
移工在臺工作須知-中泰版-內頁.indd   1 2019/11/20   上午 09:18:12



中
泰
文
版

移

工

在

臺

工

作

須

知

กรมพฒันากำลงัแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย

2

คู่มือแรงงานต่างชาติ .............................................................. 4

๑. กฎระเบียบข้อบังคับที่ท่านต้องปฏิบัติตาม .............................. 8

๒. สิทธิผลประโยชน์ระหว่างทำงานอยู่ในไต้หวัน ...................... 11

๓. เลือกอย่างฉลาด：ถูกกฏหมายหรือผิดกฏหมาย .................... 15

๔. ข้อควรระวังและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ........................... 17

๕. การขอรับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย .......................... 23

๖. ข้อแนะนำในการดูแลและปกป้องความปลอดภัยของตัวท่านเอง .. 25

๗. เกร็ดความรู้ในการรักษาสุขภาพ ......................................... 31

๘. เทศกาลและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของไต้หวัน .................... 38

๙. กฎหมายอื่นๆ ที่ควรทราบ................................................... 43

๑๐. เรียนสนทนาภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ....................... 57

ภาคผนวก ๑ ศูนย์ให้คำปรึกษาแรงงานต่างชาติเขตพื้นที่ต่างๆ ................................... 58

ภาคผนวก ๒  กระทรวงแรงงาน(1955สายรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาแรงงาน) ... 59

ภาคผนวก ๓ ที่ตั้งสำนักงานแรงงานของประเทศผู้ส่งออกแรงงาน ............................... 59

ภาคผนวก ๔ กรมสรรพากรในเขตพื้นที่ต่างๆ ........................................................... 60

ภาคผนวก ๕ ศูนย์บริการแรงงานต่างชาติ ณ สนามบินนานาชาติไต้หวัน .................... 60

ภาคผนวก ๖  หน่วยงานและที่ตั้งของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ 
กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ...................................................... 60

ภาคผนวก ๗ หน่วยงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่ต่างๆ ..................... 61

ภาคผนวก ๘ ตำรวจกิจการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติไต้หวัน .................... 62

ภาคผนวก ๙ หน่วยเฉพาะกิจกองตรวจคนเข้าเมือง .................................................. 63

ภาคผนวก ๑๐ รายการวิทยุภาคภาษาไทย ............................................................... 65

สารบัญ

移工在臺工作須知-中泰版-內頁.indd   2 2019/11/20   上午 09:18:12



กรมพฒันากำลงัแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย

移

工

在

臺

工

作

須

知

中
泰
文
版

กรมพฒันากำลงัแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย

3

「移工在臺工作須知」............................................................... 66

壹、您應遵守的相關規定........................................................... 68

貳、您在臺工作期間所享有的權益........................................... 70

參、明智選擇：合法？非法？................................................... 73

肆、其他應注意事項與相關規定............................................... 75

伍、尋求法律協助的管道........................................................... 79

陸、自我照顧與人身保護........................................................... 80

柒、健康常識與生活小撇步....................................................... 85

捌、臺灣民俗節慶與著名景點推薦........................................... 90

玖、其他法令宣導....................................................................... 94

拾、中文簡易生活用語教學....................................................... 105

附表一：各地移工諮詢服務中心一覽表................................................. 106

附表二：勞動部「1955勞工諮詢申訴專線」 ........................................ 107

附表三：移工輸出國家駐臺機構............................................................. 107

附表四：各區國稅局................................................................................. 107

附表五：臺灣國際航空站移工服務站一覽表......................................... 108

附表六：衛生福利部中央健康保險署及各分區業務組一覽表............. 108

附表七：勞動部勞工保險局各地辦事處一覽表..................................... 108

附表八：內政部移民署服務站電話地址一覽表..................................... 109

附表九：內政部移民署專勤隊電話地址一覽表..................................... 110

附表十：�勞動部委託辦理「製播移工業務中、外語廣播節目」頻道
表................................................................................................. 111

目 錄

移工在臺工作須知-中泰版-內頁.indd   3 2019/11/20   上午 09:18:12



中
泰
文
版

移

工

在

臺

工

作

須

知

กรมพฒันากำลงัแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย

4

คู่มือแรงงานต่างชาติ 
เพือคุม้ครองสิทธิและผลประโยชน์การทาํงานของท่านโปรดบนัทึกขอ้มูลสาํคญัและ 
เกบ็รักษาคู่มือเล่มนีไวใ้หดี้ และคอยเตือนนายจา้งใหด้าํเนินการตามกฎระเบียบดงันี : 
ขอ้มูลพืนฐานของท่าน : 
ขอ้มูลพืนฐานของท่าน  
ชือนามสกลุ___________________________สัญชาติ___________เพศ__________ 
วนัเดือนปีเกิด______________หมายเลขหนงัสือเดินทาง________________ 
เดินทางเขา้ไตห้วนัเมือ_________เดือน____________ ปี พ.ศ.________ 
โปรดปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงัล่างนี เพือเตือนนายจา้งใหด้าํเนินการต่อไปนี : 

 
1. นบัตงัแต่วนัเดินทางเขา้ถึงไตห้วนัตอ้งยนืขอใบถินทีอยูอ่าศยัและใบอนุญาต 
ทาํงานภายใน 15 วนั (ใบอนุญาตทาํงานมีผลตงัแต่วนัที____เดือน____ ปี พ.ศ.____ 
สินสุดวนัที____เดือน____ปี พ.ศ._______ 
ใบอนุญาตทาํงานเลขที_______ออกใหเ้มือ_______เดือน_______ปี_________) 
2. กรณีทาํงานในโครงการก่อสร้างสาํคญั 
หากมีความจาํเป็นนายจา้งสามารถยนืขออนุญาตขยายเวลาทาํงาน  
ออกไปไดอี้กไม่เกิน 6 เดือน และตอ้งขออนุญาตภายใน 60 วนัก่อนครบกาํหนดสัญญา 
(ใบอนุญาตขยายเวลาทาํงานมีผลตงัแต่วนัที __เดือน__ปี พ.ศ.__ 
สินสุดวนัที__เดือน___ปี พ.ศ.__ 
ใบอนุญาตขยายเวลาทาํงานเลขที _______ออกใหเ้มือ _____เดือน______ปี พ.ศ.____) 
3. กรณีโอนยา้ยนายจา้งใหม่ 
จะตอ้งเตือนใหน้ายจา้งยนืขออนุญาตรับโอนแรงงานต่างชาติเขา้ทาํงาน 
(ใบอนุญาตโอนยา้ยมีผลตงัแต่วนัที__เดือน__ปี พ.ศ.__สินสุดลงวนัที__เดือน__ปี พ.ศ.__ 
ใบอนุญาตรับโอนเลขที____ออกใหเ้มือวนัที____เดือน_____ปี พ.ศ._____) 
ควรเขา้รับการตรวจสุขภาพหลงัเดินทางเขา้ไตห้วนั : 
1. ใหท้าํการตรวจสุขภาพภายในเวลา 3 วนัหลงัจากเขา้ไตห้วนั  
ตรวจเมือวนัที____เดือน________ปี พ.ศ. _____ 
2. นบัตงัแต่ใบอนุญาตการจา้งงานมีผลบงัคบัใชภ้ายใน 30 วนั ก่อนหนา้หรือหลงั 

ทาํงานครบ 6 เดือน ตรวจเมือวนัที____เดือน___ปี พ.ศ._____ 
3. นบัตงัแต่ใบอนุญาตการจา้งงานมีผลบงัคบัใชภ้ายใน 30 วนั ก่อนหรือหลงั 
วนัทาํงานครบ 18 เดือน ตรวจเมือวนัที____เดือน________ปี พ.ศ._____ 
4. นบัตงัแต่ใบอนุญาตการจา้งงานมีผลบงัคบัใชภ้ายใน 30 วนั ก่อนหรือหลงั 
วนัทาํงานครบ 30 เดือน ตรวจเมือวนัที____เดือน________ปี พ.ศ._____ 
*ถา้หากมีการเปลียนงานหรือนายจา้งออกใบอนุญาตการจา้งงานใหม่และเกิน1ปีแลว้ 
ยงัไม่ไดรั้บการตรวจสุขภาพนบัตงัแต่ใบอนุญาตการจา้งงานมีผลบงัคบัใชใ้นวนัถดัไปภาย 
ใน7วนัตอ้งทาํการตรวจสุขภาพ 
ถา้หากมีการเปลียนงานหรือนายจา้งออกใบอนุญาตการจา้งงานใหม่และ 
เกิน 1 ปีแลว้ยงัไม่ไดรั้บการตรวจสุขภาพ 
นบัตงัแต่ใบอนุญาตการจา้งงานมีผลบงัคบัใชใ้นวนัถดัไปภายใน 7 วนั 
ตอ้งทาํการตรวจสุขภาพ 
ขอ้ควรระวงั : 
1.   นบัตงัแต่ใบอนุญาตการจา้งงานมีผลบงัคบัใช ้ภายใน 30 วนั 
ก่อนหรือหลงัทาํงานครบ  เดือน  เดือนและ  เดือน 
นายจา้งจะตอ้งเดินเรืองเพือพาท่านเขา้รับการตรวจโรค 
หากผลการตรวจสอบสุขภาพของท่านผา่น 
นายจา้งไม่จาํเป็นตอ้งรายงานใหห้น่วยงานสาธารณสุขในพืนทีรับทราบ 
แต่สาํหรับกรณีทีรายการผลการตรวจโรคของท่านไม่ผา่นหรือหรือผลการตรวจ 
ไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างชัดเจน นายจ้างจะต้องช่วยเดินเรืองใหม่เพือขอรับการตรวจซําอีกครัง 
ทงันีจะตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จสินก่อนภายใน 5 วนั 
นบัจากวนัทีไดรั้บรายงานผลการวนิิจฉยัโรคซาํ  
โดยใหน้าํหนงัสือรายงานผลการตรวจวินิจฉยัโรคซาํนีรายงานต่อ 
หน่วยงานสาธารณสุขในพืนทีเพือใชส้าํหรับการตรวจสอบอา้งอิง 

2.   นายจา้งจะยดึหรือครอบครองหนงัสือเดินทาง ใบถินทีอยู ่ทรัพยสิ์น 
สิงของของท่านโดยผดิกฎหมายไม่ได ้

3.  ท่านตอ้งคอยเตือนนายจา้งใหย้นืเรืองขอต่ออายใุบถินทีอยู ่(ARC) 
ก่อนจะหมดอายภุายใน 30 วนั 

4.   ระหวา่งทีใบถินทีอยู ่(ARC) ยงัไม่หมดอาย ุ
แต่ถา้หากวา่คุณมีธุระด่วนตอ้งการเดินทางกลบัไปทีบา้นเกิดหรือกลบัไปพกัผอ่นที
ประเทศบา้นเกิดของท่าน คุณควรยนืเรืองขอวซ่ีาเพือเดินทางกลบัเขา้มาใหม่ผา่น 
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ใน7วนัตอ้งทาํการตรวจสุขภาพ 
ถา้หากมีการเปลียนงานหรือนายจา้งออกใบอนุญาตการจา้งงานใหม่และ 
เกิน 1 ปีแลว้ยงัไม่ไดรั้บการตรวจสุขภาพ 
นบัตงัแต่ใบอนุญาตการจา้งงานมีผลบงัคบัใชใ้นวนัถดัไปภายใน 7 วนั 
ตอ้งทาํการตรวจสุขภาพ 
ขอ้ควรระวงั : 
1.   นบัตงัแต่ใบอนุญาตการจา้งงานมีผลบงัคบัใช ้ภายใน 30 วนั 
ก่อนหรือหลงัทาํงานครบ  เดือน  เดือนและ  เดือน 
นายจา้งจะตอ้งเดินเรืองเพือพาท่านเขา้รับการตรวจโรค 
หากผลการตรวจสอบสุขภาพของท่านผา่น 
นายจา้งไม่จาํเป็นตอ้งรายงานใหห้น่วยงานสาธารณสุขในพืนทีรับทราบ 
แต่สาํหรับกรณีทีรายการผลการตรวจโรคของท่านไม่ผา่นหรือหรือผลการตรวจ 
ไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างชัดเจน นายจ้างจะต้องช่วยเดินเรืองใหม่เพือขอรับการตรวจซําอีกครัง 
ทงันีจะตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จสินก่อนภายใน 5 วนั 
นบัจากวนัทีไดรั้บรายงานผลการวนิิจฉยัโรคซาํ  
โดยใหน้าํหนงัสือรายงานผลการตรวจวินิจฉยัโรคซาํนีรายงานต่อ 
หน่วยงานสาธารณสุขในพืนทีเพือใชส้าํหรับการตรวจสอบอา้งอิง 

2.   นายจา้งจะยดึหรือครอบครองหนงัสือเดินทาง ใบถินทีอยู ่ทรัพยสิ์น 
สิงของของท่านโดยผดิกฎหมายไม่ได ้

3.  ท่านตอ้งคอยเตือนนายจา้งใหย้นืเรืองขอต่ออายใุบถินทีอยู ่(ARC) 
ก่อนจะหมดอายภุายใน 30 วนั 

4.   ระหวา่งทีใบถินทีอยู ่(ARC) ยงัไม่หมดอาย ุ
แต่ถา้หากวา่คุณมีธุระด่วนตอ้งการเดินทางกลบัไปทีบา้นเกิดหรือกลบัไปพกัผอ่นที
ประเทศบา้นเกิดของท่าน คุณควรยนืเรืองขอวซ่ีาเพือเดินทางกลบัเขา้มาใหม่ผา่น 
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“ระบบการขอยนืเรืองแรงงานขา้มชาติผา่นทางออนไลน์”กองใหบ้ริการคนต่างชาติ
สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง ซึงหลกัการการใหว้ซ่ีาประเภทนีมากสุดคือ 1 เดือน 
สาํหรับผูที้มีกรณีพิเศษจาํเป็นตอ้งขยายเวลาใหย้าวขึนหรือลดเวลาใหส้ันลง 
นายจา้งและลูกจา้งจะตอ้งมีหลกัฐานแสดงเป็นหนงัสือลายลกัษณ์อกัษรตกลง 
ยนิยอมของทงัสองฝ่าย ทงันีลูกจา้งจะตอ้งเดินทางกลบัมาทีไตห้วนัภายในระยะเวลา 
ตามทีใบอนุญาต (วซ่ีา) กาํหนด 

5. หากท่านขาดงานต่อเนืองกนั3 วนัโดยไม่สามารถติดต่อไดห้รือไปทาํงานกบั 
นายจา้งรายอืนอยา่งผดิกฎหมาย จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทาํงานและ 
ถูกเนรเทศขบัออกประเทศ ไม่มีสิทธิเดินทางกลบัเขา้มาทาํงานในไตห้วนัไดอี้ก 

6. หากหนงัสือเดินทางของท่านมีการเปลียนแปลงขอ้มูลใด  ๆในช่วงทีท่านทาํงานอยูใ่นไตห้วนั  
ควรแจง้ใหน้ายจา้งของท่านดาํเนินการยนืคาํร้องแกไ้ขขอ้มูลต่อกรมพฒันากาํลงั 
แรงงาน พร้อมทงัแจง้การแกไ้ขต่อสาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองดว้ย 

7.  ช่วงระหวา่งทาํงานอยูใ่นไตห้วนั หากท่านป่วยเป็นวณัโรคดือยาหลายขนาน 
จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทาํงาน กรณีทีป่วยเป็นโรคบิดอะมีบา 
ท่านสามารถรับการรักษาโดยเสียค่าใชจ่้ายเองได ้และรับการตรวจโรคซาํภายใน  
6 วนัส่วนผูป่้วยวณัโรคและโรคเรือน 
หลงัผา่นการอนุมติัจากหน่วยงานสาธารณสุขทอ้งทีแลว้ 
สามารถรับการรักษาในไตห้วนัต่อไปได ้
สาํหรับขนัตอนการขออนุญาตอยูรั่กษาในไตห้วนัมีดงันี : 
หลงัไดรั้บหนงัสือรับรองการตรวจวนิิจฉยัวณัโรค (โรคเรือน) แลว้ ภายใน 1 วนั 
ใหน้ายจา้งนาํเอกสารต่อไปนียนืขอต่อหน่วยงานสาธารณสุขในทอ้งทีเพือตรวจ 
สอบ อาทิ หนงัสือวนิิจฉยัโรค หนงัสือยนิยอมช่วยเหลือรักษาลูกจา้งจากนายจา้ง 
หนงัสือยนิยอมรับการบาํบดัรักษาของลูกจา้ง 

 
 

บริการจากศูนยบ์ริการจา้งตรง 
กระทรวงแรงงานไดจ้ดัตงั "ศูนยบ์ริการจา้งตรง"ขึน 
เพือเป็นช่องทางการใหบ้ริการผูป้ระกอบการต่างๆ 
สามารถวา่จา้งแรงงานต่างชาติไดโ้ดยตรง ขอ้ดีทีนายจา้งดาํเนิน 
การวา่จา้งแรงงานต่างชาติผา่นทางศูนยฯ์ มีดงันี 

 (1) ประหยดัเวลา : 
นายจา้งสามารถดาํเนินการขออนุญาตวา่จา้งแรงงานคนเดิมได ้
โดยมิตอ้งผา่นบริษทัจดัหางาน 
โดยการยนืเอกสารทีเกียวขอ้งทงัหมดก่อนทีพนกังานจะเดินทางกลบัประเทศไทย 
(นายจา้งจะตอ้งเดินเรืองหนงัสือขออนุญาตเขา้พนกังานโดยไม่ผา่นบริษจัดัหางาน) 
ดว้ยการยนืเรืองกบั “ศูนยบ์ริการวา่จา้งแรงงานโดยตรง” เสียก่อน  
จากนนัใหส่้งตรงไปยงัสาํนกังานตวัแทนแต่ละประเทศทีประจาํอยูใ่น 
ประเทศไตห้วนัเพือดาํเนินการเรืองเดินเรืองเอกสารขอเขา้มาทาํงานทีไตห้วนั  
ทงันีหลงัจากทีพนกังานเดินทางกลบัไทยแลว้เพียงแค่ไปเดินเรืองขอรับการตรวจ 
สุขภาพ หลงัตรวจผา่นแลว้ยนืเรืองขอวซ่ีากส็ามารถเดินทางกลบัมาทาํงาน 
ยงัไตห้วนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 (2) ประหยดัค่าใชจ่้าย :  
นายจา้งและแรงงานต่างชาติสามารถยนืเอกสารวา่จา้งแรงงานโดยตรง ผา่นศูนยฯ์  
เพือขออนุญาต ทาํให ้ประหยดัคา่ใชจ่้ายทีตอ้งจ่ายแก่บริษทัจดัหางานทงัในประเทศ 
และต่างประเทศ 

 (3) ประหยดัแรง :  
การยนืเรืองผา่น “ศูนยบ์ริการวา่จา้งแรงงานโดยตรง” เพือขอหนงัสืออนุญาต 
กบักระทรวงแรงงาน ทางศูนยฯ์  
จะจดัส่งเอกสารไปยงัสาํนกังานแรงงานประเทศ 
ผูส่้งออกและสาํนกังานตวัแทนไตห้วนัในประเทศนนัๆโดยทีนายจา้งและ 
แรงงานต่างชาติมิตอ้งดาํเนินการดว้ยตวัเอง ซึงทาง“ศูนยบ์ริการวา่จา้งแรงงานโดยตรง”  
สามารถใหบ้ริการนายจา้งและลูกจา้งอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ขอเรียนเชิญแรงงานต่างชาติทีประสงคจ์ะเดินทางกลบัมาทาํงานกบันายจา้งเดิม 
ใชบ้ริการกบัศูนยว์า่ จา้งโดยตรงได ้

 เริมตงัแต่ปี พ.ศ.28 เป็นตน้มา ทาง "ศูนยว์า่จา้งงานโดยตรง" 
ไดใ้หบ้ริการแก่นายจา้งดา้นอุตสาหกรรมการผลิตใน 
"การคดัเลือกแรงงานแบบกรณีพิเศษ" ตามความตอ้งการของนายจา้ง 
เพือใหบ้ริการการคดัเลือกแรงงานขา้มชาติตามความประสงคข์องนายจา้ง 
เพือความสะดวกในการขอยนืแรงงานขา้มชาติเดินทางเขา้มาในไตห้วนัตามระยะ 
เวลาวนัทีๆ นายจา้งกาํหนด ทงันีเพือใหส้อดคลอ้งตามพระราชบญัญติั 
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ยนิยอมของทงัสองฝ่าย ทงันีลูกจา้งจะตอ้งเดินทางกลบัมาทีไตห้วนัภายในระยะเวลา 
ตามทีใบอนุญาต (วซ่ีา) กาํหนด 

5. หากท่านขาดงานต่อเนืองกนั3 วนัโดยไม่สามารถติดต่อไดห้รือไปทาํงานกบั 
นายจา้งรายอืนอยา่งผดิกฎหมาย จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทาํงานและ 
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แรงงาน พร้อมทงัแจง้การแกไ้ขต่อสาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองดว้ย 

7.  ช่วงระหวา่งทาํงานอยูใ่นไตห้วนั หากท่านป่วยเป็นวณัโรคดือยาหลายขนาน 
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สามารถรับการรักษาในไตห้วนัต่อไปได ้
สาํหรับขนัตอนการขออนุญาตอยูรั่กษาในไตห้วนัมีดงันี : 
หลงัไดรั้บหนงัสือรับรองการตรวจวนิิจฉยัวณัโรค (โรคเรือน) แลว้ ภายใน 1 วนั 
ใหน้ายจา้งนาํเอกสารต่อไปนียนืขอต่อหน่วยงานสาธารณสุขในทอ้งทีเพือตรวจ 
สอบ อาทิ หนงัสือวนิิจฉยัโรค หนงัสือยนิยอมช่วยเหลือรักษาลูกจา้งจากนายจา้ง 
หนงัสือยนิยอมรับการบาํบดัรักษาของลูกจา้ง 

 
 

บริการจากศูนยบ์ริการจา้งตรง 
กระทรวงแรงงานไดจ้ดัตงั "ศูนยบ์ริการจา้งตรง"ขึน 
เพือเป็นช่องทางการใหบ้ริการผูป้ระกอบการต่างๆ 
สามารถวา่จา้งแรงงานต่างชาติไดโ้ดยตรง ขอ้ดีทีนายจา้งดาํเนิน 
การวา่จา้งแรงงานต่างชาติผา่นทางศูนยฯ์ มีดงันี 

 (1) ประหยดัเวลา : 
นายจา้งสามารถดาํเนินการขออนุญาตวา่จา้งแรงงานคนเดิมได ้
โดยมิตอ้งผา่นบริษทัจดัหางาน 
โดยการยนืเอกสารทีเกียวขอ้งทงัหมดก่อนทีพนกังานจะเดินทางกลบัประเทศไทย 
(นายจา้งจะตอ้งเดินเรืองหนงัสือขออนุญาตเขา้พนกังานโดยไม่ผา่นบริษจัดัหางาน) 
ดว้ยการยนืเรืองกบั “ศูนยบ์ริการวา่จา้งแรงงานโดยตรง” เสียก่อน  
จากนนัใหส่้งตรงไปยงัสาํนกังานตวัแทนแต่ละประเทศทีประจาํอยูใ่น 
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 (2) ประหยดัค่าใชจ่้าย :  
นายจา้งและแรงงานต่างชาติสามารถยนืเอกสารวา่จา้งแรงงานโดยตรง ผา่นศูนยฯ์  
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และต่างประเทศ 

 (3) ประหยดัแรง :  
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 เริมตงัแต่ปี พ.ศ.28 เป็นตน้มา ทาง "ศูนยว์า่จา้งงานโดยตรง" 
ไดใ้หบ้ริการแก่นายจา้งดา้นอุตสาหกรรมการผลิตใน 
"การคดัเลือกแรงงานแบบกรณีพิเศษ" ตามความตอ้งการของนายจา้ง 
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การบริการจดัหางานมาตรา 5 ซึงไดท้าํการแกไ้ขปรับปรุงใหม่แลว้  
โดยการเพิมเติมเรืองการใหบ้ริการเพือช่วยเหลือนายจา้งกรณีทีลูกจา้งครบสัญญา 
ตอ้งการต่อสัญญาการวา่จา้งงานและกรณีหมดอายกุารวา่จา้งงานตอ้งการเปลียน 
นายจา้งใหม่ 
เวบ็ไซตศู์นยบ์ริการจา้งตรง : https://dhsc.wda.gov.tw 
ทีตงัศูนยบ์ริการจา้งตรง ไทเป : ชนั 11 เลขที 39 ถนนจงหวัตอน 1 เขตจงเจิง 
นครไทเป รหสัไปรษณีย ์100 
โทรศพัท ์: 02-6613-0811 โทรสาร : 02-6617-1320  

 
เพือนแรงงานไทยทีรัก ขอตอ้นรับท่านเดินทางมาทาํงานในไตห้วนั 
ช่วยเราพฒันาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือทาํงานในภาคสวสัดิการสังคม ณ ทีนี 
ขอขอบคุณดว้ยใจจริงและขออวยพร ใหทุ้กท่านจงทาํงานอยา่งราบรืน มีความสุข 
ต่อไปนีเป็นคาํแนะนาํซึงจะเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานของท่าน 

 
 
๑. กฎระเบียบขอ้บงัคบัทีท่านตอ้งปฏิบติัตาม 

1. แรงงานต่างชาติทุกคนจะตอ้งเขา้รับการตรวจโรค นบัจากวนัเดินทางเขา้สู่ไตห้วนั 
และก่อน หรือหลงั  วนั เมือทาํงานครบเดือนที ,, 
ทีโรงพยาบาลตามทีกระทรวง สาธารณสุขไตห้วนัเจาะจง กรณีทีทาํงานครบ 
แลว้ต่อสัญญาต่อหรือครบสัญญาแลว้ เปลียนนายจา้ง 
กจ็ะตอ้งรับการตรวจโรคเช่นเดียวกนั 

2. ยนืขอใบถินทีอยู(่ARC)ภายในเวลา 1 วนั นบัจากวนัทีท่านเดินทางถึงไตห้วนั 
นายจา้งหรือพนกังานบริษทั จดัหางานตอ้งเตรียมเอกสารสาํคญัทีเกียวขอ้ง 
แลว้พาท่านไปยนืขอใบถินทีอยู ่(ARC) และพิมพล์ายนิวมือ 
ทีสาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองและกิจการชาวต่างชาติ (ดูภาคผนวก 8)  

3.  นายจา้งตอ้งเป็นผูแ้จง้การเขา้ประเทศ  ยนืขอใบอนุญาตทาํงาน 
และยนืขอต่ออายใุบอนุญาตทาํงาน : 
หลงัเดินทางเขา้ไตห้วนัและรับการตรวจโรคครังแรกแลว้ 

