับฟังผ่านระบบอินเตอร์เนต :
       www.taiwanradio.com.tw
    (พร้อมกับการออกอากาศทางวิทยุ)

รายการ   ภาษา
ช่วงเวลา

Feel at Home (ภาษาฟิลิปปินส์/ตากาล็อก)
ออกอากาศครั�งแรก
อาทิตย์18:00~19:00 น.
ออกอากาศซ้ำ
อาทิตย์21:00~22:00น.

สถานีวิทยุ   สถานีวิทยุไต้หวัน
สถานีไทเป 1 : AM1323 KHz
(กรุงไทเป นครนิวไทเป  เขตพื�นที�ไทเป)
สถานีทวนสัญญาณต้าซี : AM621 KHz
(เถาหยวน เขตพื�นที�ซินจู๋)
สถานีซินจู๋ : AM1206 KHz
(เถาหยวน ซินจู๋ เขตพื�นที�เหมียวลี�)
★ ออกอากาศซ้ำ สถานีซินจู๋ : AM1206
     KHz(เถาหยวน ซินจู๋ เขตพื�นที�เหมียวลี�)
★ รับฟังผ่านระบบอินเตอร์เนต : 
    www.taiwanradio.com.tw
　(พร้อมกับการออกอากาศทางวิทยุ)
เพื�อนไทย(ภาษาไทย)
ออกอากาศครั�งแรก อาทิตย์ 7:00-8:00 น.
ออกอากาศซ้ำ อาทิตย์ 16:00-17:00

รายการ   ภาษา
ช่วงเวลา

Happy jakarta (ภาษาอินโดนีเซีย)รายการ   ภาษา
ช่วงเวลา

สถานีวิทยุ   สถานีวิทยุไต้หวัน
สถานีไทเป 1 : AM1323 KHz
(กรุงไทเป นครนิวไทเป  เขตพื�นที�ไทเป)
สถานีทวนสัญญาณต้าซี : AM621 KHz
(ซินจู๋ เขตพื�นที�เถาหยวน)
สถานีซินจู๋ : AM1206 KHz
(เถาหยวน ซินจู๋ เขตพื�นที�เหมียวลี�)
★ ออกอากาศซ้ำ สถานีไทเป 1 : AM1323 KHz
      (กรุงไทเป นครนิวไทเป เขตพื�นที�ไทเป)
★ ออกอากาศซ้ำ สถานีทวนสัญญาณกวนซี :
       AM 1062 KHz(ซินจู๋ เขตพื�นที�เถาหยวน)
★ รับฟังผ่านระบบอินเตอร์เนต :  
    www.taiwanradio.com.tw
    (พร้อมกับการออกอากาศทางวิทยุ)

ออกอากาศครั�งแรก อาทิตย์ 17:00~18:00 น.
ออกอากาศซ้ำ เสาร์ 18:00~19:00น.(AM 1323 KHz)
อาทิตย์19:00~20:00น.(AM 1062 KHz)
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สถานีวิทยุเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชั�นแนล Rti-FM

คลื�น FM
จียอ : 91.7
ซินจวง นครนิวไทเป : 88.5
เจียอี �  ไทหนาน : 101.3
ไทตง : 105.3
ฮัวเหลียน : 104.5
เกาสง ผิงตง : 107.3
คลื�น AM
AM1494

สถานีไทเป 1 : AM1323 KHz
(กรุงไทเป นครนิวไทเป เขตพื�นที�ไทเป)
สถานีทวนสัญญาณต้าซี : AM621 KHz
(เถาหยวน เขตพื�นที�ซินจู๋)
สถานีซินจู๋  : AM1206 KHz
(เถาหยวน ซินจู๋ เขตพื�นที�เหมียวลี�)
★ ออกอากาศซ้ำ สถานีทวนสัญญาณต้าซี :
       AM621 KHz(เถาหยวน เขตพื�นที�ซินจู๋)
★ ออกอากาศซ้ำ สถานีทวนสัญญาณกวนซี : 
       AM 1062 KHz(เถาหยวน เขตพื�นที�ซินจู๋) 
★ รับฟังผ่านระบบอินเตอร์เนต :
       www.taiwanradio.com.tw
    (พร้อมกับการออกอากาศทางวิทยุ)รายการ   ภาษา

ช่วงเวลา
รายการภาคภาษาอินโดนีเซีย
จันทร์一ศุกร์  20:00-22:10(AM1494)
อาทิตย์20:00-21:00(FM88.5)
           22:00-23:00(FM91.7)
อังคาร-พุธ  13:00-14:00/
พฤหัสบดี-ศุกร์ 23:00-24:00/
เสาร์ 6:00-7:00 
(FM101.3/FM105.3/FM104.5/FM107.3)