นายจา้งตอ้งกรอกแบบฟอร์ม“เอกสารแจง้การเขา้ ประเทศของแรงงานต่างชาติ” 
ภายใน 3 วนันบัแต่วนัเดินทางถึงไตห้วนั 
โดยใหย้นืต่อกองแรงงานทอ้งทีเพือออกใบรับรอง 
แจง้การเดินทางเขา้ประเทศของแรงงานต่างชาติ จากนนันบัจากวนัถดัไปภายใน  
3 เดือน กองแรงงานทอ้งทีจะจดัส่งเจา้หนา้ทีไปตรวจเยยีมแรงงานต่างชาติ 
ตามรายละเอียดใน “แผนบริหารความเป็นอยูข่องแรงงานต่างชาติ” 
และตอ้งแนบหนงัสือรับรองทีออกใหก่้อนหนา้นี รวมถึงเอกสารทีเกียวขอ้งอืนๆ 
ยนืขอใบอนุญาตทาํงานต่อกระทรวงแรงงาน (หากท่านเดินทางเขา้ไตห้วนั  
3 วนัขึนไป และเดินทางกลบัประเทศภายใน 1 วนั 
ยงัคงตอ้งยนืขอใบอนุญาตทาํงานเช่นกนั ผูที้ทาํงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ 
เมือใบอนุญาตครบกาํหนด หากมีความจาํเป็นตอ้งขยายระยะเวลาทาํงานออกไป 
นายจา้งจะตอ้งยนืคาํร้องขอขยายระยะเวลาการจา้งงานต่อกระทรวงแรงงาน 
ภายในเวลา 60 วนั ก่อนทีใบอนุญาตทาํงานจะหมดอาย ุ

4. นายจา้งตอ้งเป็นคนเดียวกบัทีระบุในใบอนุญาตทาํงานหากไม่ไดรั้บอนุญาตจาก 
กระทรวงแรงงาน ท่านจะเปลียนนายจา้งหรือเปลียนงานใหม่ไม่ได ้

5.  ประเภทงานและสถานทีทาํงานตอ้งตรงตามในใบอนุญาตทาํงาน 
ท่านจะเปลียนประเภทงานหรือเปลียนสถานทีทาํงานนอกเหนือจากทีไดรั้บอนุญาต 
ไม่ได ้

6. ท่านตอ้งทาํความตกลงกบันายจา้งเดิมวา่จะต่อสัญญาใหม่ในไตห้วนัหรือไม่ 
ก่อนทีใบอนุญาตทาํงานจะหมดอาย ุและควรระวงัเรืองดงัล่างนี : 
1.  หากท่านและนายจา้งตกลงกนัวา่ไม่ต่อสัญญาและประสงคจ์ะเดินทางกลบั 
ประเทศ ตอ้งดาํเนินการยกเลิกสัญญา และทาํเรืองรับรองการยติุสัญญา 
ใหน้ายจา้งส่งกลบัประเทศภายใน 14 วนัก่อนครบสัญญา 

2. กรณีทีตกลงกบันายจา้งเดิมจะต่อสัญญา 
นายจา้งเดิมตอ้งยนืขออนุญาตต่อสัญญากบัแรงงานต่างชาติต่อ 
กระทรวงแรงงานภายในเวลา 2-4 เดือน ก่อนครบกาํหนดใบอนุญาตทาํงาน 

3. หากตกลงไม่ต่อสัญญากบันายจา้งเดิม และประสงคจ์ะเปลียนนายจา้งเมือครบสัญญาแลว้ 
ใหน้ายจา้งเดิมยนืขอเปลียนนายจา้งต่อกระทรวงแรงงาน ภายในเวลา 2-4 เดือน 
ก่อนทีใบอนุญาตทาํงานจะครบกาํหนด 
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กระทรวงแรงงานภายในเวลา 2-4 เดือน ก่อนครบกาํหนดใบอนุญาตทาํงาน 

3. หากตกลงไม่ต่อสัญญากบันายจา้งเดิม และประสงคจ์ะเปลียนนายจา้งเมือครบสัญญาแลว้ 
ใหน้ายจา้งเดิมยนืขอเปลียนนายจา้งต่อกระทรวงแรงงาน ภายในเวลา 2-4 เดือน 
ก่อนทีใบอนุญาตทาํงานจะครบกาํหนด 
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7.  ขอ้ควรระวงัสาํหรับท่านทีเดินทางมาทาํงานในตาํแหน่งต่อไปนี : 
1. ผูอ้นุบาลในครัวเรือน หากผูถู้กดูแลเสียชีวติ 
ท่านตอ้งคอยเตือนนายจา้งใหท้าํเรืองขอเปลียนแปลงผูถู้กดูแล  
โดยโอนใหญ้าติทีมีคุณสมบติัวา่จา้งรับช่วงต่อ หรือโอนยา้ย 
ไปทาํงานกบันายจา้งรายใหม่ภายใน 30 วนั 

2. ลูกเรือประมง เมือท่านมาถึงไตห้วนัแลว้นายจา้งตอ้งยนืขอใบรับรองลูกเรือชาวต่างชาติ 
เมือท่านทาํงานครบ สัญญาหรือมีเหตุตอ้งเดินทางกลบัประเทศ 
ตอ้งส่งคืนใบรับรองลกูเรือชาวต่างชาติใหน้ายจา้งหรือเจา้ของเรือ 

8.  ท่านตอ้งเสียภาษีเงินไดร้ะหวา่งทีทาํงานอยูใ่นไตห้วนัตามกฎหมาย 
ประมวลรัษฎากรของไตห้วนั แรงงานต่างชาติตอ้งเสียภาษีเงินไดทุ้กคน 
(ดูภาคผนวก 4) 

9.   ระหวา่งทาํงานอยูใ่นไตห้วนั หา้มทาํการผลิต ลาํเลียง จดัจาํหน่าย ถ่ายโอน 
เสพหรือครอบครองเฮโรอีน ฝิน มอร์ฟีน โคเคน กญัชา แอมเฟตามีน 
รวมทงัยาเสพติดประเภทอืนๆ 
ทีอยูใ่นพระราชบญัญติัป้องกนัและควบคุมยาเสพติดทุกระดบั 
หากถูกตรวจจบัดาํเนินคดีทางอาญาหรือถูกลงโทษตามกฎระเบียบแลว้ 
กระทรวงแรงงาน จะเพิกถอนใบอนุญาตทาํงานและเนรเทศออกจากไตห้วนั 
ไม่มีสิทธิกลบัเขา้มาทาํงานทีประเทศไตห้วนัอีก 

10. ขณะเดินทางเขา้ไตห้วนัตอ้งสอบถามใหช้ดัก่อนวา่ใครจะไปรับทีสนามบิน เช่น 
นายจา้ง บริษทัจดัหางานและผู ้ไดรั้บมอบหมายอืนๆ ป้องกนัถูกหลอกลวง 
กระทรวงแรงงานไดจ้ดัตงัศูนยใ์หบ้ริการแรงงานต่างชาติ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ 
เถาหยวนและท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง เพือบริการแรงงานต่างชาติทีเดิน 
ทางเขา้หรือ ออกจากไตห้วนัและรับเรืองร้องทุกขข์องแรงงานต่างชาติทีกาํลงัจะ 
เดินทางออกจากไตห้วนัดว้ย (ดูภาคผนวก ) 

 เพือปกป้องสิทธิผลประโยชน์ระหวา่งทีท่านทาํงานอยูใ่นไตห้วนั 
ท่านตอ้งเคารพและปฏิบติัตามกฎระเบียบขา้งตน้อยา่งเคร่งครัด  
กรณีทีพบวา่นายจา้งไม่ไดด้าํเนิน การตามทีกล่าวมา ตอ้งแจง้หรือเตือนใหน้ายจา้งทราบ 
หากยงัเพิกเฉยหรือพบวา่นายจา้งมีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมาย ขอใหท่้านร้องเรียนต่อ 
หน่วยงานต่อไปนีซึงจะมีล่ามทีพดูภาษาต่างๆ ได ้คอยใหบ้ริการรับคาํร้องทุกข ์

ใหค้าํแนะนาํตลอดเพือช่วยเหลือท่าน    
[1955] สายรับเรืองร้องเรียนและใหค้าํปรึกษาแรงงาน 
ตงัแต่วนัที 1 ก.ค. 2552 ไม่วา่ท่านจะเป็นนายจา้ง 
แรงงานต่างชาติหรือประชาชนทวัไปสามารถใชบ้ริการสายด่วนนี 
เพือขอความช่วยเหลือไดต้ลอด 24 ชวัโมง โดยโทรศพัทผ์า่นโทรศพัทบ์า้น 
โทรศพัทมื์อถือ หรือโทรศพัทส์าธารณะ 
โทรศพัทส์ายด่วนนีจะมีการใหบ้ริการภาษาต่างๆ (ภาษาจีน ไทย อินโดนีเซีย 
เวยีดนามและองักฤษ) 

 ศูนยบ์ริการแรงงานต่างชาติ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติของไตห้วนั  
(สนามบินนานาชาติ เถาหยวนและสนามบินนานาชาติเกาสง (ดูภาคผนวก 5) 

 ร้องเรียนต่อศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติประจาํกองแรงงานทอ้งทีต่างๆ 
(ดูภาคผนวก 1) 
 
 
๒. สิทธิผลประโยชน์ระหวา่งทาํงานในไตห้วนั 

1.ค่าจา้ง 
นายจา้งและลูกจา้งตกลงกนัเอง 
กรณีทีกิจการของนายจา้งอยูใ่นขอบข่ายการบงัคบัใชข้องกฎหมายมาตรฐานแรงงาน 
ค่าจา้งจะตาํกวา่อตัราค่าจา้งขนัตาํทีรัฐบาลกาํหนดไม่ได ้
2.เวลาทาํงานและการหยดุพกัเบรค 
(1) เป็นไปตามสัญญาจา้ง 
แต่กิจการทีอยูใ่นขอบข่ายการบงัคบัใชข้องกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ชวัโมงทาํงาน 
ในวนัปกติวนัละไม่เกิน 8 ชม. ชม.ทาํงานใน 1 สัปดาห์ไม่เกิน 40 ชม. 
เมือมีการขยายเวลาทาํงานหรือทาํงานล่วงเวลา ใหค้าํนวณค่าจา้งทาํงานล่วงเวลาตามกฎหมาย 
(2) คนงานทีทาํงานติดต่อกนั 4 ชวัโมง ควรมีเวลาพกัเบรกอยา่งนอ้ย 30 นาที 
สาํหรับงานทีใชร้ะบบเปลียนกะหรือมีงานทีตอ้งทาํอยา่งต่อเนืองหรือเป็นงานเร่งรีบ 
ในช่วงระหวา่งทาํงานนายจา้งสามารถจดัเวลาพกัต่างหากใหไ้ด ้ 
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7.  ขอ้ควรระวงัสาํหรับท่านทีเดินทางมาทาํงานในตาํแหน่งต่อไปนี : 
1. ผูอ้นุบาลในครัวเรือน หากผูถู้กดูแลเสียชีวติ 
ท่านตอ้งคอยเตือนนายจา้งใหท้าํเรืองขอเปลียนแปลงผูถู้กดูแล  
โดยโอนใหญ้าติทีมีคุณสมบติัวา่จา้งรับช่วงต่อ หรือโอนยา้ย 
ไปทาํงานกบันายจา้งรายใหม่ภายใน 30 วนั 

2. ลูกเรือประมง เมือท่านมาถึงไตห้วนัแลว้นายจา้งตอ้งยนืขอใบรับรองลูกเรือชาวต่างชาติ 
เมือท่านทาํงานครบ สัญญาหรือมีเหตุตอ้งเดินทางกลบัประเทศ 
ตอ้งส่งคืนใบรับรองลกูเรือชาวต่างชาติใหน้ายจา้งหรือเจา้ของเรือ 

8.  ท่านตอ้งเสียภาษีเงินไดร้ะหวา่งทีทาํงานอยูใ่นไตห้วนัตามกฎหมาย 
ประมวลรัษฎากรของไตห้วนั แรงงานต่างชาติตอ้งเสียภาษีเงินไดทุ้กคน 
(ดูภาคผนวก 4) 

9.   ระหวา่งทาํงานอยูใ่นไตห้วนั หา้มทาํการผลิต ลาํเลียง จดัจาํหน่าย ถ่ายโอน 
เสพหรือครอบครองเฮโรอีน ฝิน มอร์ฟีน โคเคน กญัชา แอมเฟตามีน 
รวมทงัยาเสพติดประเภทอืนๆ 
ทีอยูใ่นพระราชบญัญติัป้องกนัและควบคุมยาเสพติดทุกระดบั 
หากถูกตรวจจบัดาํเนินคดีทางอาญาหรือถูกลงโทษตามกฎระเบียบแลว้ 
กระทรวงแรงงาน จะเพิกถอนใบอนุญาตทาํงานและเนรเทศออกจากไตห้วนั 
ไม่มีสิทธิกลบัเขา้มาทาํงานทีประเทศไตห้วนัอีก 

10. ขณะเดินทางเขา้ไตห้วนัตอ้งสอบถามใหช้ดัก่อนวา่ใครจะไปรับทีสนามบิน เช่น 
นายจา้ง บริษทัจดัหางานและผู ้ไดรั้บมอบหมายอืนๆ ป้องกนัถูกหลอกลวง 
กระทรวงแรงงานไดจ้ดัตงัศูนยใ์หบ้ริการแรงงานต่างชาติ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ 
เถาหยวนและท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง เพือบริการแรงงานต่างชาติทีเดิน 
ทางเขา้หรือ ออกจากไตห้วนัและรับเรืองร้องทุกขข์องแรงงานต่างชาติทีกาํลงัจะ 
เดินทางออกจากไตห้วนัดว้ย (ดูภาคผนวก ) 

 เพือปกป้องสิทธิผลประโยชน์ระหวา่งทีท่านทาํงานอยูใ่นไตห้วนั 
ท่านตอ้งเคารพและปฏิบติัตามกฎระเบียบขา้งตน้อยา่งเคร่งครัด  
กรณีทีพบวา่นายจา้งไม่ไดด้าํเนิน การตามทีกล่าวมา ตอ้งแจง้หรือเตือนใหน้ายจา้งทราบ 
หากยงัเพิกเฉยหรือพบวา่นายจา้งมีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมาย ขอใหท่้านร้องเรียนต่อ 
หน่วยงานต่อไปนีซึงจะมีล่ามทีพดูภาษาต่างๆ ได ้คอยใหบ้ริการรับคาํร้องทุกข ์

ใหค้าํแนะนาํตลอดเพือช่วยเหลือท่าน    
[1955] สายรับเรืองร้องเรียนและใหค้าํปรึกษาแรงงาน 
ตงัแต่วนัที 1 ก.ค. 2552 ไม่วา่ท่านจะเป็นนายจา้ง 
แรงงานต่างชาติหรือประชาชนทวัไปสามารถใชบ้ริการสายด่วนนี 
เพือขอความช่วยเหลือไดต้ลอด 24 ชวัโมง โดยโทรศพัทผ์า่นโทรศพัทบ์า้น 
โทรศพัทมื์อถือ หรือโทรศพัทส์าธารณะ 
โทรศพัทส์ายด่วนนีจะมีการใหบ้ริการภาษาต่างๆ (ภาษาจีน ไทย อินโดนีเซีย 
เวยีดนามและองักฤษ) 

 ศูนยบ์ริการแรงงานต่างชาติ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติของไตห้วนั  
(สนามบินนานาชาติ เถาหยวนและสนามบินนานาชาติเกาสง (ดูภาคผนวก 5) 

 ร้องเรียนต่อศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติประจาํกองแรงงานทอ้งทีต่างๆ 
(ดูภาคผนวก 1) 
 
 
๒. สิทธิผลประโยชน์ระหวา่งทาํงานในไตห้วนั 

1.ค่าจา้ง 
นายจา้งและลูกจา้งตกลงกนัเอง 
กรณีทีกิจการของนายจา้งอยูใ่นขอบข่ายการบงัคบัใชข้องกฎหมายมาตรฐานแรงงาน 
ค่าจา้งจะตาํกวา่อตัราค่าจา้งขนัตาํทีรัฐบาลกาํหนดไม่ได ้
2.เวลาทาํงานและการหยดุพกัเบรค 
(1) เป็นไปตามสัญญาจา้ง 
แต่กิจการทีอยูใ่นขอบข่ายการบงัคบัใชข้องกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ชวัโมงทาํงาน 
ในวนัปกติวนัละไม่เกิน 8 ชม. ชม.ทาํงานใน 1 สัปดาห์ไม่เกิน 40 ชม. 
เมือมีการขยายเวลาทาํงานหรือทาํงานล่วงเวลา ใหค้าํนวณค่าจา้งทาํงานล่วงเวลาตามกฎหมาย 
(2) คนงานทีทาํงานติดต่อกนั 4 ชวัโมง ควรมีเวลาพกัเบรกอยา่งนอ้ย 30 นาที 
สาํหรับงานทีใชร้ะบบเปลียนกะหรือมีงานทีตอ้งทาํอยา่งต่อเนืองหรือเป็นงานเร่งรีบ 
ในช่วงระหวา่งทาํงานนายจา้งสามารถจดัเวลาพกัต่างหากใหไ้ด ้ 
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3.วนัหยดุประจาํสปัดาห์ หยดุพกัผอ่น และการลางาน  
ตามทีกาํหนดเรืองวนัหยดุในสัญญาจา้งระหวา่งนายจา้งและแรงงานต่างชาติใน 
ตาํแหน่งผูอ้นุบาลในครัวเรือน ตลอดจนงานก่อสร้าง งานการผลิต งานผูอ้นุบาลใน 
องคก์ร งานฆ่าหรือชาํแหละเนือสัตว ์รวมทงังานประมง นัน ถือว่าสอดคลอ้งตามกฎหมาย 
มาตรฐานแรงงาน โดยแรงงานจะมีวนัหยดุพกั  วนัทุกๆการทาํงาน  วนั  
คือวนัหยดุพกัประจาํสัปดาห์  วนั และวนัหยดุพกัผอ่น  วนั 
นอกจากนีวนัหยดุตามทีทางการไตห้วนัประกาศใหเ้ป็นวนัหยดุ แรงงานควรไดห้ยดุพกั 
และไม่วา่แรงงานจะทาํงานกบันายจา้งรายเดียวกนั หรือหน่วยงานใดกต็าม 
ควรมีวนัหยดุพิเศษเมือทาํงานครบตามกาํหนดเวลาวนัหยดุพกัประจาํสัปดาห์ 
เป็นวนัหยดุบงัคบั เพือไม่ใหแ้รงงานตอ้งทาํงานติดต่อกนั 
และเพือเป็นการคุม้ครองรักษาสุขภาพของแรงงาน 
นายจา้งจะละเมิดสิทธิประโยชน์ของแรงงานไม่ได ้
การทาํงานในวนัหยดุพกัผอ่น จะมีความยดืหยุน่ โดยหากนายจา้งตอ้งการใหแ้รงงาน 
ทาํงาน จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานมาตรา  ขอ้ , ,  และ 
ขอ้  วรรคแรก และไดรั้บความยนิยอมจากแรงงาน 
4.การประกนัสุขภาพ 
แรงงานต่างชาติทีอยูใ่นไตห้วนัโดยมีใบถินทีอยูอ่าศยั (ARC) 
นายจา้งจะตอ้งเขา้ประกนัสุขภาพใหแ้รงงานต่างชาติทุกคน 
นบัจากวนัทีเขา้ทาํงานวนัแรก โดยตอ้งจ่ายเบียประกนัเป็นประจาํทุกเดือน 
แรงงานจะไดรั้บสิทธิในการบาํบดัรักษาโรค เมือเกิดอาการเจบ็ป่วย 
(ทีอยูส่าํนกังานประกนัสุขภาพแห่งชาติสาํนกังานใหญ่และสาขา (ดูภาคผนวก 6) 
5.การประกนัภยัแรงงาน 
หากท่านทาํงานในกิจการทีมีลูกจา้ง 5 คนขึนไปหรือทาํงานในกิจการการประมง  
นายจา้งหรือกิจการทีท่านสังกดัมีหนา้ทียนืเอกสารทีเกียวขอ้ง 
โดยแนบเอกสารอนุญาตทาํงานจากหน่วยงานทีเกียวขอ้งต่อสาํนกัประกนัภยัแรงงาน 
กรมพฒันากาํลงัแรงงาน นบัแต่วนัทีแรงงานต่างชาติเดินทางถึงวนัแรกเพือแจง้เอาประกนั  
ใหท่้าน (ทีอยูส่าํนกัประกนัภยัแรงงานประจาํทอ้งทีต่างๆ ดูภาคผนวก 7) 
 
 

6.การใหบ้ริการแรงงานทีเดินทางเขา้-ออกไตห้วนั 
กระทรวงแรงงานไดจ้ดัตงัศูนยบ์ริการแรงงานต่างชาติ (ภาคผนวก 5)  
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติของไตห้วนั 
(สนามบินนานาชาติเถาหยวนและสนามบินนานาชาติเกาสง) 
เพือบริการใหค้าํแนะนาํและความรู้เรืองกฎหมาย บริการรับแรงงานต่างชาติทีเดินทาง 
เขา้ไตห้วนั รวมทงับริการรับเรืองร้องทุกขแ์ละจดัหาทีพกัชวัคราวใหแ้ก่แรงงานต่างชาติ 
ทีประสบปัญหาเดือดร้อนในขณะจะเดินทางออกจากไตห้วนั (ดูแผนภูมิขา้งทา้ย)นอก 
เหนือจากนีแลว้ กระทรวงแรงงานยงัมีคลิปวดีีโอประชาสัมพนัธ์ความรู้ดา้นกฎหมาย  
(เวบ็ไซต ์http://www.fw.org.tw) แรงงานต่างชาติท่านใดทีไม่สามารถเขา้รับฟังการ 
อบรมทางกฎหมาย สามารถชมคลิปวดีีโอดงักล่าว โดยขอความช่วยเหลือจากนายจา้ง 
หรือบริษทัจดัหางาน หรือเขา้เวบ็ชมคลิปวดิีโอดว้ยตนเอง 
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3.วนัหยดุประจาํสปัดาห์ หยดุพกัผอ่น และการลางาน  
ตามทีกาํหนดเรืองวนัหยดุในสัญญาจา้งระหวา่งนายจา้งและแรงงานต่างชาติใน 
ตาํแหน่งผูอ้นุบาลในครัวเรือน ตลอดจนงานก่อสร้าง งานการผลิต งานผูอ้นุบาลใน 
องคก์ร งานฆ่าหรือชาํแหละเนือสัตว ์รวมทงังานประมง นัน ถือว่าสอดคลอ้งตามกฎหมาย 
มาตรฐานแรงงาน โดยแรงงานจะมีวนัหยดุพกั  วนัทุกๆการทาํงาน  วนั  
คือวนัหยดุพกัประจาํสัปดาห์  วนั และวนัหยดุพกัผอ่น  วนั 
นอกจากนีวนัหยดุตามทีทางการไตห้วนัประกาศใหเ้ป็นวนัหยดุ แรงงานควรไดห้ยดุพกั 
และไม่วา่แรงงานจะทาํงานกบันายจา้งรายเดียวกนั หรือหน่วยงานใดกต็าม 
ควรมีวนัหยดุพิเศษเมือทาํงานครบตามกาํหนดเวลาวนัหยดุพกัประจาํสัปดาห์ 
เป็นวนัหยดุบงัคบั เพือไม่ใหแ้รงงานตอ้งทาํงานติดต่อกนั 
และเพือเป็นการคุม้ครองรักษาสุขภาพของแรงงาน 
นายจา้งจะละเมิดสิทธิประโยชน์ของแรงงานไม่ได ้
การทาํงานในวนัหยดุพกัผอ่น จะมีความยดืหยุน่ โดยหากนายจา้งตอ้งการใหแ้รงงาน 
ทาํงาน จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานมาตรา  ขอ้ , ,  และ 
ขอ้  วรรคแรก และไดรั้บความยนิยอมจากแรงงาน 
4.การประกนัสุขภาพ 
แรงงานต่างชาติทีอยูใ่นไตห้วนัโดยมีใบถินทีอยูอ่าศยั (ARC) 
นายจา้งจะตอ้งเขา้ประกนัสุขภาพใหแ้รงงานต่างชาติทุกคน 
นบัจากวนัทีเขา้ทาํงานวนัแรก โดยตอ้งจ่ายเบียประกนัเป็นประจาํทุกเดือน 
แรงงานจะไดรั้บสิทธิในการบาํบดัรักษาโรค เมือเกิดอาการเจบ็ป่วย 
(ทีอยูส่าํนกังานประกนัสุขภาพแห่งชาติสาํนกังานใหญ่และสาขา (ดูภาคผนวก 6) 
5.การประกนัภยัแรงงาน 
หากท่านทาํงานในกิจการทีมีลูกจา้ง 5 คนขึนไปหรือทาํงานในกิจการการประมง  
นายจา้งหรือกิจการทีท่านสังกดัมีหนา้ทียนืเอกสารทีเกียวขอ้ง 
โดยแนบเอกสารอนุญาตทาํงานจากหน่วยงานทีเกียวขอ้งต่อสาํนกัประกนัภยัแรงงาน 
กรมพฒันากาํลงัแรงงาน นบัแต่วนัทีแรงงานต่างชาติเดินทางถึงวนัแรกเพือแจง้เอาประกนั  
ใหท่้าน (ทีอยูส่าํนกัประกนัภยัแรงงานประจาํทอ้งทีต่างๆ ดูภาคผนวก 7) 
 
 

6.การใหบ้ริการแรงงานทีเดินทางเขา้-ออกไตห้วนั 
กระทรวงแรงงานไดจ้ดัตงัศูนยบ์ริการแรงงานต่างชาติ (ภาคผนวก 5)  
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติของไตห้วนั 
(สนามบินนานาชาติเถาหยวนและสนามบินนานาชาติเกาสง) 
เพือบริการใหค้าํแนะนาํและความรู้เรืองกฎหมาย บริการรับแรงงานต่างชาติทีเดินทาง 
เขา้ไตห้วนั รวมทงับริการรับเรืองร้องทุกขแ์ละจดัหาทีพกัชวัคราวใหแ้ก่แรงงานต่างชาติ 
ทีประสบปัญหาเดือดร้อนในขณะจะเดินทางออกจากไตห้วนั (ดูแผนภูมิขา้งทา้ย)นอก 
เหนือจากนีแลว้ กระทรวงแรงงานยงัมีคลิปวดีีโอประชาสัมพนัธ์ความรู้ดา้นกฎหมาย  
(เวบ็ไซต ์http://www.fw.org.tw) แรงงานต่างชาติท่านใดทีไม่สามารถเขา้รับฟังการ 
อบรมทางกฎหมาย สามารถชมคลิปวดีีโอดงักล่าว โดยขอความช่วยเหลือจากนายจา้ง 
หรือบริษทัจดัหางาน หรือเขา้เวบ็ชมคลิปวดิีโอดว้ยตนเอง 
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7.การร้องทุกขข์อ้พิพาท 
ในระหวา่งการทาํงานในไตห้วนัหากท่านเกิดขอ้พิพาทเกียวกบัสัญญาจา้งหรือสิทธิ 
ประโยชน์ดา้นแรงงาน สามารถโทรไป19 สายรับเรืองร้องเรียนและใหค้าํปรึกษาแรงงาน 
(ดูภาคผนวก2) 

1.แกปั้ญหาทนัทีก่อนเดินทางออกจาก 
ไตห้วนั

2.กรณีไม่สามารถแกไ้ขไดท้นัทีจะนาํส่ง
มอบใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้งจดัการ 
ต่อไป

ช่วยแกไ้ขปัญหาดว้ยการติดต่อนายจา้ง 
บริษทัจดัหางาน หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง

เจา้หนา้ทีถือป้ายภาษาไทยรอรับท่านทีลง 
จากเครืองบิน 

ขนัตอนการใหบ้ริการรับแรงงานต่างชาติที 
เดินทางเขา้สู่ไตห้วนั

ช่วยกรอกบตัรขาเขา้เมืองและพาไปส่งที 
ด่านตรวจคนเขา้เมืองเพือตรวจหนงัสือ 

เดินทาง

พาไปรับสัมภาระ 

ติดบตัร(สติกเกอร์)เพือสะดวกต่อการพา 
ไปด่านตรวจคนเขา้เมืองพร้อมมอบ 
เอกสารแนะนาํการทาํงานในไตห้วนั 

พาไปทีด่านศุลกากรเพือตรวจสัมภาระ 
จากนนัพาไปเขา้รับการอบรมเกียวกบัขอ้ 

กฏหมาย

รอนายจา้งหรือบริษทัจดัหางานมารับ

เดินทางต่อไปยงัสถานทีทาํงาน 
เริมตน้ชีวติการทาํงานในไตห้วนั 

ขนัตอนการให้คาํปรึกษาแรงงานต่างชาติ 
ทีจะเดินทางออกจากไตห้วนั 

หากสงสัยวา่สิทธิประโยชน์ของท่าน

ถูกริดรอน ร้องทุกขก่์อนเดินทางออก

ไปทีศูนยบ์ริการแรงงานต่างชาติเพือร้อง 
ทุกขต่์อเจา้หนา้ที

เจา้หนา้ทีทีพดูภาษาไทยไดจ้ะรับเรืองร้อง 
ทุกขล์งบนัทึกไวแ้ละวเิคราะห์ปัญหา

หรือสอบถามผา่นหน่วยงานบริหารแรงงานของรัฐในเขตทอ้งถินหรือยนืขอไกล่เกลีย 
กรณีขอ้พิพาทแรงงาน (ศูนยบ์ริการใหค้าํปรึกษา แรงงานต่างชาติในแต่ละเขตพืนทีโปรดดูภาคผนวก 1)  
เช่น สามารถไปยงัศูนยบ์ริการ 
แรงงานต่างชาติ ณ สนามบินนานาชาติของไตห้วนั 
(สนามบินนานาชาติเถาหยวนและสนามบินนานาชาติเกาสง (ดูภาคผนวก ) 
8.การร้องทุกขก์รณีเกิดขอ้พิพาทดา้นการบริโภค 
เมือเกิดขอ้พิพาทเกียวกบัการซือสินคา้หรือการบริการระหวา่งท่านกบัผูป้ระกอบการ 
สามารถยนืร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อผูป้ระกอบการโดยตรง 
ศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภคทุกสาขาหรือองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค หากตอ้งการ 
ปรึกษาปัญหาการบริโภค โทร. 1950 สายด่วนบริการผูบ้ริโภค 
หรือติดต่อศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภคสภาบริหาร โทร. (02)3356-7706~08 
เพือขอรับความช่วยเหลือ นอกจากนี ท่านยงัสามารถตรวจสอบ 
หรือร้องเรียนผา่นทางระบบออนไลน์ทางเวบ็ไซตข์องสาํนกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
สภาบริหาร (www.cpc.ey.gov.tw) หรือคลิกที "ยนืร้องเรียนไกล่เกลียขอ้พิพาท" ทางเวบ็ 
ไซต ์เพือเขา้สู่การร้องเรียน 
9.ตามกฏหมายแรงงาน แรงงานมีสิทธิเขา้ร่วมองคก์รหรือสหภาพแรงงานได ้
โดยหากสถานทีทาํงานของท่านมี สหภาพแรงงาน 
ท่านสามารถยนืขอเขา้เป็นสมาชิกโดยตอ้งชาํระค่าสมาชิกตามทีกาํหนดไว ้
ซึงท่านจะไดรั้บข่าวสารเกียวกบัสิทธิประโยชน์ของท่านผา่นทางสหภาพแรงงาน 
หากท่านเป็นสมาชิกในสหภาพฯ แลว้ 
ท่านจะมีสิทธิลงสมคัรรับเลือกตงัเพือเป็นกรรมการสหภาพฯได ้
แต่หากสถานทีทีท่านทาํงานไม่มีสหภาพแรงงาน และ 
ตอ้งการทีจะจดัตงัสหภาพแรงงานอุตสาหกรรม 
หรือสหภาพองคก์รต่อสู้เพือสิทธิแรงงาน ท่านสามารถรวบรวมรายชือผูร่้วมงานใหค้รบ 
30 คนขึนไป ยนืขอจดทะเบียนเป็นสหภาพแรงงานกบัเจา้พนกังานประจาํพืนทีนนัๆ ได ้
หลงัเสร็จสินขนัตอนการจดัตงัสหภาพฯ แลว้ ท่านจะไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย 
 

๓. เลือกอยา่งฉลาด ถูกกฏหมายหรือผดิกฏหมาย 
1.ทาํงานถูกกฏหมาย มีผลดีอะไรบา้ง? 
แรงงานต่างชาติทีทาํงานอยา่งถูกกฎหมายในไตห้วนั 
นอกจากจะไดรั้บการคุม้ครองค่าจา้งแลว้ ยงัจะไดรั้บ 
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7.การร้องทุกขข์อ้พิพาท 
ในระหวา่งการทาํงานในไตห้วนัหากท่านเกิดขอ้พิพาทเกียวกบัสัญญาจา้งหรือสิทธิ 
ประโยชน์ดา้นแรงงาน สามารถโทรไป19 สายรับเรืองร้องเรียนและใหค้าํปรึกษาแรงงาน 
(ดูภาคผนวก2) 

1.แกปั้ญหาทนัทีก่อนเดินทางออกจาก 
ไตห้วนั

2.กรณีไม่สามารถแกไ้ขไดท้นัทีจะนาํส่ง
มอบใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้งจดัการ 
ต่อไป

ช่วยแกไ้ขปัญหาดว้ยการติดต่อนายจา้ง 
บริษทัจดัหางาน หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง

เจา้หนา้ทีถือป้ายภาษาไทยรอรับท่านทีลง 
จากเครืองบิน 

ขนัตอนการใหบ้ริการรับแรงงานต่างชาติที 
เดินทางเขา้สู่ไตห้วนั

ช่วยกรอกบตัรขาเขา้เมืองและพาไปส่งที 
ด่านตรวจคนเขา้เมืองเพือตรวจหนงัสือ 

เดินทาง

พาไปรับสัมภาระ 

ติดบตัร(สติกเกอร์)เพือสะดวกต่อการพา 
ไปด่านตรวจคนเขา้เมืองพร้อมมอบ 
เอกสารแนะนาํการทาํงานในไตห้วนั 

พาไปทีด่านศุลกากรเพือตรวจสัมภาระ 
จากนนัพาไปเขา้รับการอบรมเกียวกบัขอ้ 

กฏหมาย

รอนายจา้งหรือบริษทัจดัหางานมารับ

เดินทางต่อไปยงัสถานทีทาํงาน 
เริมตน้ชีวติการทาํงานในไตห้วนั 

ขนัตอนการให้คาํปรึกษาแรงงานต่างชาติ 
ทีจะเดินทางออกจากไตห้วนั 

หากสงสัยวา่สิทธิประโยชน์ของท่าน

ถูกริดรอน ร้องทุกขก่์อนเดินทางออก

ไปทีศูนยบ์ริการแรงงานต่างชาติเพือร้อง 
ทุกขต่์อเจา้หนา้ที

เจา้หนา้ทีทีพดูภาษาไทยไดจ้ะรับเรืองร้อง 
ทุกขล์งบนัทึกไวแ้ละวเิคราะห์ปัญหา

หรือสอบถามผา่นหน่วยงานบริหารแรงงานของรัฐในเขตทอ้งถินหรือยนืขอไกล่เกลีย 
กรณีขอ้พิพาทแรงงาน (ศูนยบ์ริการใหค้าํปรึกษา แรงงานต่างชาติในแต่ละเขตพืนทีโปรดดูภาคผนวก 1)  
เช่น สามารถไปยงัศูนยบ์ริการ 
แรงงานต่างชาติ ณ สนามบินนานาชาติของไตห้วนั 
(สนามบินนานาชาติเถาหยวนและสนามบินนานาชาติเกาสง (ดูภาคผนวก ) 
8.การร้องทุกขก์รณีเกิดขอ้พิพาทดา้นการบริโภค 
เมือเกิดขอ้พิพาทเกียวกบัการซือสินคา้หรือการบริการระหวา่งท่านกบัผูป้ระกอบการ 
สามารถยนืร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อผูป้ระกอบการโดยตรง 
ศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภคทุกสาขาหรือองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค หากตอ้งการ 
ปรึกษาปัญหาการบริโภค โทร. 1950 สายด่วนบริการผูบ้ริโภค 
หรือติดต่อศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภคสภาบริหาร โทร. (02)3356-7706~08 
เพือขอรับความช่วยเหลือ นอกจากนี ท่านยงัสามารถตรวจสอบ 
หรือร้องเรียนผา่นทางระบบออนไลน์ทางเวบ็ไซตข์องสาํนกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
สภาบริหาร (www.cpc.ey.gov.tw) หรือคลิกที "ยนืร้องเรียนไกล่เกลียขอ้พิพาท" ทางเวบ็ 
ไซต ์เพือเขา้สู่การร้องเรียน 
9.ตามกฏหมายแรงงาน แรงงานมีสิทธิเขา้ร่วมองคก์รหรือสหภาพแรงงานได ้
โดยหากสถานทีทาํงานของท่านมี สหภาพแรงงาน 
ท่านสามารถยนืขอเขา้เป็นสมาชิกโดยตอ้งชาํระค่าสมาชิกตามทีกาํหนดไว ้
ซึงท่านจะไดรั้บข่าวสารเกียวกบัสิทธิประโยชน์ของท่านผา่นทางสหภาพแรงงาน 
หากท่านเป็นสมาชิกในสหภาพฯ แลว้ 
ท่านจะมีสิทธิลงสมคัรรับเลือกตงัเพือเป็นกรรมการสหภาพฯได ้
แต่หากสถานทีทีท่านทาํงานไม่มีสหภาพแรงงาน และ 
ตอ้งการทีจะจดัตงัสหภาพแรงงานอุตสาหกรรม 
หรือสหภาพองคก์รต่อสู้เพือสิทธิแรงงาน ท่านสามารถรวบรวมรายชือผูร่้วมงานใหค้รบ 
30 คนขึนไป ยนืขอจดทะเบียนเป็นสหภาพแรงงานกบัเจา้พนกังานประจาํพืนทีนนัๆ ได ้
หลงัเสร็จสินขนัตอนการจดัตงัสหภาพฯ แลว้ ท่านจะไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย 
 

๓. เลือกอยา่งฉลาด ถูกกฏหมายหรือผดิกฏหมาย 
1.ทาํงานถูกกฏหมาย มีผลดีอะไรบา้ง? 
แรงงานต่างชาติทีทาํงานอยา่งถูกกฎหมายในไตห้วนั 
นอกจากจะไดรั้บการคุม้ครองค่าจา้งแลว้ ยงัจะไดรั้บ 
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หลกัประกนัดา้นสิทธิประโยชน์ทีเกียวขอ้งกบัแรงงานอีกดว้ย 
หากท่านไม่มีประวติัทาํผดิกฎหมายระหวา่งทาํงานอยูใ่นไตห้วนั 
เมือเดินทางกลบัประเทศก่อนครบสัญญาหรือเดินทางกลบัเนืองจากครบสัญญาหรือ 
เนืองจากไม่ผา่นการตรวจโรค แต่กลบัไปรักษาจนหายขาดแลว้ 
ท่านสามารถทาํเรืองขอเขา้มาทาํงานทีไตห้วนัไดอี้ก ภายหลงัจาก 
เดินทางออกจากไตห้วนัแลว้ 1 วนั 
ทงันีระยะเวลาทีท่านทาํงานอยูใ่นไตห้วนัรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 12 ปี ตาํแหน่ง 
ผูอ้นุบาลในครัวเรือน หากมีคุณสมบติัผา่นการประเมิน 
สามารถทาํงานในไตห้วนัไดไ้ม่เกิน 14 ปี 
2.ระหวา่งทาํงานในไตห้วนัแลว้หลบหนีนายจา้ง  จะมีผลตามมาอยา่งไรบา้ง? 
กฎหมายการจา้งงานของไตห้วนัมาตราที 73 และ 74 กาํหนดวา่ 
แรงงานต่างชาติทีขาดงานติดต่อกนั 3 วนั โดยไม่สามารถติดต่อได ้
จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทาํงานและถูกเนรเทศออกจากไตห้วนั 
ไม่มีสิทธิกลบัเขา้มาทาํงานไดอี้ก แรงงานผดิกฎหมายทีทาํงานโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
ตอ้งระวางโทษปรับตงัแต่ 30,000 - 150,000 เหรียญไตห้วนั 
3. เมือมีการหลบหนี  จะตอ้งทาํอยา่งไร? 
(1)ท่านทีประสบปัญหาในการทาํงานไดรั้บการกดขีถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ไดรั้บความ 
เป็นธรรม ควรขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างของกระทรวงแรงงานได ้หากหลบ 
หนีนายจา้งออกไปทาํงานอยา่งผดิกฎหมาย 
มกัจะถูกนายจา้งหรือบริษทัจดัหางานผดิกฎหมาย กดขี ขดูรีดและเอารัดเอาเปรียบ 
ไม่มีหลกัประกนัทงัดา้นการรักษาพยาบาล การดาํรงชีวติและการทาํงาน 
เมือเจบ็ไขไ้ดป่้วยจะไม่มีประกนัสุขภาพและประกนัภยัแรงงาน 
แต่หากท่านหลบหนีนายจา้งออกไปแลว้ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงาน 
ใหท่้านรีบแจง้กลบัมายงัหน่วยงานต่างๆ ดงัต่อไปนีใหไ้ดช่้วยเหลือท่าน : 

 1955 สายรับเรืองร้องเรียนและใหค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติ (ดูภาคผนวก 2) 
 สาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองและกิจการชาวต่างชาติประจาํทอ้งทีต่างๆ 

(ดูภาคผนวก 9) 
 สถานนีตาํรวจประจาํทอ้งทีต่างๆ 
 สาํนกังานแรงงานไทย (ดูภาคผนวก3)  
 ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติประจาํทอ้งทีต่างๆ (ดูภาคผนวก 1) 
 ศูนยบ์ริการใหค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติ ณ สนามบินนานาชาติไตห้วนั 

(สนามบินนานาชาติเถาหยวนและสนามบินนานาชาติเกาสง) (ภาคผนวก 5) 
(2) เพือขจดัปัญหาทางสังคมทีเกิดจากแรงงานผดิกฎหมาย 
และเพือปกป้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ 
นายจา้งทีวา่จา้งแรงงานต่างชาติผดิกฎหมาย จะถูกลงโทษปรับ 750,000 
เหรียญไตห้วนั และ เริมตงัแต่ 9 พ.ย.  2558 เป็นตน้มา  
กระทรวงแรงงานไดเ้พิมเงินรางวลันาํจบัการทาํงานอยา่งผดิกฎหมาย  
กรณีแจง้เบาะแส นายหนา้จดัหาแรงงานต่างชาติผดิกฎหมาย 
จะไดรั้บเงินรางวลันาํจบัโดยคิดจากจาํนวนคนงานต่างชาติ 
ผดิ กฎหมายทีถูกตรวจพบ เงินรางวลันาํจบัแต่ละคดีสูงสุดไม่เกิน 70,000 
เหรียญไตห้วนั แจง้ขอ้มูลแรงงาน ต่างชาติผดิกฎหมายไดที้ กระทรวงแรงงาน 
0800-000-978 หรือโทร1955 สายรับเรืองร้องเรียนและใหค้าํปรึกษา 
แรงงานต่างชาติ (ภาคผนวก 2) 

 
๔. ขอ้ควรระวงัและกฎระเบียบทีเกียวขอ้งอืนๆ 

1.ค่าบริการจดัหางานก่อนการเดินทางและค่าบริการดูแลรายเดือนระหวา่งทาํ
งานอยูใ่นไตห้วนั 
1.1. เพือใหก้ารจดัเกบ็ค่าหวัคิวเหมาะสมเและไดม้าตราฐาน กระทรวงแรงงาน (MOL) 
ไดข้อความร่วมมือจากประเทศผูส่้งออกแรงงาน แยกค่าหวัคิวและค่าใชจ่้ายออกจากกนั 
โดยเสนอใหบ้ริษทัจดัหางานไทยเกบ็ค่าหวัคิวได ้ในอตัราไม่เกิน ค่าจา้งขนัตาํ 1 เดือน 
และไดห้ารือกบัประเทศผูส่้งออกแรงงานต่างๆ กาํหนดค่าบริการจดัหางาน (ค่าหวัคิว) 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอืนๆ อยา่งชดัเจน 
1.2.แรงงานต่างชาติทีเดินทางเขา้ไตห้วนั 
จะเสียค่าบริการดูแลรายเดือนใหแ้ก่บริษทัจดัหางานไตห้วนัในอตัราดงันี : 
ปีแรกเดือนละไม่เกิน 1,800 เหรียญไตห้วนั ปีที 2 เดือนละไม่เกิน1,700 เหรียญไตห้วนั 
ปีที 3 เดือนละไม่เกิน 1,500 เหรียญไตห้วนั 
โดยค่าบริการจะเริมเกบ็ไดก้ต่็อเมือมีการใหบ้ริการ  หา้มมีการเรียกเกบ็ล่วงหนา้ 
1.3. จาํนวนเงินกูข้องแรงงานต่างชาติก่อนจะเดินทางมาไตห้วนั 
จะตอ้งบนัทึกไวใ้นหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายและค่าจา้งของแรงงานต่างชาติ 
โดยผา่นการรับรองจากกระทรวงแรงงานในประเทศนนัๆ ก่อน 
และหา้มมิใหบ้ริษทัจดัหางานในไตห้วนัเป็นตวัแทนทวงหนีสินใหก้บัเจา้หนี 
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หลกัประกนัดา้นสิทธิประโยชน์ทีเกียวขอ้งกบัแรงงานอีกดว้ย 
หากท่านไม่มีประวติัทาํผดิกฎหมายระหวา่งทาํงานอยูใ่นไตห้วนั 
เมือเดินทางกลบัประเทศก่อนครบสัญญาหรือเดินทางกลบัเนืองจากครบสัญญาหรือ 
เนืองจากไม่ผา่นการตรวจโรค แต่กลบัไปรักษาจนหายขาดแลว้ 
ท่านสามารถทาํเรืองขอเขา้มาทาํงานทีไตห้วนัไดอี้ก ภายหลงัจาก 
เดินทางออกจากไตห้วนัแลว้ 1 วนั 
ทงันีระยะเวลาทีท่านทาํงานอยูใ่นไตห้วนัรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 12 ปี ตาํแหน่ง 
ผูอ้นุบาลในครัวเรือน หากมีคุณสมบติัผา่นการประเมิน 
สามารถทาํงานในไตห้วนัไดไ้ม่เกิน 14 ปี 
2.ระหวา่งทาํงานในไตห้วนัแลว้หลบหนีนายจา้ง  จะมีผลตามมาอยา่งไรบา้ง? 
กฎหมายการจา้งงานของไตห้วนัมาตราที 73 และ 74 กาํหนดวา่ 
แรงงานต่างชาติทีขาดงานติดต่อกนั 3 วนั โดยไม่สามารถติดต่อได ้
จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทาํงานและถูกเนรเทศออกจากไตห้วนั 
ไม่มีสิทธิกลบัเขา้มาทาํงานไดอี้ก แรงงานผดิกฎหมายทีทาํงานโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
ตอ้งระวางโทษปรับตงัแต่ 30,000 - 150,000 เหรียญไตห้วนั 
3. เมือมีการหลบหนี  จะตอ้งทาํอยา่งไร? 
(1)ท่านทีประสบปัญหาในการทาํงานไดรั้บการกดขีถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ไดรั้บความ 
เป็นธรรม ควรขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างของกระทรวงแรงงานได ้หากหลบ 
หนีนายจา้งออกไปทาํงานอยา่งผดิกฎหมาย 
มกัจะถูกนายจา้งหรือบริษทัจดัหางานผดิกฎหมาย กดขี ขดูรีดและเอารัดเอาเปรียบ 
ไม่มีหลกัประกนัทงัดา้นการรักษาพยาบาล การดาํรงชีวติและการทาํงาน 
เมือเจบ็ไขไ้ดป่้วยจะไม่มีประกนัสุขภาพและประกนัภยัแรงงาน 
แต่หากท่านหลบหนีนายจา้งออกไปแลว้ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงาน 
ใหท่้านรีบแจง้กลบัมายงัหน่วยงานต่างๆ ดงัต่อไปนีใหไ้ดช่้วยเหลือท่าน : 

 1955 สายรับเรืองร้องเรียนและใหค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติ (ดูภาคผนวก 2) 
 สาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองและกิจการชาวต่างชาติประจาํทอ้งทีต่างๆ 

(ดูภาคผนวก 9) 
 สถานนีตาํรวจประจาํทอ้งทีต่างๆ 
 สาํนกังานแรงงานไทย (ดูภาคผนวก3)  
 ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติประจาํทอ้งทีต่างๆ (ดูภาคผนวก 1) 
 ศูนยบ์ริการใหค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติ ณ สนามบินนานาชาติไตห้วนั 

(สนามบินนานาชาติเถาหยวนและสนามบินนานาชาติเกาสง) (ภาคผนวก 5) 
(2) เพือขจดัปัญหาทางสังคมทีเกิดจากแรงงานผดิกฎหมาย 
และเพือปกป้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ 
นายจา้งทีวา่จา้งแรงงานต่างชาติผดิกฎหมาย จะถูกลงโทษปรับ 750,000 
เหรียญไตห้วนั และ เริมตงัแต่ 9 พ.ย.  2558 เป็นตน้มา  
กระทรวงแรงงานไดเ้พิมเงินรางวลันาํจบัการทาํงานอยา่งผดิกฎหมาย  
กรณีแจง้เบาะแส นายหนา้จดัหาแรงงานต่างชาติผดิกฎหมาย 
จะไดรั้บเงินรางวลันาํจบัโดยคิดจากจาํนวนคนงานต่างชาติ 
ผดิ กฎหมายทีถูกตรวจพบ เงินรางวลันาํจบัแต่ละคดีสูงสุดไม่เกิน 70,000 
เหรียญไตห้วนั แจง้ขอ้มูลแรงงาน ต่างชาติผดิกฎหมายไดที้ กระทรวงแรงงาน 
0800-000-978 หรือโทร1955 สายรับเรืองร้องเรียนและใหค้าํปรึกษา 
แรงงานต่างชาติ (ภาคผนวก 2) 

 
๔. ขอ้ควรระวงัและกฎระเบียบทีเกียวขอ้งอืนๆ 

1.ค่าบริการจดัหางานก่อนการเดินทางและค่าบริการดูแลรายเดือนระหวา่งทาํ
งานอยูใ่นไตห้วนั 
1.1. เพือใหก้ารจดัเกบ็ค่าหวัคิวเหมาะสมเและไดม้าตราฐาน กระทรวงแรงงาน (MOL) 
ไดข้อความร่วมมือจากประเทศผูส่้งออกแรงงาน แยกค่าหวัคิวและค่าใชจ่้ายออกจากกนั 
โดยเสนอใหบ้ริษทัจดัหางานไทยเกบ็ค่าหวัคิวได ้ในอตัราไม่เกิน ค่าจา้งขนัตาํ 1 เดือน 
และไดห้ารือกบัประเทศผูส่้งออกแรงงานต่างๆ กาํหนดค่าบริการจดัหางาน (ค่าหวัคิว) 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอืนๆ อยา่งชดัเจน 
1.2.แรงงานต่างชาติทีเดินทางเขา้ไตห้วนั 
จะเสียค่าบริการดูแลรายเดือนใหแ้ก่บริษทัจดัหางานไตห้วนัในอตัราดงันี : 
ปีแรกเดือนละไม่เกิน 1,800 เหรียญไตห้วนั ปีที 2 เดือนละไม่เกิน1,700 เหรียญไตห้วนั 
ปีที 3 เดือนละไม่เกิน 1,500 เหรียญไตห้วนั 
โดยค่าบริการจะเริมเกบ็ไดก้ต่็อเมือมีการใหบ้ริการ  หา้มมีการเรียกเกบ็ล่วงหนา้ 
1.3. จาํนวนเงินกูข้องแรงงานต่างชาติก่อนจะเดินทางมาไตห้วนั 
จะตอ้งบนัทึกไวใ้นหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายและค่าจา้งของแรงงานต่างชาติ 
โดยผา่นการรับรองจากกระทรวงแรงงานในประเทศนนัๆ ก่อน 
และหา้มมิใหบ้ริษทัจดัหางานในไตห้วนัเป็นตวัแทนทวงหนีสินใหก้บัเจา้หนี 
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ของแรงงานต่างชาติทีอยูต่่างประเทศ 
1.4.ตามกฎหมายแลว้ บริษทัจดัหางานจะตอ้งยนืใบรับรองเงินฝากธนาคาร 
1,000,000-3,000,000 เหรียญไตห้วนั ต่อกระทรวงแรงงาน 
เพือเป็นหลกัประกนัความรับผดิทางแพง่ 
กรณีทีเกิดขอ้พิพาททางสัญญาใหบ้ริการระหวา่ง แรงงานต่างชาติกบับริษทัจดัหางาน 
สามารถเรียกร้องใหธ้นาคารทีรับรองเงินฝากชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่แรงงานต่างชาติได ้
2.ค่าอาหารและทีพกัเป็นส่วนหนึงของค่าจา้ง 
2.1 ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานไตห้วนั 
นายจา้งสามารถจ่ายค่าจา้งส่วนหนึงในรูปของสิงของหรือการบริการได ้
โดยระบุไวใ้นสัญญาจา้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ทงันีราคาตอ้งยติุธรรมและสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง ดงันนั 
กระทรวงแรงงานจึงพิจารณาจากมาตรฐานค่าใชจ่้ายดา้นทีพกัและอาหารของประชาชน
ในไตห้วนั พร้อมทงัคาํนึงถึงสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ 
และเคารพกลไกตลาดเป็นสาํคญั กาํหนดใหค้่าทีพกัและอาหารเป็น 
ส่วนหนึงของค่าจา้งได ้โดยแนะนาํหกัไดไ้ม่เกินเดือนละ 5,000 เหรียญไตห้วนั 
ทงันีค่าอาหารทีจ่ายจริงใหน้ายจา้งและลูกจา้งตกลงกนัเองและระบุไวใ้นสัญญาจา้ง 
2.2ขอ้กาํหนดเกียวกบัค่าทีพกัและอาหารขา้งตน้ไม่ครอบคลุมตาํแหน่งผูอ้นุบาลและ 
ผูช่้วยงานบา้น ซึงนายจา้งและ ลูกจา้งตอ้งตกลงกนัเองและระบุในสญัญาจา้งอยา่งชดัเจน 
เพือปกป้องสิทธิประโยชน์ของทงัสองฝ่าย 
2.3 สาํหรับแรงงานต่างชาติทีทาํงานอยูที่ไตห้วนัในปัจจุบนัและไดจ้ดัทาํสัญญาจา้งอยู ่
แลว้ และยงัไม่หมดอาย ุนายจา้งไม่ควรเปลียนแปลงเงือนไขสัญญาโดยพลการ  
กรณีมีความจาํเป็นตอ้งเปลียนแปลง จะตอ้งเจรจาตกลง เห็นชอบดว้ยกนัทงัสอง ฝ่ายแลว้ 
จึงจะเปลียนแปลงได ้และจาํนวนเงินทีเปลียนแปลงจะตอ้งไม่ขดักบั (ไม่เกิน) 
จาํนวนยอดเงินใน หนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายและค่าจา้งของแรงงานต่างชาติ  
ทีหน่วยงานรับรองเอกสารประจาํ ประเทศของแรงงานต่างชาติไดร้ะบุไว ้
ทงันีหา้มทาํการเปลียนแปลง แก ้ไขเนือหาในสัญญาจา้งดงักล่าวในทางทีไม่เป็นผลดีและ 
ขดัต่อผลประโยชน์ของแรงงาน 
ต่างชาติหลงัจากผา่นการรับรอง 
3.การตงัครรภ ์
3.1 ไตห้วนัไดย้กเลิกตรวจการตงัครรภใ์นแรงงานต่างชาติทงัหมดแลว้ 
3.2 เมือเดินทางเขา้ไตห้วนัแลว้แรงงานต่างชาติทุกคนจะตอ้งเขา้รับการตรวจโรคนบั 