รายการ   ภาษา
ช่วงเวลา

สถานีวิทยุ    สถานีวิทยุไต้หวัน
สถานีไทเป 1 : AM1323 KHz
(กรุงไทเป นครนิวไทเป เขตพื�นที�ไทเป)
สถานีซินจู๋  : AM1206 KHz
(เถาหยวน ซินจู๋ เขตพื�นที�เหมียวลี�)
★ ออกอากาศซ้ำ สถานีไทเป2 :
      AM 1188KHz(กรุงไทเป นครนิวไทเป
    เขตพื�นที�ไทเป) 
★ ออกอากาศซ้ำ สถานีทวนสัญญาณต้าซี : 

     AM621 KHz(เถาหยวน เขตพื�นที�ซินจู๋)
★ ออกอากาศซ้ำ สถานีทวนสัญญาณกวนซี : 

     AM 1062 KHz(เถาหยวน เขตพื�นที�ซินจู๋) 
★รับฟังผ่านระบบอินเตอร์เนต : 

      www.taiwanradio.com.tw
     (พร้อมกับการออกอากาศทางวิทยุ)

กลิ�นอายอันอบอุ่นของเวียดนาม (ภาษาเวียดนาม)
ออกอากาศครั�งแรก
อาทิตย์13:00~14:00น.
ออกอากาศซ้ำ
อาทิตย์18:00~19:00น.(AM1188 KHz) 
และ 20:00~21:00(AM621 KHz、AM1062 KHz)

สถานีวิทยุ    

รายการ   ภาษา
ช่วงเวลา

สถานีวิทยุไทเปFM93.1/AM1134
http://www.radio.taipei.gov.tw

ทุกเสาร21.00น.-22.00น.(ภาษาอินโดนีเซีย)
           22.00o.-23.00.(ภาษาไทย)
ทุกอาทิตย์21.00น.-22.00น.(ภาษาฟิลิปปินส์)
               22.00o.-23.00.(ภาษาเวียดนาม)

รายการ「ฮัลโล ไทเป」
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สถานีวิทยุเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชั�นแนล 
Rti-FM

คลื�น Fm
ซินจวง ไท่ซาน ซานฉง : 88.5
เจียอี � : 91.7
ภาคเหนือ : 106.5
ภาคกลางและฮัวเหลียน : 104.5
เจียอี � ไทหนาน : 101.3
 เกาสง ผิงตง อวี�หลี � : 107.3
ไทตง : 105.3
คลื�น  AM
เกาสง : 738KHz/1148 KHz
ไทเป ไทจง : 1494 KHz

สถานีวิทยุ
ช่วงเวลา จันทร์-ศุกร์23:00-24:00( FM101.3/ FM107.3)

พฤหัสบดี13:00-14:00 (FM105.3)
อังคาร-เสาร์13:30-14:00(AM738/ 1148)
อังคาร-เสาร์ 20:20-20:30(AM1494)
อาทิตย์   6:00-7:00( FM106.5 / FM104.5)
             19:00-20:00(FM88.5)
               23:00-24:00(FM91.7)

รายการวิทยุภาคภาษาเวียดนาม

สถานีวิทยุเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชั�นแนล 
Rti-FM
คลื�น  FM 
เกาสง : 94.3 
ภาคกลาง : 99.5

เหมียวลี� ไทจง จางฮั�ว หยุนหลิน เจียอี � 
ฮัวเหลียน : 104.5, 101.3

ไทหนาน  เกาสง ผิงตง : 101.3 ,107.3 
ไทตง : 105.3

ไทเป จีหลง เถาหยวน ซินจู๋ : 106.5

สถานีวิทยุ
ช่วงเวลา จันทร์-ศุกร์ 13:00-14:00

เสาร์ อาทิตย์07:00-08:00
อาทิตย์ 8:00-9:00(FM94.3)
            19:00-20:00(FM99.5)

รายการวิทยุภาคภาษาไทย
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สถานีวิทยุจงเซิง KHz

AM 1089 KHz
http://www.kbs.gov.tw/

FM94.3 /AM1089 KHz
http://www.kbs.gov.tw/

แรงงานฟิลิปปินส์ในเกาสง(ภาษาฟิลิปปินส์)

ทุกวันอาทิตย์ 18 : 10-19 : 00

149 150148



151



153152



152 153155154



152 153157156



บ้านใหม่ ชีวิตใหม่  
คู ่มือการใช้ชีวิตในไต้หวันของคู่สมรสต่าง
ชาติ/คู ่สมรสจีนแผ่นดินใหญ่

ปร ับปร ุง  ส ิ งหาคม 2554
พ ิมพ ์คร ั � งท ี � �  มกราคม 2558

ชื�อหนังสือ

外籍與大陸配偶在臺生活相關資訊簡冊：新家鄉、

新生活. -- 二版. -- 臺北市：移民署，民104.01 
　冊；　公分 
ISBN 978-986-04-3943-4（全套：平裝） 

1.社會生活　2.手冊 

542.5933026 103026999

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料