จากวนัเดินทางเขา้สู่ไตห้วนัและก่อนหรือหลงั 30 วนั เมือทาํงานครบเดือนที 6,18,30 
ทีโรงพยาบาลตามทีกระทรวงสาธารณสุขไตห้วนัเจาะจง 
นอกจากนีกรณีทีทาํงานครบแลว้ต่อสัญญาต่อหรือครบสัญญาแลว้เปลียนนายจา้ง 
นบัตงัแต่วนัทีใบอนุญาตทาํงานไดตี้ตราลงมาก่อนหนา้หรือหลงัเมือทาํงานครบ 6 เดือน 
18 เดือนและ 30 เดือนกจ็ะตอ้งรับการตรวจโรคเช่นเดียวกนั 
โดยไดเ้พิมรายการการตรวจภูมิตา้นทานหรือมีการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคหดัและ 
หดัเยอรมนั (Ig G) ตงัแต่วนัที 1 กนัยายน พ.ศ 2552 ดงัรายละเอียดดงัตารางต่อไปนี : 

กาํหนดเวลา ตรวจภูมิตา้นทานหรือมีการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค
หดัและหดัเยอรมนั (Ig G) 

ก่อนเขา้ไตห้วนั (ขอวีซ่าเขา้เมือง)  
ภายใน 3 วนั นบัจากเขา้ไตห้วนั  
ครบเดือนที ,,  

3.3 ไตห้วนัประกาศยกเลิกตรวจการตงัครรภท์งัหมดแลว้ ดงันนั หากท่านตงัครรภ ์
ระหวา่งทาํงาน นายจา้งจะใชเ้ป็นขอ้อา้งในการบอกเลิกสัญญาก่อนกาํหนด 
และบงัคบัส่งท่านกลบัประเทศไม่ได ้กรณีทีไม่สามารถทาํงานไดจ้ริงๆ 
สาํหรับผูท้าํงานในภาคการผลิต การก่อสร้างฯลฯ 
ซึงเป็นกิจการในขอบข่ายการบงัคบัใชก้ฎหมายมาตรฐานแรงงาน 
นายจา้งสามารถยกเลิกสัญญาก่อนกาํหนดได ้
แต่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหอ้อกจากงานตามกฎหมายในกรณีทีทาํงานเป็นผูอ้นุบาล 
หรือผูช่้วยงานบา้น ซึงอยูน่อกการบงัคบัใชข้องกฎหมายมาตรฐานแรงงาน 
ใหน้ายจา้งและลูกจา้งตกลงกนัเอง 
3.4 ในระหวา่งทาํงานในไตห้วนัแลว้เกิดการตงัครรภ ์ใหเ้กิดการเปลียนแปลงสภาพ 
ทางร่างกายและจิตใจอยา่งมาก และไม่มีญาติมิตรใหก้ารดูแลช่วยเหลือ 
เพือรักษาผลประโยชน์ของตวัเองกระทรวงแรงงานจึงเรียกร้องใหแ้รงงานต่างชาติ  
ขณะมีเพศสัมพนัธ์  
ควรจะมีมาตรการป้องกนั (เช่น สวมถุงยางอนามยั ทานยาคุมกาํเนิด ฯลฯ)  
ถา้คุณตงัครรภใ์นไตห้วนั สามารถนาํบตัรประกนัสุขภาพไปตรวจครรภ ์
ตามสถานพยาบาลต่างๆ ได ้ 
สถานพยาบาลยงัมีคู่มือการดูแลสุขภาพสาํหรับสตรีมีครรภ ์(ฉบบัภาษาองักฤษ 
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ของแรงงานต่างชาติทีอยูต่่างประเทศ 
1.4.ตามกฎหมายแลว้ บริษทัจดัหางานจะตอ้งยนืใบรับรองเงินฝากธนาคาร 
1,000,000-3,000,000 เหรียญไตห้วนั ต่อกระทรวงแรงงาน 
เพือเป็นหลกัประกนัความรับผดิทางแพง่ 
กรณีทีเกิดขอ้พิพาททางสัญญาใหบ้ริการระหวา่ง แรงงานต่างชาติกบับริษทัจดัหางาน 
สามารถเรียกร้องใหธ้นาคารทีรับรองเงินฝากชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่แรงงานต่างชาติได ้
2.ค่าอาหารและทีพกัเป็นส่วนหนึงของค่าจา้ง 
2.1 ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานไตห้วนั 
นายจา้งสามารถจ่ายค่าจา้งส่วนหนึงในรูปของสิงของหรือการบริการได ้
โดยระบุไวใ้นสัญญาจา้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ทงันีราคาตอ้งยติุธรรมและสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง ดงันนั 
กระทรวงแรงงานจึงพิจารณาจากมาตรฐานค่าใชจ่้ายดา้นทีพกัและอาหารของประชาชน
ในไตห้วนั พร้อมทงัคาํนึงถึงสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ 
และเคารพกลไกตลาดเป็นสาํคญั กาํหนดใหค้่าทีพกัและอาหารเป็น 
ส่วนหนึงของค่าจา้งได ้โดยแนะนาํหกัไดไ้ม่เกินเดือนละ 5,000 เหรียญไตห้วนั 
ทงันีค่าอาหารทีจ่ายจริงใหน้ายจา้งและลูกจา้งตกลงกนัเองและระบุไวใ้นสัญญาจา้ง 
2.2ขอ้กาํหนดเกียวกบัค่าทีพกัและอาหารขา้งตน้ไม่ครอบคลุมตาํแหน่งผูอ้นุบาลและ 
ผูช่้วยงานบา้น ซึงนายจา้งและ ลูกจา้งตอ้งตกลงกนัเองและระบุในสัญญาจา้งอยา่งชดัเจน 
เพือปกป้องสิทธิประโยชน์ของทงัสองฝ่าย 
2.3 สาํหรับแรงงานต่างชาติทีทาํงานอยูที่ไตห้วนัในปัจจุบนัและไดจ้ดัทาํสัญญาจา้งอยู ่
แลว้ และยงัไม่หมดอาย ุนายจา้งไม่ควรเปลียนแปลงเงือนไขสัญญาโดยพลการ  
กรณีมีความจาํเป็นตอ้งเปลียนแปลง จะตอ้งเจรจาตกลง เห็นชอบดว้ยกนัทงัสอง ฝ่ายแลว้ 
จึงจะเปลียนแปลงได ้และจาํนวนเงินทีเปลียนแปลงจะตอ้งไม่ขดักบั (ไม่เกิน) 
จาํนวนยอดเงินใน หนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายและค่าจา้งของแรงงานต่างชาติ  
ทีหน่วยงานรับรองเอกสารประจาํ ประเทศของแรงงานต่างชาติไดร้ะบุไว ้
ทงันีหา้มทาํการเปลียนแปลง แก ้ไขเนือหาในสัญญาจา้งดงักล่าวในทางทีไม่เป็นผลดีและ 
ขดัต่อผลประโยชน์ของแรงงาน 
ต่างชาติหลงัจากผา่นการรับรอง 
3.การตงัครรภ ์
3.1 ไตห้วนัไดย้กเลิกตรวจการตงัครรภใ์นแรงงานต่างชาติทงัหมดแลว้ 
3.2 เมือเดินทางเขา้ไตห้วนัแลว้แรงงานต่างชาติทุกคนจะตอ้งเขา้รับการตรวจโรคนบั 

จากวนัเดินทางเขา้สู่ไตห้วนัและก่อนหรือหลงั 30 วนั เมือทาํงานครบเดือนที 6,18,30 
ทีโรงพยาบาลตามทีกระทรวงสาธารณสุขไตห้วนัเจาะจง 
นอกจากนีกรณีทีทาํงานครบแลว้ต่อสัญญาต่อหรือครบสัญญาแลว้เปลียนนายจา้ง 
นบัตงัแต่วนัทีใบอนุญาตทาํงานไดตี้ตราลงมาก่อนหนา้หรือหลงัเมือทาํงานครบ 6 เดือน 
18 เดือนและ 30 เดือนกจ็ะตอ้งรับการตรวจโรคเช่นเดียวกนั 
โดยไดเ้พิมรายการการตรวจภูมิตา้นทานหรือมีการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคหดัและ 
หดัเยอรมนั (Ig G) ตงัแต่วนัที 1 กนัยายน พ.ศ 2552 ดงัรายละเอียดดงัตารางต่อไปนี : 

กาํหนดเวลา ตรวจภูมิตา้นทานหรือมีการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค
หดัและหดัเยอรมนั (Ig G) 

ก่อนเขา้ไตห้วนั (ขอวีซ่าเขา้เมือง)  
ภายใน 3 วนั นบัจากเขา้ไตห้วนั  
ครบเดือนที ,,  

3.3 ไตห้วนัประกาศยกเลิกตรวจการตงัครรภท์งัหมดแลว้ ดงันนั หากท่านตงัครรภ ์
ระหวา่งทาํงาน นายจา้งจะใชเ้ป็นขอ้อา้งในการบอกเลิกสัญญาก่อนกาํหนด 
และบงัคบัส่งท่านกลบัประเทศไม่ได ้กรณีทีไม่สามารถทาํงานไดจ้ริงๆ 
สาํหรับผูท้าํงานในภาคการผลิต การก่อสร้างฯลฯ 
ซึงเป็นกิจการในขอบข่ายการบงัคบัใชก้ฎหมายมาตรฐานแรงงาน 
นายจา้งสามารถยกเลิกสัญญาก่อนกาํหนดได ้
แต่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหอ้อกจากงานตามกฎหมายในกรณีทีทาํงานเป็นผูอ้นุบาล 
หรือผูช่้วยงานบา้น ซึงอยูน่อกการบงัคบัใชข้องกฎหมายมาตรฐานแรงงาน 
ใหน้ายจา้งและลูกจา้งตกลงกนัเอง 
3.4 ในระหวา่งทาํงานในไตห้วนัแลว้เกิดการตงัครรภ ์ใหเ้กิดการเปลียนแปลงสภาพ 
ทางร่างกายและจิตใจอยา่งมาก และไม่มีญาติมิตรใหก้ารดูแลช่วยเหลือ 
เพือรักษาผลประโยชน์ของตวัเองกระทรวงแรงงานจึงเรียกร้องใหแ้รงงานต่างชาติ  
ขณะมีเพศสัมพนัธ์  
ควรจะมีมาตรการป้องกนั (เช่น สวมถุงยางอนามยั ทานยาคุมกาํเนิด ฯลฯ)  
ถา้คุณตงัครรภใ์นไตห้วนั สามารถนาํบตัรประกนัสุขภาพไปตรวจครรภ ์
ตามสถานพยาบาลต่างๆ ได ้ 
สถานพยาบาลยงัมีคู่มือการดูแลสุขภาพสาํหรับสตรีมีครรภ ์(ฉบบัภาษาองักฤษ 
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อินโดนีเซีย กมัพชูา ไทยและเวยีดนาม) 
ใหข้อ้มูลข่าวสารเกียวกบัการดูแลสุขภาพในระหวา่งตงัครรภ ์
และตามพระราชบญัญติัตรวจคนเขา้ เมืองมาตราที 26 วรรค 3 กาํหนดวา่ 
หากท่านตงัครรภแ์ลว้คลอดบุตรในไตห้วนั 
ใหย้นืขอทาํใบถินทีอยูส่าํหรับทารกคลอดใหม่ นบัตงัแต่วนัแรกเกิดภายใน 
30 วนั โดยยืนเรืองต่อศูนยบ์ริการตรวจคนเขา้เมืองกระทรวงมหาดไทยประจาํแต่ละพืนทีเขตหรือเมือง 
และควรระวงัใบถินทีอยูข่องท่านยงัมีหมดอาย ุ
3.5 ปัจจุบนัพบวา่มีแรงงานต่างชาติทีทาํงานในไตห้วนั 
มีสัมพนัธ์รักใคร่ชอบพอกบัชาวไตห้วนัหรือชาวต่างชาติชาติอืนๆ 
แลว้เกิดตงัครรภค์ลอดบุตรในไตห้วนั 
แต่เนืองจากสถานภาพการสมรสของตวัเองหรือฝ่ายชาย 
หรือเป็นเพราะทงัสองฝ่ายต่างไม่มีสถานพาํนกัอาศยัในไตห้วนัอยา่งถูกตอ้งตาม 
กฏหมาย (หลบหนีหรืออาศยัอยูเ่กินกาํหนดเวลา) ส่งผลใหบุ้ตรทีคลอด 
ไม่ไดรั้บสถานภาพทีถูกกฏหมาย อาทิ (สัญชาติสาธารณรัฐจีน เป็นชาวต่างชาติ 
หรือมีปัญหาเกียวสิทธิการพาํนกั) กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของทารกแรกเกิด 
ทาํใหไ้ม่สามารถอยูเ่ป็นครอบครัวได ้จึงขอใหท่้านพิจารณาอยา่งรอบคอบกบัปัญหาดงักล่าว 
3.6 หากตรวจพบวา่ท่านเป็นวณัโรคหรือโรคเรือน 
ถา้นายจา้งของท่านไม่นาํเอกสารเหล่านีนาํส่งใหส้าํนกังานสาธารณสุข อาทิ 
หนงัสือรับรองการวนิิจฉยัโรค หนงัสือทีนายจา้งยนิยอมช่วยเหลือรักษาลูกจา้ง 
หนงัสือทีลูกจา้งยนิยอมรับการรักษาจากหน่วยงานสาธารณสุข 
ท่านจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทาํงาน หลงัจากทีท่านเดินทางกลบัประเทศแลว้ 
ยงัคงตอ้งรับการรักษาใหห้ายขาด (โรควณัตอ้งใชย้ารักษาประมาณ 6-9 เดือน  
โรคเรือน 6-12 เดือน) หลงัจากทีไดรั้บ
ใบรับรองการควบคุมและรักษาวณัโรคและโรคเรือน

จากหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศผูส่้งออกแรงงานและผา่นการรับรองจาก 
สาํนกังานตวัแทนไตห้วนัประจาํประเทศนนัๆแลว้ ส่ง ต่อให้สาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั 
เพือยกเลิกคาํสังหา้มเดิน  
ทางเขา้ประเทศ เพือใหท่้านยนืขอวซ่ีาเขา้ไตห้วนัได ้ 
 

4. ค่าจา้งและภาษีเงินได ้
4.1 ขณะจ่ายค่าจา้ง นายจา้งควรแนบรายการเงินเดือนอยา่งละเอียด 
ซึงพิมพเ์ป็นภาษาจีนและมีภาษาไทยกาํกบัมอบให้ท่านเซ็นรับ 
4.2 อตัราการหกัภาษีจากเงินเดือนทีท่านไดรั้บจากนายจา้ง จะแบ่งเป็น 
(1) การเสียภาษีกรณี ผูมี้ถินทีอยู่  
หากท่านพาํนกัในไตห้วนัครบ 183 วนัใน 1 ปีภาษี (1 มกราคม-31 ธนัวาคม) 
ตามสถานภาพของท่านคือ ผูมี้ถินทีอยู่
จะตอ้งยนืแบบแสดงรายการเสียภาษีตามกฎหมาย โดยอตัราภาษีจะอยูร่ะหวา่ง 5% ถึง 
45% ตามอตัรารายไดที้ท่านไดรั้บ หากวา่นายจา้งของท่านเป็นผูห้ักภาษี ณ 
ทีจ่ายตามกฎหมาย กรณีทีเลือกหกัภาษี ณ ทีจ่ายตามเงินภาษีทีตอ้งจ่ายจริงโดยหกั 5% 
ของรายรับแต่ละเดือน หากเงินภาษีทีตอ้งจ่ายไม่เกิน 2,000 เหรียญไตห้วนั 
(กล่าวคือรายรับของเงินเดือนไม่เกิน 4 หมืนเหรียญไตห้วนั) ไม่ตอ้งหกัภาษี ณ 
ทีจ่ายภาษี กรณีทีเลือกหกัตามระเบียบการหกัภาษี ณ ทีจ่าย 
หากท่านมีรายรับตลอดเดือนไม่เกิน 73,000 เหรียญไตห้วนั ไม่ตอ้งหกัภาษี ณ ทีจ่าย  
ท่านควรยนืแบบชาํระภาษีเงินไดข้องปีทีแลว้ ตงัแต่วนัที 1 พฤษภาคมเป็นตน้ไป 
จนถึงวนัที 31พฤษภาคม 
หากท่านเดินทางออกนอกประเทศก่อนควรทาํการยนืแบบแสดงชาํระภาษี 
(ปีต่อไปวนัที 1 พฤษภาคม) ก่อนหนึงสัปดาห์ 
ทางกรมสรรพากรรับเรืองแลว้จะทาํการคาํนวณดูวา่มีภาษีคืน 
และจะทาํการคืนภาษีใหเ้สร็จสินก่อนเดือนเมษายนของปีถดัไป 
หากท่านออกนอกประเทศก่อนการประเมินภาษีเงินไดใ้นสินปี 
หน่วยภาษีไดรั้บเรืองแบบชาํระภาษีเงินของท่านแลว้ 
หลงัจากหน่วยงานคิดบญัชีคืนเงินภาษีบุคคล จะไดรั้บคืนเป็นปีหนา้เดือนเมษายน 
(2) การเสียภาษีกรณี ผูไ้ม่มีถินทีอยู่  
หากท่านพาํนกัในไตห้วนัไม่ครบ 183 วนั 
สถานภาพของท่านคือ ผูไ้ม่มีถินทีอยู่  จะตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
โยนายจา้งจะหกั ณ ทีจ่ายจากเงินเดือน ผูมี้รายไดต้าํกวา่รัฐกาํหนด 1.5 เท่า 
ของค่าจา้งขนัตาํ ตอ้งหกัจ่ายภาษี 6% ของเงินเดือนทงัหมด 
ผูมี้รายไดเ้งินเดือนสูงกวา่รัฐกาํหนด 1.5 เท่า ตอ้งหกัจ่ายภาษี18%ของเงินเดือนทงัหมด 
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อินโดนีเซีย กมัพชูา ไทยและเวยีดนาม) 
ใหข้อ้มูลข่าวสารเกียวกบัการดูแลสุขภาพในระหวา่งตงัครรภ ์
และตามพระราชบญัญติัตรวจคนเขา้ เมืองมาตราที 26 วรรค 3 กาํหนดวา่ 
หากท่านตงัครรภแ์ลว้คลอดบุตรในไตห้วนั 
ใหย้นืขอทาํใบถินทีอยูส่าํหรับทารกคลอดใหม่ นบัตงัแต่วนัแรกเกิดภายใน 
30 วนั โดยยืนเรืองต่อศูนยบ์ริการตรวจคนเขา้เมืองกระทรวงมหาดไทยประจาํแต่ละพืนทีเขตหรือเมือง 
และควรระวงัใบถินทีอยูข่องท่านยงัมีหมดอาย ุ
3.5 ปัจจุบนัพบวา่มีแรงงานต่างชาติทีทาํงานในไตห้วนั 
มีสัมพนัธ์รักใคร่ชอบพอกบัชาวไตห้วนัหรือชาวต่างชาติชาติอืนๆ 
แลว้เกิดตงัครรภค์ลอดบุตรในไตห้วนั 
แต่เนืองจากสถานภาพการสมรสของตวัเองหรือฝ่ายชาย 
หรือเป็นเพราะทงัสองฝ่ายต่างไม่มีสถานพาํนกัอาศยัในไตห้วนัอยา่งถูกตอ้งตาม 
กฏหมาย (หลบหนีหรืออาศยัอยูเ่กินกาํหนดเวลา) ส่งผลใหบุ้ตรทีคลอด 
ไม่ไดรั้บสถานภาพทีถูกกฏหมาย อาทิ (สัญชาติสาธารณรัฐจีน เป็นชาวต่างชาติ 
หรือมีปัญหาเกียวสิทธิการพาํนกั) กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของทารกแรกเกิด 
ทาํใหไ้ม่สามารถอยูเ่ป็นครอบครัวได ้จึงขอใหท่้านพิจารณาอยา่งรอบคอบกบัปัญหาดงักล่าว 
3.6 หากตรวจพบวา่ท่านเป็นวณัโรคหรือโรคเรือน 
ถา้นายจา้งของท่านไม่นาํเอกสารเหล่านีนาํส่งใหส้าํนกังานสาธารณสุข อาทิ 
หนงัสือรับรองการวนิิจฉยัโรค หนงัสือทีนายจา้งยนิยอมช่วยเหลือรักษาลูกจา้ง 
หนงัสือทีลูกจา้งยนิยอมรับการรักษาจากหน่วยงานสาธารณสุข 
ท่านจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทาํงาน หลงัจากทีท่านเดินทางกลบัประเทศแลว้ 
ยงัคงตอ้งรับการรักษาใหห้ายขาด (โรควณัตอ้งใชย้ารักษาประมาณ 6-9 เดือน  
โรคเรือน 6-12 เดือน) หลงัจากทีไดรั้บ
ใบรับรองการควบคุมและรักษาวณัโรคและโรคเรือน

จากหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศผูส่้งออกแรงงานและผา่นการรับรองจาก 
สาํนกังานตวัแทนไตห้วนัประจาํประเทศนนัๆแลว้ ส่ง ต่อให้สาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั 
เพือยกเลิกคาํสังหา้มเดิน  
ทางเขา้ประเทศ เพือใหท่้านยนืขอวซ่ีาเขา้ไตห้วนัได ้ 
 

4. ค่าจา้งและภาษีเงินได ้
4.1 ขณะจ่ายค่าจา้ง นายจา้งควรแนบรายการเงินเดือนอยา่งละเอียด 
ซึงพิมพเ์ป็นภาษาจีนและมีภาษาไทยกาํกบัมอบให้ท่านเซ็นรับ 
4.2 อตัราการหกัภาษีจากเงินเดือนทีท่านไดรั้บจากนายจา้ง จะแบ่งเป็น 
(1) การเสียภาษีกรณี ผูมี้ถินทีอยู่  
หากท่านพาํนกัในไตห้วนัครบ 183 วนัใน 1 ปีภาษี (1 มกราคม-31 ธนัวาคม) 
ตามสถานภาพของท่านคือ ผูมี้ถินทีอยู่
จะตอ้งยนืแบบแสดงรายการเสียภาษีตามกฎหมาย โดยอตัราภาษีจะอยูร่ะหวา่ง 5% ถึง 
45% ตามอตัรารายไดที้ท่านไดรั้บ หากวา่นายจา้งของท่านเป็นผูห้ักภาษี ณ 
ทีจ่ายตามกฎหมาย กรณีทีเลือกหกัภาษี ณ ทีจ่ายตามเงินภาษีทีตอ้งจ่ายจริงโดยหกั 5% 
ของรายรับแต่ละเดือน หากเงินภาษีทีตอ้งจ่ายไม่เกิน 2,000 เหรียญไตห้วนั 
(กล่าวคือรายรับของเงินเดือนไม่เกิน 4 หมืนเหรียญไตห้วนั) ไม่ตอ้งหกัภาษี ณ 
ทีจ่ายภาษี กรณีทีเลือกหกัตามระเบียบการหกัภาษี ณ ทีจ่าย 
หากท่านมีรายรับตลอดเดือนไม่เกิน 73,000 เหรียญไตห้วนั ไม่ตอ้งหกัภาษี ณ ทีจ่าย  
ท่านควรยนืแบบชาํระภาษีเงินไดข้องปีทีแลว้ ตงัแต่วนัที 1 พฤษภาคมเป็นตน้ไป 
จนถึงวนัที 31พฤษภาคม 
หากท่านเดินทางออกนอกประเทศก่อนควรทาํการยนืแบบแสดงชาํระภาษี 
(ปีต่อไปวนัที 1 พฤษภาคม) ก่อนหนึงสัปดาห์ 
ทางกรมสรรพากรรับเรืองแลว้จะทาํการคาํนวณดูวา่มีภาษีคืน 
และจะทาํการคืนภาษีใหเ้สร็จสินก่อนเดือนเมษายนของปีถดัไป 
หากท่านออกนอกประเทศก่อนการประเมินภาษีเงินไดใ้นสินปี 
หน่วยภาษีไดรั้บเรืองแบบชาํระภาษีเงินของท่านแลว้ 
หลงัจากหน่วยงานคิดบญัชีคืนเงินภาษีบุคคล จะไดรั้บคืนเป็นปีหนา้เดือนเมษายน 
(2) การเสียภาษีกรณี ผูไ้ม่มีถินทีอยู่  
หากท่านพาํนกัในไตห้วนัไม่ครบ 183 วนั 
สถานภาพของท่านคือ ผูไ้ม่มีถินทีอยู่  จะตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
โยนายจา้งจะหกั ณ ทีจ่ายจากเงินเดือน ผูมี้รายไดต้าํกวา่รัฐกาํหนด 1.5 เท่า 
ของค่าจา้งขนัตาํ ตอ้งหกัจ่ายภาษี 6% ของเงินเดือนทงัหมด 
ผูมี้รายไดเ้งินเดือนสูงกวา่รัฐกาํหนด 1.5 เท่า ตอ้งหกัจ่ายภาษี18%ของเงินเดือนทงัหมด 
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และ ไม่ตอ้งยนืแบบแสดงรายการเสียภาษีอีก 
สาํหรับท่านทีทาํงานในตาํแหน่งผูช่้วยงานบา้นหรือผูอ้นุบาลในครอบครัวนนัเนือง 
จากนายจา้งเป็นบุคคลธรรมดาทีไม่มีหนา้ทีหกัภาษี ณ ทีจ่าย 
ท่านจะตอ้งยนืแบบแสดงรายการเสียภาษีเองตามเวลาทีกาํหนดหรือก่อนการเดินทางกลบั  
4.3 หากวา่ท่านไดเ้ดินทางเขา้มาทาํงานทีไตห้วนัอยา่งถูกตอ้งตามกฏหมาย 
แลว้ท่านเกิดขาดงานติดต่อกนั 3 วนัโดย ทีไม่สามารถติดต่อได ้
หลงัจากทีทางนายจา้งไดแ้จง้ความกบัทางตาํรวจแลว้ เกิดตรวจพบวา่ 
ท่านไดไ้ปทาํงานให ้นายจา้งทีอืนทีมิใช่นายจา้งของท่านอยา่งผดิกฏหมาย 
ตามกฏของสรรพกรไตห้วนัสามารถหกัภาษีเงินไดที้ท่านไดรั้บจากนายจา้ง 
ทีผดิกฏหมายได ้
4.4 เพือป้องกนัผูอื้นยกัยอกเงินภาษีของท่าน แนะนาํวา่ ท่านควรมอบอาํนาจใหบุ้คคลที 
เชือถือได ้เป็นผูด้าํเนินการ รับเงินภาษีในส่วนทีจ่ายเกินคืนจากสรรพากร แทนตวัท่าน 
โดยขอคาํแนะนาํ หรือความช่วยเหลือจากสาํนกังานแรงงานประเทศของท่าน 
ตามทีอยูแ่ละหมาเลขโทรศพัทใ์นภาคผนวก 3 
4.5 หากมีปัญหาเกียวกบัการชาํระหรือการรับเงินภาษีคืน 
สอบถามไดจ้ากสรรพากรทอ้งที ตามทีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท ์ในภาคผนวก 4 
4.6 ผูใ้ดแจง้ขอ้มูลเงินไดเ้ทจ็เพือใหเ้สียภาษีตาํกวา่ความเป็นจริงตอ้งระวางโทษปรับ  
2 เท่า ของเงินภาษีทีหลบเลียง หากไม่ยนืแบบแสดงรายการเสียภาษี 
ตามประมวลรัษ-ฎากรตอ้งระวางโทษปรับ 3 เท่าของเงินภาษีทีตอ้งชาํระ 
5. หลกัการการทาํงานเพือความปลอดภยัและการปฏิบติัตามมาตรฐาน 
ดา้นอาชีวอนามยั 
นายจา้งควรจดัหาอุปกรณ์และเครืองมือทีไดม้าตรฐานตามกาํหนด  
เพือรักษาความปลอดภยั และสุขอนามยัใน สถานทีทาํงานตามกฎหมายและควรให้การฝึกอบรมวิธีป้องกนัอนัตราย 
การรักษาสุขอนามยัแก่ลูกจา้งรวมทงั ขนัตอนการทาํงานทีปลอดภยัอนัตรายทีอาจเกิดขึน 
ขอ้ควรระวงัในการทาํงาน 
ตลอดจนการหลบภยั การปฐม พยาบาลและการกูภ้ยัเป็นตน้ 
เพือเป็นการคุม้ครองใหลู้กจา้งไดท้าํงานอยา่งปลอดภยั มีสุขภาพจิตทีดี 
และขอยาํเตือนวา่เพือความปลอดภยัก่อนหรือระหวา่งทาํงานไม่ควรดืมสุราหรือ 
เครืองดืมทีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์เพราะอาจทาํใหส้มองมึนชาทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

6. หากจาํเป็นตอ้งยกเลิกสญัญาและเดินทางกลบัประเทศก่อนครบกาํหนด 
เพือป้องกนัการเกิดปัญหาภายหลงั ควรไปทาํเรืองขอยติุสญัญาจา้งต่อ 
กองแรงงานประจาํทอ้งทีก่อนเดินทางกลบัประเทศ 
 
 
๕. การขอรับความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมาย 

 
หากท่านหรือเพือนของท่านประสบปัญหาตอ้งการความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมาย 
เกียวกบัขอ้พิพาทดา้นแรงงาน ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือการเรียกร้องอุบติัเหตุจราจร 
สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิ ช่วยเหลือดา้นกฎหมายผา่น
สายรับเรืองร้องเรียนและใหค้าํปรึกษาแรงงาน  

(1955 โทรไดท้งัโทรศพัทบ์า้นและมือถือ) หากวา่เรืองทีท่านยนืคาํขอไดรั้บการอนุมติั 
มูลนิธิช่วยเหลือดา้น กฎหมายจะจดัหาทนายทีมีความเชียวชาญช่วยเหลือท่าน 
มูลนิธิช่วยเหลือดา้นกฎหมายใหบ้ริการแนะนาํปรึกษา ไกล่เกลีย ร่างสารทางกฎหมาย 
และทนายสาํหรับสู้คดีในชนัศาลแก่ ผูด้อ้ยโอกาสทีไม่มีกาํลงัทรัพยใ์นการวา่จา้ง 
ทนายความโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด เๆพียงแต่ท่านตอ้งผา่นการตรวจอนุมติัสถานะการเงิน 
(มีรายไดแ้น่นอนและทรัพยสิ์นคงที) ผา่นการตรวจอนุมติัลกัษณะของคดี 
(เป็นคดีความทีสมเหตุสมผล ไม่ขดัต่อศาลชนัตน้) กจ็ะไดรั้บความช่วยเหลือจากทนาย 
ความโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ 
4 ขนัตอนของการยนืขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
1. โทรศพัทน์ดัเวลาล่วงหนา้การตรวจอนุมติัของมูลนิธิฯ  
จะใชว้ธีินดัเวลาล่วงหนา้ โปรดโทรศพัทน์ดัเวลาล่วงหนา้ 
2.รับการตรวจอนุมติัสถานะการเงินทีมูลนิธิฯ โปรดนาํเอกสารทีเกียวขอ้งมาดว้ย 
พร้อมทงักรอกขอ้มูลส่วนตวั 
3.คณะกรรมการตรวจสอบในสถานที 
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํการสอบถามเกียวกบัคดีความ จากนนั 
คณะกรรมการพิจารณา3ท่านเป็นผูต้ดัสินวา่จะอนุมติัใหค้วามช่วยเหลือหรือไม่ 
4.แจง้ผลการตรวจสอบแจง้ผลการตรวจสอบใหผู้ย้นืคาํร้องทราบทางโทรศพัทแ์ละทาง
จดหมาย กรณีทีไม่ผา่นการอนุมติัหรือผา่นการอนุมติัเพียงบางส่วน 
(สามารถยนืขอใหพิ้จารณาใหม่ได)้ 
นอกจากนีหากท่านหรือเพือนของท่านถูกสงสัยวา่กระทาํผดิทางอาญา และถา้หากวา่ 
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และ ไม่ตอ้งยนืแบบแสดงรายการเสียภาษีอีก 
สาํหรับท่านทีทาํงานในตาํแหน่งผูช่้วยงานบา้นหรือผูอ้นุบาลในครอบครัวนนัเนือง 
จากนายจา้งเป็นบุคคลธรรมดาทีไม่มีหนา้ทีหกัภาษี ณ ทีจ่าย 
ท่านจะตอ้งยนืแบบแสดงรายการเสียภาษีเองตามเวลาทีกาํหนดหรือก่อนการเดินทางกลบั  
4.3 หากวา่ท่านไดเ้ดินทางเขา้มาทาํงานทีไตห้วนัอยา่งถูกตอ้งตามกฏหมาย 
แลว้ท่านเกิดขาดงานติดต่อกนั 3 วนัโดย ทีไม่สามารถติดต่อได ้
หลงัจากทีทางนายจา้งไดแ้จง้ความกบัทางตาํรวจแลว้ เกิดตรวจพบวา่ 
ท่านไดไ้ปทาํงานให ้นายจา้งทีอืนทีมิใช่นายจา้งของท่านอยา่งผดิกฏหมาย 
ตามกฏของสรรพกรไตห้วนัสามารถหกัภาษีเงินไดที้ท่านไดรั้บจากนายจา้ง 
ทีผดิกฏหมายได ้
4.4 เพือป้องกนัผูอื้นยกัยอกเงินภาษีของท่าน แนะนาํวา่ ท่านควรมอบอาํนาจใหบุ้คคลที 
เชือถือได ้เป็นผูด้าํเนินการ รับเงินภาษีในส่วนทีจ่ายเกินคืนจากสรรพากร แทนตวัท่าน 
โดยขอคาํแนะนาํ หรือความช่วยเหลือจากสาํนกังานแรงงานประเทศของท่าน 
ตามทีอยูแ่ละหมาเลขโทรศพัทใ์นภาคผนวก 3 
4.5 หากมีปัญหาเกียวกบัการชาํระหรือการรับเงินภาษีคืน 
สอบถามไดจ้ากสรรพากรทอ้งที ตามทีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท ์ในภาคผนวก 4 
4.6 ผูใ้ดแจง้ขอ้มูลเงินไดเ้ทจ็เพือใหเ้สียภาษีตาํกวา่ความเป็นจริงตอ้งระวางโทษปรับ  
2 เท่า ของเงินภาษีทีหลบเลียง หากไม่ยนืแบบแสดงรายการเสียภาษี 
ตามประมวลรัษ-ฎากรตอ้งระวางโทษปรับ 3 เท่าของเงินภาษีทีตอ้งชาํระ 
5. หลกัการการทาํงานเพือความปลอดภยัและการปฏิบติัตามมาตรฐาน 
ดา้นอาชีวอนามยั 
นายจา้งควรจดัหาอุปกรณ์และเครืองมือทีไดม้าตรฐานตามกาํหนด  
เพือรักษาความปลอดภยั และสุขอนามยัใน สถานทีทาํงานตามกฎหมายและควรให้การฝึกอบรมวิธีป้องกนัอนัตราย 
การรักษาสุขอนามยัแก่ลูกจา้งรวมทงั ขนัตอนการทาํงานทีปลอดภยัอนัตรายทีอาจเกิดขึน 
ขอ้ควรระวงัในการทาํงาน 
ตลอดจนการหลบภยั การปฐม พยาบาลและการกูภ้ยัเป็นตน้ 
เพือเป็นการคุม้ครองใหลู้กจา้งไดท้าํงานอยา่งปลอดภยั มีสุขภาพจิตทีดี 
และขอยาํเตือนวา่เพือความปลอดภยัก่อนหรือระหวา่งทาํงานไม่ควรดืมสุราหรือ 
เครืองดืมทีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์เพราะอาจทาํใหส้มองมึนชาทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

6. หากจาํเป็นตอ้งยกเลิกสญัญาและเดินทางกลบัประเทศก่อนครบกาํหนด 
เพือป้องกนัการเกิดปัญหาภายหลงั ควรไปทาํเรืองขอยติุสญัญาจา้งต่อ 
กองแรงงานประจาํทอ้งทีก่อนเดินทางกลบัประเทศ 
 
 
๕. การขอรับความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมาย 

 
หากท่านหรือเพือนของท่านประสบปัญหาตอ้งการความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมาย 
เกียวกบัขอ้พิพาทดา้นแรงงาน ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือการเรียกร้องอุบติัเหตุจราจร 
สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิ ช่วยเหลือดา้นกฎหมายผา่น
สายรับเรืองร้องเรียนและใหค้าํปรึกษาแรงงาน  

(1955 โทรไดท้งัโทรศพัทบ์า้นและมือถือ) หากวา่เรืองทีท่านยนืคาํขอไดรั้บการอนุมติั 
มูลนิธิช่วยเหลือดา้น กฎหมายจะจดัหาทนายทีมีความเชียวชาญช่วยเหลือท่าน 
มูลนิธิช่วยเหลือดา้นกฎหมายใหบ้ริการแนะนาํปรึกษา ไกล่เกลีย ร่างสารทางกฎหมาย 
และทนายสาํหรับสู้คดีในชนัศาลแก่ ผูด้อ้ยโอกาสทีไม่มีกาํลงัทรัพยใ์นการวา่จา้ง 
ทนายความโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด เๆพียงแต่ท่านตอ้งผา่นการตรวจอนุมติัสถานะการเงิน 
(มีรายไดแ้น่นอนและทรัพยสิ์นคงที) ผา่นการตรวจอนุมติัลกัษณะของคดี 
(เป็นคดีความทีสมเหตุสมผล ไม่ขดัต่อศาลชนัตน้) กจ็ะไดรั้บความช่วยเหลือจากทนาย 
ความโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ 
4 ขนัตอนของการยนืขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
1. โทรศพัทน์ดัเวลาล่วงหนา้การตรวจอนุมติัของมูลนิธิฯ  
จะใชว้ธีินดัเวลาล่วงหนา้ โปรดโทรศพัทน์ดัเวลาล่วงหนา้ 
2.รับการตรวจอนุมติัสถานะการเงินทีมูลนิธิฯ โปรดนาํเอกสารทีเกียวขอ้งมาดว้ย 
พร้อมทงักรอกขอ้มูลส่วนตวั 
3.คณะกรรมการตรวจสอบในสถานที 
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํการสอบถามเกียวกบัคดีความ จากนนั 
คณะกรรมการพิจารณา3ท่านเป็นผูต้ดัสินวา่จะอนุมติัใหค้วามช่วยเหลือหรือไม่ 
4.แจง้ผลการตรวจสอบแจง้ผลการตรวจสอบใหผู้ย้นืคาํร้องทราบทางโทรศพัทแ์ละทาง
จดหมาย กรณีทีไม่ผา่นการอนุมติัหรือผา่นการอนุมติัเพียงบางส่วน 
(สามารถยนืขอใหพิ้จารณาใหม่ได)้ 
นอกจากนีหากท่านหรือเพือนของท่านถูกสงสัยวา่กระทาํผดิทางอาญา และถา้หากวา่ 
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เป็นความผดิทางอาญาหนกัทีตอ้งโทษจาํคุก 3 ปี ขึนไป 
โดยจบักุมในความผิดทางอาญาหรือยอมรับการสอบสวนจากอยัการหรือตาํรวจเป็นครังแรก 
ชวัคราวหรือมีความผดิปกติทางจิต (ไม่จาํกดัโทษหนกั) 
หากวา่มีการดาํเนินการสอบสวนคดี กส็ามารถยนืขอให ้ 
ทาง มูลนิธิทนายความจดัหาทนายความฟรีไปเป็นเพือนสอบปากคาํ 
ช่วยเหลือท่านในการสอบปากคาํครังแรกโดยท่านไม่ตอ้งเสียเงิน 
ท่านสามารถขอใหเ้พือนของท่านหรือเจา้หนา้ทีตาํรวจช่วยโทรศพัทย์นื 
คาํร้องขอใชบ้ริการนีได ้เวลาราชการจนัทร์ถึงศุกร์ (เวลา 09.00-17.00 น.) กรุณาโทร 
(02)6632-8282 ช่วงเวลาอืน(รวมทงักลางคืนและวนัหยดุราชการ) กรุณาโทร 
(02)2559-2119 
สายด่วนยนืคาํร้องของความช่วยเหลือดา้นกฎหมายทวัประเทศ (02)6632-8282 
สายด่วนนดัเวลาใหค้าํปรึกษา ทางกฎหมาย (02)3322-6666 

  
1955   

  
ขอ้มูลภาคผนวก ตารางหมายเลขโทรศพัทมู์ลนิธิฯ ทุกสาขาทวัประเทศ 
สาขา โทรศพัท ์ สาขา โทรศพัท ์
จีหลง (02)2423-1631 เจียอี (05)276-3488 
ไทเป (02)2322-5151 ไถหนาน (06)228-5550 
เขตซือหลิง (02)2882-5266 เกาสง (07)222-2360 
สาขาซินเป่ย (02)2973-7778 ผงิตง (08)751-6798 
เถาหยวน (03)334-6500 อีหลาน (03)965-3531 
ซินจู๋ (03)525-9882 ฮวัเหลียน (03)822-2128 
เหมียวลี (037)368-001 ไถตง (089)361-363 
ไทจง (04)2372-0091 เผงิหู (06)927-9952 
หนานโถว (049)224-8110 จินเหมิน (082)375-220 
จางฮวา่ (04)837-5882 หม่าจู (0836)26881 
หยนุหลิน (05)636-4400   

  
 
 

๖. ขอ้แนะนาํในการดูแลและปกป้องความปลอดภยัของ 
ตวัท่านเอง 

 
ขอ้แนะนาํและคาํเตือนต่อไปนี 
จะช่วยใหท่้านซึงอยูต่่างแดนสามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัและในยามฉุกเฉินได ้
ช่วยใหท่้านพาํนกัอยูใ่นไตห้วนัไดอ้ยา่งปลอดภยัและราบรืน 

6.1.เกบ็รักษาเอกสารส่วนตวัไวใ้หดี้ 
คาํเตือนดว้ยความปรารถนาดี 
เอกสารส่วนตวัหรือแมแ้ต่สาํเนาก็ตามควรเก็บรักษาไวใ้หดี้อยา่ใหค้นอืนทีไม่เกียว 
ขอ้งนาํไปใช ้ซึงอาจสร้างความเสียหายใหก้บัตวัท่านไดร้วมทงัทรัพยสิ์นอนัมีค่าอืนๆ  
ของท่านดว้ย 
โดยมีขอ้ควรระวงัดงันี : 

(1) อยา่เซ็นเอกสารใดๆ ทีไม่มีฉบบัแปลในภาษาของท่านหรือเอกสารทีท่านไม่ไดรั้บทราบ 
ในเนือหาของเอกสารนนัเป็นอนัขาด (เช่น เช็คหรือใบกูย้มืเงิน) 
* ขอ้ควรระวงั! หากท่านเซ็นเอกสารดงักล่าวโดยไม่ระวงัแลว้ 
ท่านอาจจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบหนีสินนนัๆ ในทางกฎหมาย 
(2) อยา่มอบสมุดบญัชีธนาคาร บตัรเอทีเอม็ ตราประทบั หนงัสือเดินทาง 
หรือใบถินทีอยูอ่าศยั รวมทงัทรัพยสิ์นต่างๆ ใหผู้อื้นเป็นผูเ้กบ็รักษาโดยเดด็ขาด 
* ขอ้ควรระวงั! หากท่านมอบสมุดบญัชีธนาคาร,บตัรเอทีเอม็ 
หรือตราประทบัใหผู้อื้นเป็นผูเ้กบ็รักษาแลว้นนั 
ท่านอาจจะถูกผูไ้ม่หวงัดีเบิกเงินในบญัชีของท่านไดโ้ดยไม่รู้ตวั 
(3)อยา่เชือฟังผูอื้นใหไ้ปทาํสัญญากูย้มืเงินทีธนาคารโดยเดด็ขาด 
* ขอ้ควรระวงั! หากท่านไปทาํสัญญาแลว้นนั 
ท่านจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบหนีสินนนัๆในทางกฎหมาย 
(4)อยา่ใหน้ายจา้งของท่านหกัค่านายหนา้ทงัในและต่างประเทศจากเงินเดือนของท่าน 
โดยพลการ 
* ขอ้ควรระวงั! ค่าใชจ่้ายของนายหนา้ทีท่านตอ้งรับผดิชอบนนัควรจะจดัการดว้ยตวัเอง 
เป็นดีทีสุด 
6.2.การล่วงละเมิดทางร่างกาย 

(๑.) การล่วงละเมิดทางเพศ 
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ทาง มูลนิธิทนายความจดัหาทนายความฟรีไปเป็นเพือนสอบปากคาํ 
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ไทจง (04)2372-0091 เผงิหู (06)927-9952 
หนานโถว (049)224-8110 จินเหมิน (082)375-220 
จางฮวา่ (04)837-5882 หม่าจู (0836)26881 
หยนุหลิน (05)636-4400   

  
 
 

๖. ขอ้แนะนาํในการดูแลและปกป้องความปลอดภยัของ 
ตวัท่านเอง 

 
ขอ้แนะนาํและคาํเตือนต่อไปนี 
จะช่วยใหท่้านซึงอยูต่่างแดนสามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัและในยามฉุกเฉินได ้
ช่วยใหท่้านพาํนกัอยูใ่นไตห้วนัไดอ้ยา่งปลอดภยัและราบรืน 

6.1.เกบ็รักษาเอกสารส่วนตวัไวใ้หดี้ 
คาํเตือนดว้ยความปรารถนาดี 
เอกสารส่วนตวัหรือแมแ้ต่สาํเนาก็ตามควรเกบ็รักษาไวใ้หดี้อยา่ใหค้นอืนทีไม่เกียว 
ขอ้งนาํไปใช ้ซึงอาจสร้างความเสียหายใหก้บัตวัท่านไดร้วมทงัทรัพยสิ์นอนัมีค่าอืนๆ  
ของท่านดว้ย 
โดยมีขอ้ควรระวงัดงันี : 

(1) อยา่เซ็นเอกสารใดๆ ทีไม่มีฉบบัแปลในภาษาของท่านหรือเอกสารทีท่านไม่ไดรั้บทราบ 
ในเนือหาของเอกสารนนัเป็นอนัขาด (เช่น เชค็หรือใบกูย้มืเงิน) 
* ขอ้ควรระวงั! หากท่านเซ็นเอกสารดงักล่าวโดยไม่ระวงัแลว้ 
ท่านอาจจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบหนีสินนนัๆ ในทางกฎหมาย 
(2) อยา่มอบสมุดบญัชีธนาคาร บตัรเอทีเอม็ ตราประทบั หนงัสือเดินทาง 
หรือใบถินทีอยูอ่าศยั รวมทงัทรัพยสิ์นต่างๆ ใหผู้อื้นเป็นผูเ้กบ็รักษาโดยเดด็ขาด 
* ขอ้ควรระวงั! หากท่านมอบสมุดบญัชีธนาคาร,บตัรเอทีเอม็ 
หรือตราประทบัใหผู้อื้นเป็นผูเ้กบ็รักษาแลว้นนั 
ท่านอาจจะถูกผูไ้ม่หวงัดีเบิกเงินในบญัชีของท่านไดโ้ดยไม่รู้ตวั 
(3)อยา่เชือฟังผูอื้นใหไ้ปทาํสัญญากูย้มืเงินทีธนาคารโดยเดด็ขาด 
* ขอ้ควรระวงั! หากท่านไปทาํสัญญาแลว้นนั 
ท่านจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบหนีสินนนัๆในทางกฎหมาย 
(4)อยา่ใหน้ายจา้งของท่านหกัค่านายหนา้ทงัในและต่างประเทศจากเงินเดือนของท่าน 
โดยพลการ 
* ขอ้ควรระวงั! ค่าใชจ่้ายของนายหนา้ทีท่านตอ้งรับผดิชอบนนัควรจะจดัการดว้ยตวัเอง 
เป็นดีทีสุด 
6.2.การล่วงละเมิดทางร่างกาย 

(๑.) การล่วงละเมิดทางเพศ 
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1.รู้จกัการล่วงละเมิดทางเพศ 
การล่วงละเมิดทางเพศ คือการมีเพศสัมพนัธ์ทีไม่ไดเ้กิดจากความสมคัรใจของ 
ทงัสองฝ่าย แต่เป็นการใชก้าํลงับงัคบัใหเ้หยอืมีเพศสัมพนัธ์กบัตนดว้ย 
พดูง่ายๆ คือการมีเพศสัมพนัธ์โดยผูก้ระทาํใชว้ธีิข่มขืนโดยท่านไม่ยนิยอม 
ใชก้าํลงัขู่เขญ็บงัคบั สะกดจิต หรือวธีิใดๆ กต็ามทีไม่ไดรั้บการยนิยอมจากท่าน 
ก่อนถือวา่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศทงัสิน 
นอกจากนีการสัมผสัหรือแตะตอ้งส่วนใดส่วนหนึงของร่างกายโดยไม่ผา่นการ 
ยนิ ยอมจากท่านและเป็นการ กระทาํทีส่อไปในทางลามกอนาจาร 

2.ถือวา่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ วิธีปฏิบติัเมือถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
ควบคุมสติอารมณ์ อยา่ทา้ทายหรือตอบโตฝ่้ายตรงขา้ม พยายามทาํใหฝ่้ายตรงขา้ม 
สงบอารมณ์ลง เพือหลีกเลียงสถานการณ์เลวร้ายลงกวา่เดิม 
ปกป้องตนเองโดยเฉพาะบริเวณศีรษะ หนา้ ลาํคอ ทอ้งหรือส่วนสาํคญัอืนๆ ของ 
ร่างกาย 
ตะโกนขอความช่วยเหลือใหต้ะโกนวา่ไฟไหมเ้พือใหดึ้งความสนใจจากผูค้น 
รีบออกจากสถานทีเกิดเหตุรีบหลบไปยงัสถานทีทีปลอดภยัอาจขอความช่วยเหลือจาก 
เพือนบา้นหรือศูนยป้์องกนัการล่วงละเมิดทางเพศประจาํทอ้งทีต่างๆ 
แจง้ตาํรวจไปแจง้ความต่อเจา้หนา้ทีตาํรวจทีสถานีตาํรวจประจาํทอ้งที 
เพือขอใหน้าํส่งโรงพยาบาลหรือหาทีพกัชวัคราวให ้
พยายามจดจาํรูปลกัษณ์และตาํหนิของผูก้ระทาํใหไ้ด ้
รักษาสภาพเดิมของสถานทีเกิดเหตุ อยา่โยกยา้ยหรือแตะตอ้งสิงของต่างๆ 
ในสถานทีเกิดเหตุ 
ใหส้วมเสือคลุมทบัเสือผา้ชุดเดิม ไม่ควรเปลียนเสือผา้ 
อยา่ลา้งช่องคลอดหรือร่างกายเพือใหส้ามารถเกบ็หลกัฐานทีเป็นขนเส้นผม 
หรือเชืออสุจิของผูก้ระทาํผดิได ้
ตอ้งรีบไปตรวจบาดแผลทีโรงพยาบาลหรือคลินิก เพือเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(๒.) รู้จกัการลวนลามทางเพศ 
อะไรคือการลวนลามทางเพศ? 
การลวนลามทางเพศหมายถึงการกระทาํอืนๆ นอกเหนือ จากการล่วงละเมิดทาง 
เพศ ซึงเป็นการกระทาํทีเกียวพนักบัเรืองเพศ แต่ไม่ไดรั้บการยนิยอมจากท่านดงั 
ต่อไปนี 
 
 

.บงัคบัใหผู้อื้นปฏิบติัตามหรือปฏิเสธ เพือใหต้นไดรั้บประโยชน์ 
ไม่วา่จะเกียวขอ้งกบัการ ทาํงาน การศึกษา การฝึกอบรม การบริการ 
แผนการหรือการทาํกิจกรรมต่างๆ 

.ใชว้ธีิจดัแสดงหรือเผยแพร่ ตวัหนงัสือภาพวาด เสียง รูปภาพหรือสิงอืนๆ 
และใชว้าจาหรือ การกระทาํหรือ วธีิการอืนๆแสดงอาการเหยยีดหยาม 
หรือลบหลู่ศกัดิศรี ซึงทาํใหท่้านรู้สึก หวาดกลวั รู้สึกถึงความเป็นอริ 
รู้สึกถูกล่วงเกินส่งผลกระทบต่อการทาํงานการศึกษาการบริการ แผนการ 
การทาํกิจกรรม หรือส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของท่าน 
(อา้งอิงจากกฎหมายป้องกนั การลวนลามทางเพศมาตราที 2) 

2. อะไรคือการถูกละเมิดทางเพศในการทาํงาน? 
“การละเมิดทางเพศในทีทาํงานแบบโจมตี”:การละเมิดทางเพศแบบนีหมายถึงการ 
ทีท่านโดนละเมิดทางเพศระหวา่งการทาํงาน ทงัจากนายจา้ง เพือนร่วมงาน 
หรือลูกคา้โดยทีบุคคลเหล่านนัใชค้าํพดูหรือการกระทาํทีเป็นการดูถูกเหยยีดหยาม  
เรียกร้อง หรือมีการโจมตีทางเพศ ใหท่้านไดรั้บความรู้สึกไม่เป็นการใหเ้กียรติ 
หรือถูกโจมตีทางดา้นอิสรภาพและส่งผลกระทบต่อการทาํงานของท่าน 

“การละเมิดทางเพศในทีทาํงานแบบการแลกเปลียน”:หมายถึงการทีนายจา้งใช ้
ตาํแหน่งหนา้ทีการงานในการกระทาํหรือคาํพดูทีเป็นการดูถูกเหยยีดหยาม 
เรียกร้อง หรือมีการโจมตีทางเพศต่อลูกจา้ง เพือแลกเปลียนกบัการวา่จา้งงาน 
ค่าแรง คะแนนในการสอบ เลือนขนั หรือใหโ้บนสัและลงโทษต่อลูกจา้ง 

3.วธีิปฏิบติักรณีทีโชคร้ายถูกลวนลามทางเพศ 
เมือถูกลวนลามทางเพศ หากเลือกใชว้ธีิทียอมเป็นฝ่ายรับ 
เช่นเกบ็กดไม่ยอมปริปากไม่สนใจ (เช่นแกลง้ทาํ เป็นมองไม่เห็นหรือไม่ไดย้นิ)  
หลบเลียง (เช่นขอยา้ยงาน) ปกติแลว้ไม่สามารถ ยบัยงัได ้
และมกัทาํใหผู้ก้ระทาํการลวนลามทางเพศรู้สึกยา่มใจ ดงันนั 
หากโชคร้ายถูกลวนลามทางเพศควรเลือกใชว้ธีิรับมือและ  
ป้อง กนัการถูกลวนลามทางเพศดงัต่อไปนี 
หากเป็นไปได ้ลองเจรจากบัผูก้ระทาํการลวนลามดู : อาจจะเป็นการพดูคุยซึงหนา้ 
เขียนจดหมายหรือบอก กล่าวผา่นบุคคลที 3 ทีทงัสองฝ่ายเชือใจ เพือบอกกล่าววา่ 
ท่านรู้สึกไม่ค่อยสบายเมือมีพฤติกรรมอยา่งนีเกิดขึน 
หากสถานการณ์ยงัไม่ดีขึน อาจลองใชว้ธีิดงักล่าวดา้นล่างนี 

1.บอกเล่าเรืองราวทีเกิดขึนและผลกระทบทีมีต่อท่านกบัเพือนหรือญาติทีท่านเชือถือ
หรือไวว้างใจ 
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1.รู้จกัการล่วงละเมิดทางเพศ 
การล่วงละเมิดทางเพศ คือการมีเพศสัมพนัธ์ทีไม่ไดเ้กิดจากความสมคัรใจของ 
ทงัสองฝ่าย แต่เป็นการใชก้าํลงับงัคบัใหเ้หยอืมีเพศสัมพนัธ์กบัตนดว้ย 
พดูง่ายๆ คือการมีเพศสัมพนัธ์โดยผูก้ระทาํใชว้ธีิข่มขืนโดยท่านไม่ยนิยอม 
ใชก้าํลงัขู่เขญ็บงัคบั สะกดจิต หรือวธีิใดๆ กต็ามทีไม่ไดรั้บการยนิยอมจากท่าน 
ก่อนถือวา่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศทงัสิน 
นอกจากนีการสัมผสัหรือแตะตอ้งส่วนใดส่วนหนึงของร่างกายโดยไม่ผา่นการ 
ยนิ ยอมจากท่านและเป็นการ กระทาํทีส่อไปในทางลามกอนาจาร 

2.ถือวา่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ วิธีปฏิบติัเมือถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
ควบคุมสติอารมณ์ อยา่ทา้ทายหรือตอบโตฝ่้ายตรงขา้ม พยายามทาํใหฝ่้ายตรงขา้ม 
สงบอารมณ์ลง เพือหลีกเลียงสถานการณ์เลวร้ายลงกวา่เดิม 
ปกป้องตนเองโดยเฉพาะบริเวณศีรษะ หนา้ ลาํคอ ทอ้งหรือส่วนสาํคญัอืนๆ ของ 
ร่างกาย 
ตะโกนขอความช่วยเหลือใหต้ะโกนวา่ไฟไหมเ้พือใหดึ้งความสนใจจากผูค้น 
รีบออกจากสถานทีเกิดเหตุรีบหลบไปยงัสถานทีทีปลอดภยัอาจขอความช่วยเหลือจาก 
เพือนบา้นหรือศูนยป้์องกนัการล่วงละเมิดทางเพศประจาํทอ้งทีต่างๆ 
แจง้ตาํรวจไปแจง้ความต่อเจา้หนา้ทีตาํรวจทีสถานีตาํรวจประจาํทอ้งที 
เพือขอใหน้าํส่งโรงพยาบาลหรือหาทีพกัชวัคราวให ้
พยายามจดจาํรูปลกัษณ์และตาํหนิของผูก้ระทาํใหไ้ด ้
รักษาสภาพเดิมของสถานทีเกิดเหตุ อยา่โยกยา้ยหรือแตะตอ้งสิงของต่างๆ 
ในสถานทีเกิดเหตุ 
ใหส้วมเสือคลุมทบัเสือผา้ชุดเดิม ไม่ควรเปลียนเสือผา้ 
อยา่ลา้งช่องคลอดหรือร่างกายเพือใหส้ามารถเกบ็หลกัฐานทีเป็นขนเส้นผม 
หรือเชืออสุจิของผูก้ระทาํผดิได ้
ตอ้งรีบไปตรวจบาดแผลทีโรงพยาบาลหรือคลินิก เพือเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(๒.) รู้จกัการลวนลามทางเพศ 
อะไรคือการลวนลามทางเพศ? 
การลวนลามทางเพศหมายถึงการกระทาํอืนๆ นอกเหนือ จากการล่วงละเมิดทาง 
เพศ ซึงเป็นการกระทาํทีเกียวพนักบัเรืองเพศ แต่ไม่ไดรั้บการยนิยอมจากท่านดงั 
ต่อไปนี 
 
 

.บงัคบัใหผู้อื้นปฏิบติัตามหรือปฏิเสธ เพือใหต้นไดรั้บประโยชน์ 
ไม่วา่จะเกียวขอ้งกบัการ ทาํงาน การศึกษา การฝึกอบรม การบริการ 
แผนการหรือการทาํกิจกรรมต่างๆ 

.ใชว้ธีิจดัแสดงหรือเผยแพร่ ตวัหนงัสือภาพวาด เสียง รูปภาพหรือสิงอืนๆ 
และใชว้าจาหรือ การกระทาํหรือ วธีิการอืนๆแสดงอาการเหยยีดหยาม 
หรือลบหลู่ศกัดิศรี ซึงทาํใหท่้านรู้สึก หวาดกลวั รู้สึกถึงความเป็นอริ 
รู้สึกถูกล่วงเกินส่งผลกระทบต่อการทาํงานการศึกษาการบริการ แผนการ 
การทาํกิจกรรม หรือส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของท่าน 
(อา้งอิงจากกฎหมายป้องกนั การลวนลามทางเพศมาตราที 2) 

2. อะไรคือการถูกละเมิดทางเพศในการทาํงาน? 
“การละเมิดทางเพศในทีทาํงานแบบโจมตี”:การละเมิดทางเพศแบบนีหมายถึงการ 
ทีท่านโดนละเมิดทางเพศระหวา่งการทาํงาน ทงัจากนายจา้ง เพือนร่วมงาน 
หรือลูกคา้โดยทีบุคคลเหล่านนัใชค้าํพดูหรือการกระทาํทีเป็นการดูถูกเหยยีดหยาม  
เรียกร้อง หรือมีการโจมตีทางเพศ ใหท่้านไดรั้บความรู้สึกไม่เป็นการใหเ้กียรติ 
หรือถูกโจมตีทางดา้นอิสรภาพและส่งผลกระทบต่อการทาํงานของท่าน 

“การละเมิดทางเพศในทีทาํงานแบบการแลกเปลียน”:หมายถึงการทีนายจา้งใช ้
ตาํแหน่งหนา้ทีการงานในการกระทาํหรือคาํพดูทีเป็นการดูถูกเหยยีดหยาม 
เรียกร้อง หรือมีการโจมตีทางเพศต่อลูกจา้ง เพือแลกเปลียนกบัการวา่จา้งงาน 
ค่าแรง คะแนนในการสอบ เลือนขนั หรือใหโ้บนสัและลงโทษต่อลูกจา้ง 

3.วธีิปฏิบติักรณีทีโชคร้ายถูกลวนลามทางเพศ 
เมือถูกลวนลามทางเพศ หากเลือกใชว้ธีิทียอมเป็นฝ่ายรับ 
เช่นเกบ็กดไม่ยอมปริปากไม่สนใจ (เช่นแกลง้ทาํ เป็นมองไม่เห็นหรือไม่ไดย้นิ)  
หลบเลียง (เช่นขอยา้ยงาน) ปกติแลว้ไม่สามารถ ยบัยงัได ้
และมกัทาํใหผู้ก้ระทาํการลวนลามทางเพศรู้สึกยา่มใจ ดงันนั 
หากโชคร้ายถูกลวนลามทางเพศควรเลือกใชว้ธีิรับมือและ  
ป้อง กนัการถูกลวนลามทางเพศดงัต่อไปนี 
หากเป็นไปได ้ลองเจรจากบัผูก้ระทาํการลวนลามดู : อาจจะเป็นการพดูคุยซึงหนา้ 
เขียนจดหมายหรือบอก กล่าวผา่นบุคคลที 3 ทีทงัสองฝ่ายเชือใจ เพือบอกกล่าววา่ 
ท่านรู้สึกไม่ค่อยสบายเมือมีพฤติกรรมอยา่งนีเกิดขึน 
หากสถานการณ์ยงัไม่ดีขึน อาจลองใชว้ธีิดงักล่าวดา้นล่างนี 

1.บอกเล่าเรืองราวทีเกิดขึนและผลกระทบทีมีต่อท่านกบัเพือนหรือญาติทีท่านเชือถือ
หรือไวว้างใจ 
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2.จดบนัทึกเหตุการณ์ทีถูกลวนลามทางเพศไว ้โดยเฉพาะลาํดบัของเหตุการณ์ทีเกิด 
ขึน และความพยายามยบัยงั การถูกลวนลาม เช่น ท่านพยายามต่อตา้น 
หรือรับมือกบัเหตุการณ์อยา่งไรบา้ง ทาํไม รู้สึกอยา่งไรและส่งผลกระทบต่อ 
ท่านอยา่งไรบา้ง พยายามหาพยานทีเห็นเหตุการณ์ นอกจากนียงัตอ้งบนัทึก 
วนัเวลาและสถานทีทีเกิดเหตุการณ์ทุกครังทีถูกลวนลาม ให้รีบจดบนัทึกไวท้นัทีและเก็บรักษาไวใ้ห้ดี 

3.เกบ็หลกัฐาน (เช่นบนัทึกเสียงของผูก้ระทาํการลวนลามทางเพศไว)้ 
4.ขอความช่วยเหลือดา้นกฎหมายเช่นยนืฟ้องตามกฎหมายอาญา 
หรือกฎหมายแพ่งเพือเรียกร้องค่าเสียหาย หรือขอความช่วยเหลือผ่านเจา้หนา้ทีระดบับริหาร 
ในสถานทีทาํงาน (ร้องทุกขห์รือขอใหช่้วยไกล่เกลีย) 
เมือท่านถูกลวนลามทางเพศในสถานทีทาํงาน โปรดร้องเรียนต่อนายจา้ง 
หลงัจากทีนายจา้งทราบเรืองแลว้ ควรรีบดาํเนินการแกไ้ขและใหค้วามช่วยเหลือทนัที  
หากวา่นายจา้งฝ่าฝืนขอ้กาํหนด ท่านสามารถโทรกระทรวงแรงงาน 1955 
สายรับเรืองร้องเรียนและใหค้าํปรึกษาแรงงาน หรือร้องเรียนต่อรัฐบาลเขต 
และเมืองทีท่านทาํงาน 

(๓.) ทาํความเขา้ใจเกียวกบัการคา้มนุษย ์
1.การคา้มนุษย ์
(1) คือการคา้ประเวณีหรือแรงงานโดยไดรั้บค่าตอบแทนทีไม่เป็นธรรม 
หรือตดัอวยัวะส่วนใดส่วนหนึงของ ร่างกายผูอื้น ดว้ยการข่มขืน บงัคบั ข่มขู่ 
กกัขงั หน่วงเหนียว ใชย้าเสพติด สะกดจิต หลอกลวง จงใจปกปิด ขอ้มูลสาํคญั 
ขอ้ผกู มดัของสัญญากูเ้งินทีผดิกฎหมาย ยดึเอกสารสาํคญั 
หลอกใชผู้ที้อยูใ่นสถานะทีไม่สามารถช่วยเหลือตวัเอง หรือยากต่อการขอความช่วยเหลือได ้
หรือใชว้ธีิอืนทีขดัต่อความจาํนงคเ์จา้ตวั  
เพือทาํการรับสมคัรงาน ซือขาย จาํนาํ ขนส่ง ส่งมอบ รับ ใหที้ซ่อน เป็นนายหนา้ 
ใหที้พกัพิงแก่ประชากรทงัในและต่างประเทศ 
หรือใชว้ธีิการขา้งตน้ทาํการคา้ประเวณีหรือแรงงานโดยไดรั้บค่าตอบแทน 
ทีไม่เป็นธรรม หรือตดัอวยัวะส่วนใดส่วนหนึงของร่างกายผูอื้น 

(2) เจตนาใหผู้เ้ยาวที์มีอายตุาํกวา่ 18 ปีประกอบอาชีพคา้ประเวณีหรือแรงงานโดย
 ไดรั้บค่าตอบแทนทีไม่เป็นธรรมหรือตดัอวยัวะส่วนใดส่วนหนึงของ 
ผูเ้ยาวด์งักล่าว ดว้ยการรับสมคัรงาน ซือขาย จาํนาํ ขนส่ง ส่งมอบ รับ ใหที้ซ่อน 
เป็นนายหนา้ ใหที้พกัพิงแก่ผูเ้ยาวที์มีอายตุาํกวา่ 18 ปี หรือใหผู้เ้ยาวที์มีอายตุาํกวา่ 
18 ปี ประกอบอาชีพคา้ประเวณี หรือแรงงานโดยไดรั้บค่าตอบแทนทีไม่เป็นธรรม 
หรือตดัอวยัวะส่วนใดส่วนหนึงของผูเ้ยาวด์งักล่าว 

2.  ()-5  
55    

 
 : 

เรียกเกบ็ค่าบริการจดัหางานทีสูง แลว้หกัออกจากเงินเดือน 
ทาํใหถู้กหกัเงินเดือนโดยไม่มีเหตุผล 
แรงงานต่างชาติทีถูกนายจา้งแจง้ความหลบหนีหรือพาํนกัอยูใ่นไตห้วนัโดย 
ผดิ กฎหมาย ถูกบงัคบัให ้คา้ประเวณีหรือหกัเงินเดือนโดยไม่มีเหตุผล 
แนะนาํใหท่้านไปทาํงานกบันายจา้งรายอืน ฝ่าฝืนกฎหมายการจา้งงานมาตราที 45 
วา่จา้งแรงงานต่างชาติโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
ใบอนุญาตหมดอายหุรือวา่จา้งแรงงานต่างชาติทีผูอื้นเป็น 
ผู ้นาํเขา้มาฝ่าฝืนกฎหมายการจา้งงานมาตราที 57 ขอ้ที 1 
นาํเขา้แรงงานต่างชาติจากนนัส่งไปทาํงานกบันายจา้งรายอืนทีโดยไม่ไดรั้บอนุญาตฝ่าฝืน 
กฎหมายการจา้ง งานมาตราที 57 ขอ้ที 2 
สังแรงงานต่างชาติทีตนไดรั้บอนุญาตใหว้า่จา้ง ไปทาํงานนอกเหนือจากทีระบุ 
ไวใ้นใบอนุญาตวา่จา้งหรือ เปลียนแปลงสถานทีทาํงานโดยไม่ไดรั้บอนุญาตฝ่าฝืน 
กฎหมายการ จา้งงานมาตราที  57 ขอ้ที 3 และ 4 

(๔)รู้จกักบั“พระราชบญัญติัคุม้ครองเหยอือาชญากรรม” 
เพือเป็นคุม้ครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างชาติในไตห้วนั  
เมือวนัที 30 พฤศจิกายน พ.ศ.24 
ไดผ้า่นวาระการแกไ้ขเพิมเติม“พระราชบญัญติัคุม้ครองเหยอือาชญากรรม” 
ในช่วงระยะเวลาทีแรงงานต่างชาติอยูใ่นไตห้วนั 
เพราะตกเป็นเหยอือาชญากรรมถึงแก่ชีวติหรือไดรั้บบาดเจบ็ 
ผูที้ตกเป็นเหยอือาชญากรรมทางเพศจะอยูใ่นขอบเขตการคุม้ครองของกฎหมายนี  
แรงงานต่างชาติในช่วงระหวา่งทาํงานในไตห้วนั 
หากเกิดกรณีเหตุการณ์ขา้งบนนีขึน ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเหยอือาชญากรรม 
ตวัของแรงงานเองหรือญาติยนืคาํร้องขอเงินชดเชยแก่เหยอือาชญากรรม 
และจะไดรั้บบริการคุม้ครองในส่วนทีควรจะไดรั้บอีกดว้ย. 
ในปัจจุบนัรัฐบาลในแต่ละเขตพืนทีไดจ้ดัตงัหนา้ต่างประชาสัมพนัธ์ 
ใหค้วามช่วยเหลือแรงงานต่างชาติทีตกเป็นเหยอืทางอาชญากรรม 
นอกเหนือจากรัฐบาลเขตพืนทีและศูนยป้์องกนัการล่วงละเมิดทางเพศไดมี้บริการให ้
ทีพกัชวัคราว ช่วยเหลือทางการแพทย ์ช่วยเหลือทางดา้นกฏหมาย 
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2.จดบนัทึกเหตุการณ์ทีถูกลวนลามทางเพศไว ้โดยเฉพาะลาํดบัของเหตุการณ์ทีเกิด 
ขึน และความพยายามยบัยงั การถูกลวนลาม เช่น ท่านพยายามต่อตา้น 
หรือรับมือกบัเหตุการณ์อยา่งไรบา้ง ทาํไม รู้สึกอยา่งไรและส่งผลกระทบต่อ 
ท่านอยา่งไรบา้ง พยายามหาพยานทีเห็นเหตุการณ์ นอกจากนียงัตอ้งบนัทึก 
วนัเวลาและสถานทีทีเกิดเหตุการณ์ทุกครังทีถูกลวนลาม ให้รีบจดบนัทึกไวท้นัทีและเก็บรักษาไวใ้ห้ดี 

3.เกบ็หลกัฐาน (เช่นบนัทึกเสียงของผูก้ระทาํการลวนลามทางเพศไว)้ 
4.ขอความช่วยเหลือดา้นกฎหมายเช่นยนืฟ้องตามกฎหมายอาญา 
หรือกฎหมายแพ่งเพือเรียกร้องค่าเสียหาย หรือขอความช่วยเหลือผ่านเจา้หนา้ทีระดบับริหาร 
ในสถานทีทาํงาน (ร้องทุกขห์รือขอใหช่้วยไกล่เกลีย) 
เมือท่านถูกลวนลามทางเพศในสถานทีทาํงาน โปรดร้องเรียนต่อนายจา้ง 
หลงัจากทีนายจา้งทราบเรืองแลว้ ควรรีบดาํเนินการแกไ้ขและใหค้วามช่วยเหลือทนัที  
หากวา่นายจา้งฝ่าฝืนขอ้กาํหนด ท่านสามารถโทรกระทรวงแรงงาน 1955 
สายรับเรืองร้องเรียนและใหค้าํปรึกษาแรงงาน หรือร้องเรียนต่อรัฐบาลเขต 
และเมืองทีท่านทาํงาน 

(๓.) ทาํความเขา้ใจเกียวกบัการคา้มนุษย ์
1.การคา้มนุษย ์
(1) คือการคา้ประเวณีหรือแรงงานโดยไดรั้บค่าตอบแทนทีไม่เป็นธรรม 
หรือตดัอวยัวะส่วนใดส่วนหนึงของ ร่างกายผูอื้น ดว้ยการข่มขืน บงัคบั ข่มขู่ 
กกัขงั หน่วงเหนียว ใชย้าเสพติด สะกดจิต หลอกลวง จงใจปกปิด ขอ้มูลสาํคญั 
ขอ้ผกู มดัของสัญญากูเ้งินทีผดิกฎหมาย ยดึเอกสารสาํคญั 
หลอกใชผู้ที้อยูใ่นสถานะทีไม่สามารถช่วยเหลือตวัเอง หรือยากต่อการขอความช่วยเหลือได ้
หรือใชว้ธีิอืนทีขดัต่อความจาํนงคเ์จา้ตวั  
เพือทาํการรับสมคัรงาน ซือขาย จาํนาํ ขนส่ง ส่งมอบ รับ ใหที้ซ่อน เป็นนายหนา้ 
ใหที้พกัพิงแก่ประชากรทงัในและต่างประเทศ 
หรือใชว้ธีิการขา้งตน้ทาํการคา้ประเวณีหรือแรงงานโดยไดรั้บค่าตอบแทน 
ทีไม่เป็นธรรม หรือตดัอวยัวะส่วนใดส่วนหนึงของร่างกายผูอื้น 

(2) เจตนาใหผู้เ้ยาวที์มีอายตุาํกวา่ 18 ปีประกอบอาชีพคา้ประเวณีหรือแรงงานโดย
 ไดรั้บค่าตอบแทนทีไม่เป็นธรรมหรือตดัอวยัวะส่วนใดส่วนหนึงของ 
ผูเ้ยาวด์งักล่าว ดว้ยการรับสมคัรงาน ซือขาย จาํนาํ ขนส่ง ส่งมอบ รับ ใหที้ซ่อน 
เป็นนายหนา้ ใหที้พกัพิงแก่ผูเ้ยาวที์มีอายตุาํกวา่ 18 ปี หรือใหผู้เ้ยาวที์มีอายตุาํกวา่ 
18 ปี ประกอบอาชีพคา้ประเวณี หรือแรงงานโดยไดรั้บค่าตอบแทนทีไม่เป็นธรรม 
หรือตดัอวยัวะส่วนใดส่วนหนึงของผูเ้ยาวด์งักล่าว 

2.  ()-5  
55    

 
 : 

เรียกเกบ็ค่าบริการจดัหางานทีสูง แลว้หกัออกจากเงินเดือน 
ทาํใหถู้กหกัเงินเดือนโดยไม่มีเหตุผล 
แรงงานต่างชาติทีถูกนายจา้งแจง้ความหลบหนีหรือพาํนกัอยูใ่นไตห้วนัโดย 
ผดิ กฎหมาย ถูกบงัคบัให ้คา้ประเวณีหรือหกัเงินเดือนโดยไม่มีเหตุผล 
แนะนาํใหท่้านไปทาํงานกบันายจา้งรายอืน ฝ่าฝืนกฎหมายการจา้งงานมาตราที 45 
วา่จา้งแรงงานต่างชาติโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
ใบอนุญาตหมดอายหุรือวา่จา้งแรงงานต่างชาติทีผูอื้นเป็น 
ผู ้นาํเขา้มาฝ่าฝืนกฎหมายการจา้งงานมาตราที 57 ขอ้ที 1 
นาํเขา้แรงงานต่างชาติจากนนัส่งไปทาํงานกบันายจา้งรายอืนทีโดยไม่ไดรั้บอนุญาตฝ่าฝืน 
กฎหมายการจา้ง งานมาตราที 57 ขอ้ที 2 
สังแรงงานต่างชาติทีตนไดรั้บอนุญาตใหว้า่จา้ง ไปทาํงานนอกเหนือจากทีระบุ 
ไวใ้นใบอนุญาตวา่จา้งหรือ เปลียนแปลงสถานทีทาํงานโดยไม่ไดรั้บอนุญาตฝ่าฝืน 
กฎหมายการ จา้งงานมาตราที  57 ขอ้ที 3 และ 4 

(๔)รู้จกักบั“พระราชบญัญติัคุม้ครองเหยอือาชญากรรม” 
เพือเป็นคุม้ครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างชาติในไตห้วนั  
เมือวนัที 30 พฤศจิกายน พ.ศ.24 
ไดผ้า่นวาระการแกไ้ขเพิมเติม“พระราชบญัญติัคุม้ครองเหยอือาชญากรรม” 
ในช่วงระยะเวลาทีแรงงานต่างชาติอยูใ่นไตห้วนั 
เพราะตกเป็นเหยอือาชญากรรมถึงแก่ชีวติหรือไดรั้บบาดเจบ็ 
ผูที้ตกเป็นเหยอือาชญากรรมทางเพศจะอยูใ่นขอบเขตการคุม้ครองของกฎหมายนี  
แรงงานต่างชาติในช่วงระหวา่งทาํงานในไตห้วนั 
หากเกิดกรณีเหตุการณ์ขา้งบนนีขึน ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเหยอือาชญากรรม 
ตวัของแรงงานเองหรือญาติยนืคาํร้องขอเงินชดเชยแก่เหยอือาชญากรรม 
และจะไดรั้บบริการคุม้ครองในส่วนทีควรจะไดรั้บอีกดว้ย. 
ในปัจจุบนัรัฐบาลในแต่ละเขตพืนทีไดจ้ดัตงัหนา้ต่างประชาสัมพนัธ์ 
ใหค้วามช่วยเหลือแรงงานต่างชาติทีตกเป็นเหยอืทางอาชญากรรม 
นอกเหนือจากรัฐบาลเขตพืนทีและศูนยป้์องกนัการล่วงละเมิดทางเพศไดมี้บริการให ้
ทีพกัชวัคราว ช่วยเหลือทางการแพทย ์ช่วยเหลือทางดา้นกฏหมาย 
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การใหค้าํปรึกษาแนะนาํ รวมทงัการแนะนาํ ใหค้าํปรึกษาทางจิตวทิยาแลว้ 
มูลนิธิคุม้ครองผูต้กเป็นเหยอืทางอาชญากรรม สามารถช่วยเหลือท่านยนืคาํร้อง 
ขอเงินชดเชยใหแ้ก่ผูต้กเป็นเหยอื ใหค้วามช่วยเหลือปรึกษาในการพิจารณาคดี 
ระหวา่งหรือหลงัจากตดัสินคดี 
ช่วยเหลือในการตรวจสอบผูก้ระทาํผดิหรือการชดเชยตามกฏหมายกาํหนด 
เพือเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ ของผูต้กเป็นเหยอืทางอาชญากรรม 
มูลนิธิคุม้ครองผูต้กเป็นเหยอือาชญากรรม สายด่วนโทรฟรี 0800-00-80 

6.3.หลกัการในการป้องกนัอนัตรายและคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลของแรงงานต่างชาติ 
กระทรวงแรงงานอยากยาํเตือนใหท่้านมีความระวงัในการปกป้องตนเองมากขึน 
ทงัจากการคา้ มนุษยแ์ละการ 
ลวนลามทางเพศเรียนรู้ทีจะแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ 
หากท่านโชคร้ายถูกล่วงละเมิดทางเพศ ควรรีบติดต่อ ศูนยรั์บเรือง 
ร้องทุกขที์จะแนะนาํดา้นล่างหรือติดต่อหน่วยงานทีเกียวขอ้งซึงจะใหค้วามช่วย 
เหลือท่านในการ นาํส่งโรงพยาบาลเพือตรวจบาดแผลหรือนาํส่งสถานนีตาํรวจ 
หรือหน่วยบริการของสาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง 
และกิจการชาวต่างชาติเพือแจง้ความจดัหาล่ามแปลภาษาใหข้ณะทีตอ้งไปขึนศาล 
นอกจากนีช่วยจดัหาทีพกั 
ชวัคราวหรือช่วยเหลือในการโอนยา้ยนายจา้งและไกล่เกลียขอ้พิพาทระหวา่ง 
ท่านกบันายจา้งเป็นตน้ นอกจากนี 
หากช่วยชีเบาะแสในการจบักมุผูก้ระทาํผดิเกียวขอ้งกบักฎหมายแรงงาน 
จะมีรางวลันาํจบัตอบแทนใหด้ว้ย 

1955   
(ไม่วา่ท่านจะเป็นนายจา้งแรงงานต่างชาติหรือประชาชนทวัไปสามารถใชบ้ริการสาย
ด่วนนีเพือขอความ ช่วยเหลือไดต้ลอด 24 ชวัโมงโดยผา่นโทรศพัทบ์า้น  
โทรศพัทมื์อถือ หรือโทรศพัทส์าธารณะซึงสายด่วนนีจะมีบริการในภาษาต่างชาติ 
(ภาษาจีน ไทย อินโดนีเซีย เวยีดนามและองักฤษ) สอบถามเกียวกบักฎหมายรับเรือง 
ร้องเรียนแนะนาํเกียวกบักฎหมาย 
เพือช่วยเหลือรวมถึงแนะนาํการคุม้ครองไปยงัหน่วยงานทีเกียวขอ้งอีกดว้ย 
ศูนยบ์ริการสอบถามสาํหรับแรงงานต่างชาติในแต่ละพืนที (ดูภาคผนวก 1) 
ศูนยบ์ริการสาํหรับแรงงานต่างชาติ ณ 
สนามบินนานาชาติเถาหยวนและสนามบินนานาชาติเกาสง (ดูภาคผนวก ) 
สายด่วนแจง้เหตุร้ายทวัประเทศ110กรมตาํรวจ 

(รวมถึงการทาํร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศ) 

สายด่วนคุม้ครอง "113" 
(รวมถึงใหค้าํปรึกษาป้องกนัการถูกล่วงละเมิดและการทาํอนาจาร) 
หากท่านเผชิญกบัภยัคุกคามการถูกล่วงละเมิดทางเพศ กรุณารีบโทรสายด่วนคุม้ครอง 
113 (ใหบ้ริการตลอด 24 ชวัโมง) โดยมีบริการทงัในภาษาองักฤษ เวยีดนาม ไทย  
อินโดนีเซียและกมัพชูา 
 

 
 
 

 

  
๗.  เกร็ดความรู้ในการรักษาสุขภาพ 

<ความรู้เกียวกบัสุขภาพ> 
รักษาสุขอนามยัทีดีจะช่วยใหท่้านดาํเนินชีวิตอยูใ่นไตห้วนัไดอ้ยา่งราบรืนและมีความสุข 
ถา้หากวา่ท่านมีปัญหาขอ้สงสยัประการใดเกียวกบัการป้องกนัและการรักษาโรคแพร่ระบาด 
สามารถติดต่อสอบถามเรืองมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือโรคกบั 
สาํนกังานกองควบคุมโรคระบาดไดที้เบอร์โทรสายตรง 1922 หรือ 0800-001922 
สายตรงกองการป้องกนัการแพร่ระบาดเชือโรค 
โซนทรัพยากรใหค้วามรู้ดา้นสุขอนามยั 

 
1.เกียวกบั"ไขห้วดัใหญ่"และ"ไขห้วดันก" 
1.อาการของการติดเชือ 
อาการหลกัของไขห้วดัตามฤดูและไขห้วดันก (เช่น ไขห้วดัใหญ่ H5N1หรือไขห้วดัใหญ่ H7N9) 
คือ มีไข(้อุณหภูมิ 38 องศาขึนไป) เจบ็คอ ไอ  

 113
 24 )

 1
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การใหค้าํปรึกษาแนะนาํ รวมทงัการแนะนาํ ใหค้าํปรึกษาทางจิตวทิยาแลว้ 
มูลนิธิคุม้ครองผูต้กเป็นเหยอืทางอาชญากรรม สามารถช่วยเหลือท่านยนืคาํร้อง 
ขอเงินชดเชยใหแ้ก่ผูต้กเป็นเหยอื ใหค้วามช่วยเหลือปรึกษาในการพิจารณาคดี 
ระหวา่งหรือหลงัจากตดัสินคดี 
ช่วยเหลือในการตรวจสอบผูก้ระทาํผดิหรือการชดเชยตามกฏหมายกาํหนด 
เพือเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ ของผูต้กเป็นเหยอืทางอาชญากรรม 
มูลนิธิคุม้ครองผูต้กเป็นเหยอือาชญากรรม สายด่วนโทรฟรี 0800-00-80 

6.3.หลกัการในการป้องกนัอนัตรายและคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลของแรงงานต่างชาติ 
กระทรวงแรงงานอยากยาํเตือนใหท่้านมีความระวงัในการปกป้องตนเองมากขึน 
ทงัจากการคา้ มนุษยแ์ละการ 
ลวนลามทางเพศเรียนรู้ทีจะแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ 
หากท่านโชคร้ายถูกล่วงละเมิดทางเพศ ควรรีบติดต่อ ศูนยรั์บเรือง 
ร้องทุกขที์จะแนะนาํดา้นล่างหรือติดต่อหน่วยงานทีเกียวขอ้งซึงจะใหค้วามช่วย 
เหลือท่านในการ นาํส่งโรงพยาบาลเพือตรวจบาดแผลหรือนาํส่งสถานนีตาํรวจ 
หรือหน่วยบริการของสาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง 
และกิจการชาวต่างชาติเพือแจง้ความจดัหาล่ามแปลภาษาใหข้ณะทีตอ้งไปขึนศาล 
นอกจากนีช่วยจดัหาทีพกั 
ชวัคราวหรือช่วยเหลือในการโอนยา้ยนายจา้งและไกล่เกลียขอ้พิพาทระหวา่ง 
ท่านกบันายจา้งเป็นตน้ นอกจากนี 
หากช่วยชีเบาะแสในการจบักมุผูก้ระทาํผดิเกียวขอ้งกบักฎหมายแรงงาน 
จะมีรางวลันาํจบัตอบแทนใหด้ว้ย 

1955   
(ไม่วา่ท่านจะเป็นนายจา้งแรงงานต่างชาติหรือประชาชนทวัไปสามารถใชบ้ริการสาย
ด่วนนีเพือขอความ ช่วยเหลือไดต้ลอด 24 ชวัโมงโดยผา่นโทรศพัทบ์า้น  
โทรศพัทมื์อถือ หรือโทรศพัทส์าธารณะซึงสายด่วนนีจะมีบริการในภาษาต่างชาติ 
(ภาษาจีน ไทย อินโดนีเซีย เวยีดนามและองักฤษ) สอบถามเกียวกบักฎหมายรับเรือง 
ร้องเรียนแนะนาํเกียวกบักฎหมาย 
เพือช่วยเหลือรวมถึงแนะนาํการคุม้ครองไปยงัหน่วยงานทีเกียวขอ้งอีกดว้ย 
ศูนยบ์ริการสอบถามสาํหรับแรงงานต่างชาติในแต่ละพืนที (ดูภาคผนวก 1) 
ศูนยบ์ริการสาํหรับแรงงานต่างชาติ ณ 
สนามบินนานาชาติเถาหยวนและสนามบินนานาชาติเกาสง (ดูภาคผนวก ) 
สายด่วนแจง้เหตุร้ายทวัประเทศ110กรมตาํรวจ 

(รวมถึงการทาํร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศ) 

สายด่วนคุม้ครอง "113" 
(รวมถึงใหค้าํปรึกษาป้องกนัการถูกล่วงละเมิดและการทาํอนาจาร) 
หากท่านเผชิญกบัภยัคุกคามการถูกล่วงละเมิดทางเพศ กรุณารีบโทรสายด่วนคุม้ครอง 
113 (ใหบ้ริการตลอด 24 ชวัโมง) โดยมีบริการทงัในภาษาองักฤษ เวยีดนาม ไทย  
อินโดนีเซียและกมัพชูา 
 

 
 
 

 

  
๗.  เกร็ดความรู้ในการรักษาสุขภาพ 

<ความรู้เกียวกบัสุขภาพ> 
รักษาสุขอนามยัทีดีจะช่วยใหท่้านดาํเนินชีวิตอยูใ่นไตห้วนัไดอ้ยา่งราบรืนและมีความสุข 
ถา้หากวา่ท่านมีปัญหาขอ้สงสยัประการใดเกียวกบัการป้องกนัและการรักษาโรคแพร่ระบาด 
สามารถติดต่อสอบถามเรืองมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือโรคกบั 
สาํนกังานกองควบคุมโรคระบาดไดที้เบอร์โทรสายตรง 1922 หรือ 0800-001922 
สายตรงกองการป้องกนัการแพร่ระบาดเชือโรค 
โซนทรัพยากรใหค้วามรู้ดา้นสุขอนามยั 

 
1.เกียวกบั"ไขห้วดัใหญ่"และ"ไขห้วดันก" 
1.อาการของการติดเชือ 
อาการหลกัของไขห้วดัตามฤดูและไขห้วดันก (เช่น ไขห้วดัใหญ่ H5N1หรือไขห้วดัใหญ่ H7N9) 
คือ มีไข(้อุณหภูมิ 38 องศาขึนไป) เจบ็คอ ไอ  

 113
 24 )

 1
 2

 3
 4

 5
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ปวดเมือยกลา้มเนือ ปวดศีรษะ เมือยลา้ทงัตวั ผูป่้วยบางรายอาจมีอาการอาเจียน ทอ้งเสีย 
และปวดทอ้งร่วมดว้ย ผูป่้วยทีปรากฏอาการหลายวนัแลว้ 
อาจมีอาการแทรกซอ้นทีรุนแรงเช่น หายใจขดัและปอดบวม 
2.วธีิป้องกนัและรับมือ  
(1) ใหค้วามสาํคญัเกียวกบัเรืองอนามยัส่วนตวั : 
a.ลา้งมือบ่อยๆ ใหเ้ป็นนิสัย 
b.หลีกเลียงการใชมื้อสัมผสัตา จมูกและปาก เพราะเชือโรคอาจแพร่เขา้สู่ร่างกายได ้
(2) ใหค้วามสาํคญักบัความสะอาดของหลอดลม และมารยาทในการจาม: 
a. หากมีอาการไอหรือจาม ควรสวมผา้ปิดปากป้องกนั 
และเมือมีนาํลายหรือเสมหะเลอะบนผา้ปิดปากควรเปลียนผา้ปิดปากทนัที 
b. ควรใชก้ระดาษทิชชู่หรือผา้เช็ดหนา้ปิดปากและจมูกเมือมีการไอหรือจาม 
รวมทงัทิงกระดาษทิชชู่ลงในถงัขยะทนัทีทีเช็ดเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
c.หากนาํลายหรือเสมหะสัมผสัโดนมือ ใหรี้บลา้งมือทงัสองมืออยา่งสะอาดทนัที 
เกิดนาํหยดุหรือไม่มีนาํใหใ้ชท่้านสามารถใชน้าํยาลา้งมือแหง้แทนได ้
d.หากมีอาการทางหลอดลมควรรักษาระยะห่างกบัผูที้พดูคุยดว้ย 
 (3) หากมีอาการไม่สบาย ควรพกัผอ่นอยูใ่นบา้น 
ไม่ควรออกไปทีสาธารณะหากไม่จาํเป็น 
และหากมีอาการรุนแรงควรนาํตวัส่งโรงพยาบาลทนัที 
(4) หลีกเลียงสถานทีแพร่เชือ : 
a.ควรจะหลีกเลียงการสัมผสักบัผูติ้ดเชือโดยตรง 
หากจาํเป็นหรือหลีกเลียงไม่ไดจ้ริงๆควรจะสวมใส่ 
หนา้กากปิดจมูกใหเ้รียบร้อยและพยายามรักษาความสะอาดของตน 
b. ควรจะหลีกเลียงการเขา้ไปในพืนทีๆ ทีมีการระบาดของเชือ 
หากจาํเป็นตอ้งเขา้ไปใหเ้ขตพืนทีๆ 
มีการแพร่กระจายเชือไม่ควรถอดผา้ปิดจมูกออกหรือไปแตะตอ้งสัมผสักบัสัตวที์ติดเชือ
หรือสถานทีมีการฆ่าสัตวด์งักล่าว 
()ขอ้ควรระวงัในการเขา้ออกประเทศ :  
a. ก่อนกลบัประเทศควรติดตามข่าวคราว 
เกียวกบัการแพร่กระจายเชือไวรัสในประเทศนนัรวมทงัปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของ 
กรมอนามยัในประเทศนนัๆอยา่งเคร่งครัด 
b. เมือเดินทางกลบัประเทศควรหลีกเลียง การสัมผสัสัตวปี์กและสิงคดัหลงัของสัตวปี์ก 
เมือมีการสัมผสัตอ้งรีบลา้งมือดว้ยสบู่ทนัที 

c. หลงัจากทีเดินทางกลบัเขา้ไตห้วนั หากมีอาการตวัร้อนหรือมีอาการ 
เกียวกบัระบบหายใจสามารถขอความช่วยเหลือจากศูนยที์ตรวจคนเขา้เมืองได ้
หลงัเดินทางกลบัถึงบา้นแลว้หากพบวา่ไม่สบาย 
ควรจะสวมหนา้กากอนามยัและรีบไปพบแพทยท์นัที 
โดยรายงานใหแ้พทยท์ราบถึงสถานทีทีท่านไปมาก่อนหนา้ทงันี 
ท่านควรจะรักษามารยาทในเรืองการเขา้หาแพยทแ์ละป้องกนัตวัเองใหดี้ เสียก่อน 
พร้อมทงัลดการออกไปทีสาธารณะ 
2.รู้จกัไขเ้ลือดออกเดงกี 
1.พาหะนาํโรค : ยงุลาย 
2. อาการคือมีไขสู้ง (38 องศาเซลเซียสขึนไป) ฉบัพลนั ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา 
ปวดกลา้มเนือและกระดูก มีผนืขึนตามผวิหนงั เป็นตน้ 
3.การป้องกนัและรักษา 
(1) กาํจดัภาชนะทีมีนาํขงัภายในและนอกบา้น รวมทงัทาํลายแหล่งเพาะพนัธ์ุของยงุลาย 
เป็นประจาํสมาํเสมอ 
(2)หลีกเลียงการกดัของยงุลาย ติดหนา้ต่างมุง้ลวดเพือป้องกนัยงุลายในบา้น 
(3)หากอาศยัอยูใ่นเขตพืนทีทีมีการระบาดของไขเ้ลือดออก 
หรือจาํเป็นตอ้งเขา้ไปในเขตพืนทีนนัๆ ใหส้วม 
ใส่เสือแขนยาว สีอ่อนๆ กางเกง ขายาว และควรจะทา (หรือพน่) ยากนัยงุ 
(ทางกระทรวงสาธารณสุขและสวสัดิการ รับรองมาตรฐาน) 
ในบริเวณผวิทีโผล่พน้จากเสือผา้ 
()หากมีอาการทีน่าสงสยัวา่ป่วยเป็นไขเ้ลือดออก ใหรี้บไปพบแพทย ์
พร้อมทงับอกใหแ้พทยเ์กียวกบัสถานทีทีท่านไปมาก่อนหนา้ 
3. โรคไขร้ากสาดนอ้ยหรือโรคไทฟอยด ์
1.การติดต่อ : 
ติดต่อผา่นทางการรับประทานอาหารหรือนาํดืมทีปนเปือนอุจจาระของผูป่้วย 
โดยจะมีระยะฟักตวั 8-14วนั  
2. อาการ : ตวัร้อน,ปวดศีรษะ,ไม่สบาย,เบืออาหาร, 
เจบ็ทอ้ง, ทอ้งผกูหรือทอ้งเสีย, หวัใจเตน้ชา้, มา้มและตบับวม, ออกหดัตามร่างกาย 
เป็นตน้ และการติดเชืออยา่งอ่อนหรือมีการผดิปกติในการติดเชือ.. 
3.วธีิป้องกนัและรักษา : 
(1)ควรลา้งมือใหส้ะอาดทุกครังก่อนการรับประทานอาหารและหลงัขบัถ่าย 
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ปวดเมือยกลา้มเนือ ปวดศีรษะ เมือยลา้ทงัตวั ผูป่้วยบางรายอาจมีอาการอาเจียน ทอ้งเสีย 
และปวดทอ้งร่วมดว้ย ผูป่้วยทีปรากฏอาการหลายวนัแลว้ 
อาจมีอาการแทรกซอ้นทีรุนแรงเช่น หายใจขดัและปอดบวม 
2.วธีิป้องกนัและรับมือ  
(1) ใหค้วามสาํคญัเกียวกบัเรืองอนามยัส่วนตวั : 
a.ลา้งมือบ่อยๆ ใหเ้ป็นนิสัย 
b.หลีกเลียงการใชมื้อสัมผสัตา จมูกและปาก เพราะเชือโรคอาจแพร่เขา้สู่ร่างกายได ้
(2) ใหค้วามสาํคญักบัความสะอาดของหลอดลม และมารยาทในการจาม: 
a. หากมีอาการไอหรือจาม ควรสวมผา้ปิดปากป้องกนั 
และเมือมีนาํลายหรือเสมหะเลอะบนผา้ปิดปากควรเปลียนผา้ปิดปากทนัที 
b. ควรใชก้ระดาษทิชชู่หรือผา้เช็ดหนา้ปิดปากและจมูกเมือมีการไอหรือจาม 
รวมทงัทิงกระดาษทิชชู่ลงในถงัขยะทนัทีทีเช็ดเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
c.หากนาํลายหรือเสมหะสัมผสัโดนมือ ใหรี้บลา้งมือทงัสองมืออยา่งสะอาดทนัที 
เกิดนาํหยดุหรือไม่มีนาํใหใ้ชท่้านสามารถใชน้าํยาลา้งมือแหง้แทนได ้
d.หากมีอาการทางหลอดลมควรรักษาระยะห่างกบัผูที้พดูคุยดว้ย 
 (3) หากมีอาการไม่สบาย ควรพกัผอ่นอยูใ่นบา้น 
ไม่ควรออกไปทีสาธารณะหากไม่จาํเป็น 
และหากมีอาการรุนแรงควรนาํตวัส่งโรงพยาบาลทนัที 
(4) หลีกเลียงสถานทีแพร่เชือ : 
a.ควรจะหลีกเลียงการสัมผสักบัผูติ้ดเชือโดยตรง 
หากจาํเป็นหรือหลีกเลียงไม่ไดจ้ริงๆควรจะสวมใส่ 
หนา้กากปิดจมูกใหเ้รียบร้อยและพยายามรักษาความสะอาดของตน 
b. ควรจะหลีกเลียงการเขา้ไปในพืนทีๆ ทีมีการระบาดของเชือ 
หากจาํเป็นตอ้งเขา้ไปใหเ้ขตพืนทีๆ 
มีการแพร่กระจายเชือไม่ควรถอดผา้ปิดจมูกออกหรือไปแตะตอ้งสัมผสักบัสัตวที์ติดเชือ
หรือสถานทีมีการฆ่าสัตวด์งักล่าว 
()ขอ้ควรระวงัในการเขา้ออกประเทศ :  
a. ก่อนกลบัประเทศควรติดตามข่าวคราว 
เกียวกบัการแพร่กระจายเชือไวรัสในประเทศนนัรวมทงัปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของ 
กรมอนามยัในประเทศนนัๆอยา่งเคร่งครัด 
b. เมือเดินทางกลบัประเทศควรหลีกเลียง การสัมผสัสัตวปี์กและสิงคดัหลงัของสัตวปี์ก 
เมือมีการสัมผสัตอ้งรีบลา้งมือดว้ยสบู่ทนัที 

c. หลงัจากทีเดินทางกลบัเขา้ไตห้วนั หากมีอาการตวัร้อนหรือมีอาการ 
เกียวกบัระบบหายใจสามารถขอความช่วยเหลือจากศูนยที์ตรวจคนเขา้เมืองได ้
หลงัเดินทางกลบัถึงบา้นแลว้หากพบวา่ไม่สบาย 
ควรจะสวมหนา้กากอนามยัและรีบไปพบแพทยท์นัที 
โดยรายงานใหแ้พทยท์ราบถึงสถานทีทีท่านไปมาก่อนหนา้ทงันี 
ท่านควรจะรักษามารยาทในเรืองการเขา้หาแพยทแ์ละป้องกนัตวัเองใหดี้ เสียก่อน 
พร้อมทงัลดการออกไปทีสาธารณะ 
2.รู้จกัไขเ้ลือดออกเดงกี 
1.พาหะนาํโรค : ยงุลาย 
2. อาการคือมีไขสู้ง (38 องศาเซลเซียสขึนไป) ฉบัพลนั ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา 
ปวดกลา้มเนือและกระดูก มีผนืขึนตามผวิหนงั เป็นตน้ 
3.การป้องกนัและรักษา 
(1) กาํจดัภาชนะทีมีนาํขงัภายในและนอกบา้น รวมทงัทาํลายแหล่งเพาะพนัธ์ุของยงุลาย 
เป็นประจาํสมาํเสมอ 
(2)หลีกเลียงการกดัของยงุลาย ติดหนา้ต่างมุง้ลวดเพือป้องกนัยงุลายในบา้น 
(3)หากอาศยัอยูใ่นเขตพืนทีทีมีการระบาดของไขเ้ลือดออก 
หรือจาํเป็นตอ้งเขา้ไปในเขตพืนทีนนัๆ ใหส้วม 
ใส่เสือแขนยาว สีอ่อนๆ กางเกง ขายาว และควรจะทา (หรือพน่) ยากนัยงุ 
(ทางกระทรวงสาธารณสุขและสวสัดิการ รับรองมาตรฐาน) 
ในบริเวณผวิทีโผล่พน้จากเสือผา้ 
()หากมีอาการทีน่าสงสยัวา่ป่วยเป็นไขเ้ลือดออก ใหรี้บไปพบแพทย ์
พร้อมทงับอกใหแ้พทยเ์กียวกบัสถานทีทีท่านไปมาก่อนหนา้ 
3. โรคไขร้ากสาดนอ้ยหรือโรคไทฟอยด ์
1.การติดต่อ : 
ติดต่อผา่นทางการรับประทานอาหารหรือนาํดืมทีปนเปือนอุจจาระของผูป่้วย 
โดยจะมีระยะฟักตวั 8-14วนั  
2. อาการ : ตวัร้อน,ปวดศีรษะ,ไม่สบาย,เบืออาหาร, 
เจบ็ทอ้ง, ทอ้งผกูหรือทอ้งเสีย, หวัใจเตน้ชา้, มา้มและตบับวม, ออกหดัตามร่างกาย 
เป็นตน้ และการติดเชืออยา่งอ่อนหรือมีการผดิปกติในการติดเชือ.. 
3.วธีิป้องกนัและรักษา : 
(1)ควรลา้งมือใหส้ะอาดทุกครังก่อนการรับประทานอาหารและหลงัขบัถ่าย 
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(2)หลงัจากเปลียนผา้ออ้มใหเ้ดก็หรือผูสู้งอาย ุควรใหส้บู่หรือครีมลา้งมือ 
ลา้งมือใหส้ะอาดทุกครัง 
(3)หากพบวา่มีอาการตวัร้อน ปวดทอ้ง ทอ้งเสีย หรืออาการไม่สบายอืนๆ 
กรุณารีบแจง้นายจา้งหรือเอเยน่ตท์นัทีเพือช่วยเหลือในการรักษา 
อีกทงัไม่ควรรับหนา้ทีจดัการอาหารใหแ้ก่ผูสู้งอายหุรือเดก็ดว้ย 
4. โรคหดั 
พาหะนาํโรค: ติดต่อโดยอากาศ การสัมผสั นาํลาย นาํมูก หรือ เสมหะ ของผูป่้วยทีติดเชือ 
อาการ: อาการทีพบบ่อยมีไข ้ผนื นาํมูกไหล ตาแดง ไอ 
ในกรณีทีรุนแรงอาจจะอกัเสบทีบริเวณหูชนักลาง ปอดอกัเสบและโรคไขส้มองอกัเสบ 
วธีิป้องกนัและรักษา: ก่อนมาไตห้วนัควรไดรั้บการฉีดวคัซีนโรคหดั โรคหดัเยอรมนั 
โรคคางทูม (MMR) การฉีด วคัซีน  เพราะโรคหดัเป็นโรคทีติดต่อกนัไดง่้าย และ 
4วนัก่อนและหลงัทีผนืขึน เป็นช่วงเวลาทีติดเชือ ถา้มีไข ้ผนืและนาํมูกไหล ตาแดง ไอ 
ถา้มีอาการ 1 ใน 3 อาการนี อาจจะสงสัยวา่เป็นโรคหดั ควรทีจะแจง้ใหป้้องกนั 
ภายในโรงงานหรือเพือความปลอดภยัและสุขภาพของบุคลากรและปรึกษาแพทย ์
สวมผา้ปิดจมูกตลอด และแจง้ใหแ้พทยท์ราบวา่ในระยะไดมี้การเดินทางกลบับา้น 
หรือการเดินทางต่างประเทศ 
5. โรคหดัเยอรมนั 
พาหะนาํโรค: ติดต่อผา่นระบบทางเดินหายใจ อาการ:  
อาการหลกั ไดแ้ก่ มีไขเ้ลก็นอ้ย เมือยลา้ มีต่อมนาํเหลืองโตบริเวณหลงัหู และมีผนืแดง 
ถา้หญิงตงัครรภ ์ติดเชือหดัเยอรมนั  อาจทาํใหท้ารกเสียชีวติในครรภ ์ 
การแทง้ ทารกในครรภอ์าจจะพิการได ้  
วิธีป้องกนัและรักษา: ก่อนจะมาไตห้วนัควรไดรั้บการฉีดวคัซีนโรคหดั โรคหดัเยอรมนั โรคคางทูม 
(MMR) การฉีดวคัซีน  เพราะโรคหดัเยอรมนัเป็นโรคทีติดต่อกนัไดง่้าย 
และก่อนและหลงั 7 วนัทีผนืขึน เป็นช่วงเวลาทีติดเชือ 
โดยทวัไปผนืจะจางหายอยา่งรวดเร็ว ดงันนั 
ในกรณีทีมีอาการสงสัยวา่เป็นโรคหดัเยอรมนั ควรที 
จะแจง้ใหป้้องกนัภายในโรงงานหรือเพือความปลอดภยัและสุขภาพของบุคลากร 
และปรึกษาแพทย ์สวมผา้ ปิดจมูกตลอด และแจง้ใหแ้พทยท์ราบว่าในระยะทีมีการเดินทางกลบับา้น 
หรือการเดินทางต่างประเทศ 
6.การป้องกนัโรคภูมิตา้นทานบกพร่อง (โรคเอดส์) 
โรคเอดส์สามารถติดต่อไดจ้ากการมีเพศสัมพนัธ์ทีไม่ไดป้้องกนัการติดต่อของโรค 

การใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ร่วมกนั (เช่น เขม็ฉีดยา กระบอกฉีดยา)อุปกรณ์บรรจุต่างๆ 
รวมทงัการติดต่อโดยตรงจากแม่สู่ลูก ทางปาก ทวารหนกัและ ช่องคลอด นอกจากนี 
การถ่ายเลือด การใชเ้ขม็หรือกระบอกฉีดยาร่วมกบัผูติ้ดเชือเอดส์หรือผูเ้สพยาเสพติด 
อาจติดโรคเอดส์ไดโ้ดยง่ายส่วนวธีิป้องกนัโรคเอดส์นนั 
นอกจากตอ้งหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงขา้งตน้แลว้ยงัตอ้ง หลีกเลียงการมีคู่นอนหลายคน 
งดเทียวแหล่งบริการต่างๆ ทีนาํไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์ และขอยาํเตือนวา่ เมือมี 
เพศสัมพนัธ์ตอ้งป้องกนัความปลอดภยัทุกครังดว้ยการสวมใส่ถุงยางอนามยั 
การใชถุ้งยางอนามยัอยา่งถูกวธีินนั 
สามารถป้องกนัโรคทีเกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์ทางรัฐบาลไตห้วนัไดมี้การทาํการ 
ยกเลิกการตรวจโรคภูมิตา้นทานบกพร่อง (โรคเอดส์) 
และหากมีขอ้สงสัยสามารถโทรสอบถามไดที้สายด่วนบริการใหค้าํปรึกษาและแจง้เรือง
เกียวกบัโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุขและสวสัดิการ : 0800-001922 
7.การป้องกนัวณัโรค 
เชือวณัโรคติดต่อผา่นละอองเลก็ๆ ทีลอยอยูใ่นอากาศ 
ผูป่้วยทีตรวจเสมหะแลว้พบวา่เป็นวณัโรค จะแพร่เชือ ไดรุ้นแรงทีสุด 
มกัไม่พบอาการผดิปกติใดๆ ในระยะแรกเริมการเจริญของโรคเป็นไปอยา่งชา้ๆ 
จนกระทงัเมือ เขา้สู่ระยะรุนแรงจึงจะพบอาการ ไอเรือรัง มีเสมหะมากอ่อนเพลีย 
โดยไม่ทราบสาเหตุเบืออาหาร นาํหนกั ลดลง เป็นตน้ 
บางรายทีอาการรุนแรงมากจะพบวา่ 
จะมีอาการร้อนและเหนือยออกมากในช่วงบ่ายหรือเวลากลางคืน 
หรืออาจเจบ็หนา้อกไอเสมหะมีเลือด 
เมือติดเชือวณัโรคแลว้หากไม่ไดรั้บการรักษาเชือจะซ่อนตวัอยูใ่นร่างกายไปจนตลอด 
ชีวติแต่มีผูติ้ดเชือประมาณ 5-%  ในภาวะภูมิคุม้กนัอ่อนแอ โรควณัโรคอาจจะ 
เป็นโรคทีทาํใหถึ้งแก่ชีวติได.้ ตรวจพบโรคตงัแต่ระยะเริมตน้ เพือวางแผนการรักษา 
เป็นหลกัการป้องกนัวณัโรค ทีดีทีสุดหากพบวา่มี 
อาการไอเรือรังและมีเสมหะติดต่อกนันานเกินสองสัปดาห์ ตอ้งรีบไปพบแพทย ์
ฉายเอก็ซเรยแ์ละตรวจเสมหะ เพือใหแ้น่ใจวา่เป็นวณัโรคหรือไม่ 
สาํหรับการรักษาวณัโรค ผูป่้วยตอ้งกินยาตามคาํสังแพทยเ์ป็นเวลาตงัแต่หกเดือนขึนไป 
และตอ้งไปตรวจอาการตาม เวลาทีแพทยก์าํหนดดว้ย 
เมืออาการดีขึนตอ้งกินยาต่อไปหา้มหยดุกินยาเองเป็นอนัขาด 
หากหยดุยาก่อนกาํหนดจะทาํใหอ้าการรุนแรงขึนและเชือวณัโรคจะดือยา 
ทาํใหรั้กษายากขึนและเป็นอนัตรายต่อชีวติ ผูป่้วยควรเขา้รับแผนการรักษาแบบ DOTS 

移工在臺工作須知-中泰版-內頁.indd   34 2019/11/20   上午 09:18:21



กรมพฒันากำลงัแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย

移

工

在

臺

工

作

須

知

中
泰
文
版

กรมพฒันากำลงัแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย

35

(2)หลงัจากเปลียนผา้ออ้มใหเ้ดก็หรือผูสู้งอาย ุควรใหส้บู่หรือครีมลา้งมือ 
ลา้งมือใหส้ะอาดทุกครัง 
(3)หากพบวา่มีอาการตวัร้อน ปวดทอ้ง ทอ้งเสีย หรืออาการไม่สบายอืนๆ 
กรุณารีบแจง้นายจา้งหรือเอเยน่ตท์นัทีเพือช่วยเหลือในการรักษา 
อีกทงัไม่ควรรับหนา้ทีจดัการอาหารใหแ้ก่ผูสู้งอายหุรือเดก็ดว้ย 
4. โรคหดั 
พาหะนาํโรค: ติดต่อโดยอากาศ การสัมผสั นาํลาย นาํมูก หรือ เสมหะ ของผูป่้วยทีติดเชือ 
อาการ: อาการทีพบบ่อยมีไข ้ผนื นาํมูกไหล ตาแดง ไอ 
ในกรณีทีรุนแรงอาจจะอกัเสบทีบริเวณหูชนักลาง ปอดอกัเสบและโรคไขส้มองอกัเสบ 
วธีิป้องกนัและรักษา: ก่อนมาไตห้วนัควรไดรั้บการฉีดวคัซีนโรคหดั โรคหดัเยอรมนั 
โรคคางทูม (MMR) การฉีด วคัซีน  เพราะโรคหดัเป็นโรคทีติดต่อกนัไดง่้าย และ 
4วนัก่อนและหลงัทีผนืขึน เป็นช่วงเวลาทีติดเชือ ถา้มีไข ้ผนืและนาํมูกไหล ตาแดง ไอ 
ถา้มีอาการ 1 ใน 3 อาการนี อาจจะสงสัยวา่เป็นโรคหดั ควรทีจะแจง้ใหป้้องกนั 
ภายในโรงงานหรือเพือความปลอดภยัและสุขภาพของบุคลากรและปรึกษาแพทย ์
สวมผา้ปิดจมูกตลอด และแจง้ใหแ้พทยท์ราบวา่ในระยะไดมี้การเดินทางกลบับา้น 
หรือการเดินทางต่างประเทศ 
5. โรคหดัเยอรมนั 
พาหะนาํโรค: ติดต่อผา่นระบบทางเดินหายใจ อาการ:  
อาการหลกั ไดแ้ก่ มีไขเ้ลก็นอ้ย เมือยลา้ มีต่อมนาํเหลืองโตบริเวณหลงัหู และมีผนืแดง 
ถา้หญิงตงัครรภ ์ติดเชือหดัเยอรมนั  อาจทาํใหท้ารกเสียชีวติในครรภ ์ 
การแทง้ ทารกในครรภอ์าจจะพิการได ้  
วิธีป้องกนัและรักษา: ก่อนจะมาไตห้วนัควรไดรั้บการฉีดวคัซีนโรคหดั โรคหดัเยอรมนั โรคคางทูม 
(MMR) การฉีดวคัซีน  เพราะโรคหดัเยอรมนัเป็นโรคทีติดต่อกนัไดง่้าย 
และก่อนและหลงั 7 วนัทีผนืขึน เป็นช่วงเวลาทีติดเชือ 
โดยทวัไปผนืจะจางหายอยา่งรวดเร็ว ดงันนั 
ในกรณีทีมีอาการสงสัยวา่เป็นโรคหดัเยอรมนั ควรที 
จะแจง้ใหป้้องกนัภายในโรงงานหรือเพือความปลอดภยัและสุขภาพของบุคลากร 
และปรึกษาแพทย ์สวมผา้ ปิดจมูกตลอด และแจง้ใหแ้พทยท์ราบว่าในระยะทีมีการเดินทางกลบับา้น 
หรือการเดินทางต่างประเทศ 
6.การป้องกนัโรคภูมิตา้นทานบกพร่อง (โรคเอดส์) 
โรคเอดส์สามารถติดต่อไดจ้ากการมีเพศสัมพนัธ์ทีไม่ไดป้้องกนัการติดต่อของโรค 

การใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ร่วมกนั (เช่น เขม็ฉีดยา กระบอกฉีดยา)อุปกรณ์บรรจุต่างๆ 
รวมทงัการติดต่อโดยตรงจากแม่สู่ลูก ทางปาก ทวารหนกัและ ช่องคลอด นอกจากนี 
การถ่ายเลือด การใชเ้ขม็หรือกระบอกฉีดยาร่วมกบัผูติ้ดเชือเอดส์หรือผูเ้สพยาเสพติด 
อาจติดโรคเอดส์ไดโ้ดยง่ายส่วนวธีิป้องกนัโรคเอดส์นนั 
นอกจากตอ้งหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงขา้งตน้แลว้ยงัตอ้ง หลีกเลียงการมีคู่นอนหลายคน 
งดเทียวแหล่งบริการต่างๆ ทีนาํไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์ และขอยาํเตือนวา่ เมือมี 
เพศสัมพนัธ์ตอ้งป้องกนัความปลอดภยัทุกครังดว้ยการสวมใส่ถุงยางอนามยั 
การใชถุ้งยางอนามยัอยา่งถูกวธีินนั 
สามารถป้องกนัโรคทีเกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์ทางรัฐบาลไตห้วนัไดมี้การทาํการ 
ยกเลิกการตรวจโรคภูมิตา้นทานบกพร่อง (โรคเอดส์) 
และหากมีขอ้สงสัยสามารถโทรสอบถามไดที้สายด่วนบริการใหค้าํปรึกษาและแจง้เรือง
เกียวกบัโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุขและสวสัดิการ : 0800-001922 
7.การป้องกนัวณัโรค 
เชือวณัโรคติดต่อผา่นละอองเลก็ๆ ทีลอยอยูใ่นอากาศ 
ผูป่้วยทีตรวจเสมหะแลว้พบวา่เป็นวณัโรค จะแพร่เชือ ไดรุ้นแรงทีสุด 
มกัไม่พบอาการผดิปกติใดๆ ในระยะแรกเริมการเจริญของโรคเป็นไปอยา่งชา้ๆ 
จนกระทงัเมือ เขา้สู่ระยะรุนแรงจึงจะพบอาการ ไอเรือรัง มีเสมหะมากอ่อนเพลีย 
โดยไม่ทราบสาเหตุเบืออาหาร นาํหนกั ลดลง เป็นตน้ 
บางรายทีอาการรุนแรงมากจะพบวา่ 
จะมีอาการร้อนและเหนือยออกมากในช่วงบ่ายหรือเวลากลางคืน 
หรืออาจเจบ็หนา้อกไอเสมหะมีเลือด 
เมือติดเชือวณัโรคแลว้หากไม่ไดรั้บการรักษาเชือจะซ่อนตวัอยูใ่นร่างกายไปจนตลอด 
ชีวติแต่มีผูติ้ดเชือประมาณ 5-%  ในภาวะภูมิคุม้กนัอ่อนแอ โรควณัโรคอาจจะ 
เป็นโรคทีทาํใหถึ้งแก่ชีวติได.้ ตรวจพบโรคตงัแต่ระยะเริมตน้ เพือวางแผนการรักษา 
เป็นหลกัการป้องกนัวณัโรค ทีดีทีสุดหากพบวา่มี 
อาการไอเรือรังและมีเสมหะติดต่อกนันานเกินสองสัปดาห์ ตอ้งรีบไปพบแพทย ์
ฉายเอก็ซเรยแ์ละตรวจเสมหะ เพือใหแ้น่ใจวา่เป็นวณัโรคหรือไม่ 
สาํหรับการรักษาวณัโรค ผูป่้วยตอ้งกินยาตามคาํสังแพทยเ์ป็นเวลาตงัแต่หกเดือนขึนไป 
และตอ้งไปตรวจอาการตาม เวลาทีแพทยก์าํหนดดว้ย 
เมืออาการดีขึนตอ้งกินยาต่อไปหา้มหยดุกินยาเองเป็นอนัขาด 
หากหยดุยาก่อนกาํหนดจะทาํใหอ้าการรุนแรงขึนและเชือวณัโรคจะดือยา 
ทาํใหรั้กษายากขึนและเป็นอนัตรายต่อชีวติ ผูป่้วยควรเขา้รับแผนการรักษาแบบ DOTS 
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โดยรับประทานยาจากผูดู้แลทุกวนั 
8.การดูแลเบืองตน้เมือถูกไฟไหมห้รือนาํร้อนลวก 
เมือถูกไฟไหมห้รือนาํร้อนลวกไม่รุนแรงใหเ้อานาํเยน็ราดหรือเปิดก๊อกนาํใหน้าํไหลลง
บนส่วนทีถูกลวกจากนนัใชผ้า้ชุบนาํเยน็ประคบเบาๆหรือแช่ในนาํเยน็ 
แต่ตอ้งระวงัอยา่ใหแ้ผลแตก หากอาการรุนแรง ใหท้าํตาม 
ขนัตอนดงันี : ราด เปลือง แช่  คลุม ส่ง เพือลดอาการรุนแรงของแผล 
ราด : เปิดก๊อกนาํใหน้าํไหลลงส่วนทีถูกลวกโดยเร็ว  
หรือนาํส่วนทีไดรั้บบาดเจบ็แช่ในนาํเยน็  เพือลดความร้อนของผวิหนงั 
เปลือง : ทาํเสือผา้ใหชุ่้มดว้ยนาํ และค่อยๆ ถอดเสือผา้ออก 
หากจาํเป็นใหใ้ชก้รรไกรตดัเสือผา้ออก แต่ใหค้ง 
ไวใ้นบริเวณทียดึติดกบัผวิหนงั และระวงัอยา่ใหแ้ผลแตก 
แช่ : จุ่มในนาํเยน็ติดต่อกนั 30 นาที เพือลดอาการเจบ็ปวดและมีสติ 
แต่หากบริเวณทีถูกไฟไหมห้รือนาํร้อนลวกมีบริเวณกวา้งหรือเป็นเดก็เลก็ไม่จาํเป็นตอ้ง
แช่นาํเยน็นานเกินไปเพราะจะทาํใหอุ้ณหภูมิร่างกายลดลงมากเกินไปและอาจจะทาํให ้
พลาดเวลาทองในการรักษา: 
คลุมบริเวณแผลดว้ยผา้ปูทีนอนหรือผา้สะอาดโดยใชผ้า้ก๊อซปิดแผล ไม่ควรทายาอืนๆ 
โดยพลการ เพราะอาจจะไม่เพียงแต่ไม่สามารถทาํใหอ้าการทุเลาลงไดแ้ลว้ 
ยงัเป็นผลใหบ้าดแผลมีเชือโรคติดต่อได ้
อีกทงัยงัทาํใหผู้รั้กษาพยาบาลไม่สามารถวินิจฉยับาดแผลไดอี้กดว้ย  
นอกเหนือจากบาดแผลเลก็นอ้ยทีสามารถจดัการเองไดแ้ลว้  
ควรนาํตวัส่งโรงพยาบาลเพือทาํการรักษาโดยเร็ว หากมีอาการหนกั 
ควรนาํตวัส่งโรงพยาบาลทีมีแผนกรักษาอาการนีโดยตรง 
9.ไม่แตะตอ้งยาเสพติด [TFDA] 
1. การเสพยาเสพติดไม่เพียงเป็นการกระทาํทีผดิกฎหมาย 
ยงัทาํลายสุขภาพก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อการทาํงานและการดาํรงชีวติของท่าน 
ติดแลว้เลิกยาก มกัเกิดอาการมึนเมาและทาํลายร่างกายโดยไม่สามารถฟืนสภาพได ้
และเป็นภยัเงียบทีอาจคร่าชีวติท่าน และอาจทาํใหเ้สียชีวติได ้
ดงันนัอยา่ครอบครองหรือเสพยาเสพติดทุกชนิด รวมทงัยาเสพติดประเภทต่างๆ 
ดงัต่อไปนีเป็นอนัขาดไม่วา่จะเป็นเพราะความอยากรู้อยากลอง ชอบการทา้ทาย 
คึก คะนอง ปฏิเสธยาเสพติดประเภททีสามไดแ้ก่ยาเคทามีน เสพระยะยาว 

อาจทาํใหเ้กิดกการอกัเสบเรือรังของระบบ ทางเดินปัสสาวะ ยา Nimetazepam  
FM2 และยาเสพติดอืน ๆ ทีเกิดขึนใหม่ ๆ 
2.วธีิป้องกนัยาเสพติด6ประการ 

2.1.มีพฤติกรรมการดาํรงชีวติทีถูกตอ้งและฝึกเป็นนิสัย 
2.2.อยา่ลองเสพยาเสพติดเป็นอนัขาด 
2.3.หาวธีิระบายอารมณ์หรือความเครียดทีถูกตอ้งและเหมาะสม 
2.4.ไม่ใชย้ากระตุน้ประสาทหรือยาลดความอว้น 
2.5.หลีกเลียงไปแหล่งบนัเทิงต่างๆ 
2.6.ไม่รับเครืองดืมหรือบุหรีจากบุคคลแปลกหนา้ 

3. กระทรวงสาธารณสุขและสวสัดิการ ไดป้ระกาศสถานบาํบดัยาเสพติด 
เพือใหบ้ริการการบาํบดัยาเสพติดใหก้าร รักษาฉุกเฉินและรับผูป่้วยใน นอกจากนี 
ยงัมีหน่วยงานภาคเอกชนใหค้าํปรึกษาช่วยเหลือและจดัหาสถานทีพกัสาํหรับผูป้ระสงค ์
จะเลิกยาเสพติดหากท่านตอ้งการทราบรายละเอียด ติดต่อสอบถามไดที้สายด่วน 
0800-770-885 
4. เพือตอบสนองวนัต่อตา้นยาเสพติดโลกของสหประชาชาติ 
ไตห้วนัไดร้ณรงคกิ์จกรรมต่อตา้นยาเสพติด โดยใชด้อกอิชิเนเซีย (Echinacea)  
เป็นสัญลกัษณ์  

 
เกร็ดความรู้ในชีวติ  
บอกเคลด็ลบัง่ายๆ ในชีวิตประจาํวนัสาํหรับผูที้อยูข่า้งนอกตวัคนเดียวอยา่งท่าน 
ช่วยใหท่้านขจดัปัญหาน่ารําคาญในบา้น 
(1) การใชข้นมปังปอนดข์จดัคราบสกปรก 
เสือนอกทีตอ้งสวมใส่ทุกวนั แต่มกัมีคราบสกปรกทีคอเสือและขอบแขนเสือ 
สามารถใชข้นมปังปอนดต์ดั เป็นชินหนาๆ 
แลว้นาํมาถูทีบริเวณคราบสกปรกจะสะอาดขึนทนัที 

(2) มะนาวกาํจดัคราบไดผ้ลดีนกัแล 
กานาํชาและกระติกนาํร้อนปรากฏคราบสีขาวๆ แค่เอามะนาว 1 ผลมาผา่ 2 ซีก 
แกะเมลด็ออกตม้ในกานาํหรือกระติกทีตอ้งการกาํจดัคราบ 2-3 ชม.  
คราบสกปรกจะค่อยๆ จางลงทาํซาํหลายๆ ครังผลจะเด่นชดัขึน 
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โดยรับประทานยาจากผูดู้แลทุกวนั 
8.การดูแลเบืองตน้เมือถูกไฟไหมห้รือนาํร้อนลวก 
เมือถูกไฟไหมห้รือนาํร้อนลวกไม่รุนแรงใหเ้อานาํเยน็ราดหรือเปิดก๊อกนาํใหน้าํไหลลง
บนส่วนทีถูกลวกจากนนัใชผ้า้ชุบนาํเยน็ประคบเบาๆหรือแช่ในนาํเยน็ 
แต่ตอ้งระวงัอยา่ใหแ้ผลแตก หากอาการรุนแรง ใหท้าํตาม 
ขนัตอนดงันี : ราด เปลือง แช่  คลุม ส่ง เพือลดอาการรุนแรงของแผล 
ราด : เปิดก๊อกนาํใหน้าํไหลลงส่วนทีถูกลวกโดยเร็ว  
หรือนาํส่วนทีไดรั้บบาดเจบ็แช่ในนาํเยน็  เพือลดความร้อนของผวิหนงั 
เปลือง : ทาํเสือผา้ใหชุ่้มดว้ยนาํ และค่อยๆ ถอดเสือผา้ออก 
หากจาํเป็นใหใ้ชก้รรไกรตดัเสือผา้ออก แต่ใหค้ง 
ไวใ้นบริเวณทียดึติดกบัผวิหนงั และระวงัอยา่ใหแ้ผลแตก 
แช่ : จุ่มในนาํเยน็ติดต่อกนั 30 นาที เพือลดอาการเจบ็ปวดและมีสติ 
แต่หากบริเวณทีถูกไฟไหมห้รือนาํร้อนลวกมีบริเวณกวา้งหรือเป็นเดก็เลก็ไม่จาํเป็นตอ้ง
แช่นาํเยน็นานเกินไปเพราะจะทาํให้อุณหภูมิร่างกายลดลงมากเกินไปและอาจจะทาํให ้
พลาดเวลาทองในการรักษา: 
คลุมบริเวณแผลดว้ยผา้ปูทีนอนหรือผา้สะอาดโดยใชผ้า้ก๊อซปิดแผล ไม่ควรทายาอืนๆ 
โดยพลการ เพราะอาจจะไม่เพียงแต่ไม่สามารถทาํใหอ้าการทุเลาลงไดแ้ลว้ 
ยงัเป็นผลใหบ้าดแผลมีเชือโรคติดต่อได ้
อีกทงัยงัทาํใหผู้รั้กษาพยาบาลไม่สามารถวินิจฉยับาดแผลไดอี้กดว้ย  
นอกเหนือจากบาดแผลเลก็นอ้ยทีสามารถจดัการเองไดแ้ลว้  
ควรนาํตวัส่งโรงพยาบาลเพือทาํการรักษาโดยเร็ว หากมีอาการหนกั 
ควรนาํตวัส่งโรงพยาบาลทีมีแผนกรักษาอาการนีโดยตรง 
9.ไม่แตะตอ้งยาเสพติด [TFDA] 
1. การเสพยาเสพติดไม่เพียงเป็นการกระทาํทีผดิกฎหมาย 
ยงัทาํลายสุขภาพก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อการทาํงานและการดาํรงชีวติของท่าน 
ติดแลว้เลิกยาก มกัเกิดอาการมึนเมาและทาํลายร่างกายโดยไม่สามารถฟืนสภาพได ้
และเป็นภยัเงียบทีอาจคร่าชีวติท่าน และอาจทาํใหเ้สียชีวติได ้
ดงันนัอยา่ครอบครองหรือเสพยาเสพติดทุกชนิด รวมทงัยาเสพติดประเภทต่างๆ 
ดงัต่อไปนีเป็นอนัขาดไม่วา่จะเป็นเพราะความอยากรู้อยากลอง ชอบการทา้ทาย 
คึก คะนอง ปฏิเสธยาเสพติดประเภททีสามไดแ้ก่ยาเคทามีน เสพระยะยาว 

อาจทาํใหเ้กิดกการอกัเสบเรือรังของระบบ ทางเดินปัสสาวะ ยา Nimetazepam  
FM2 และยาเสพติดอืน ๆ ทีเกิดขึนใหม่ ๆ 
2.วธีิป้องกนัยาเสพติด6ประการ 

2.1.มีพฤติกรรมการดาํรงชีวติทีถูกตอ้งและฝึกเป็นนิสัย 
2.2.อยา่ลองเสพยาเสพติดเป็นอนัขาด 
2.3.หาวธีิระบายอารมณ์หรือความเครียดทีถูกตอ้งและเหมาะสม 
2.4.ไม่ใชย้ากระตุน้ประสาทหรือยาลดความอว้น 
2.5.หลีกเลียงไปแหล่งบนัเทิงต่างๆ 
2.6.ไม่รับเครืองดืมหรือบุหรีจากบุคคลแปลกหนา้ 

3. กระทรวงสาธารณสุขและสวสัดิการ ไดป้ระกาศสถานบาํบดัยาเสพติด 
เพือใหบ้ริการการบาํบดัยาเสพติดใหก้าร รักษาฉุกเฉินและรับผูป่้วยใน นอกจากนี 
ยงัมีหน่วยงานภาคเอกชนใหค้าํปรึกษาช่วยเหลือและจดัหาสถานทีพกัสาํหรับผูป้ระสงค ์
จะเลิกยาเสพติดหากท่านตอ้งการทราบรายละเอียด ติดต่อสอบถามไดที้สายด่วน 
0800-770-885 
4. เพือตอบสนองวนัต่อตา้นยาเสพติดโลกของสหประชาชาติ 
ไตห้วนัไดร้ณรงคกิ์จกรรมต่อตา้นยาเสพติด โดยใชด้อกอิชิเนเซีย (Echinacea)  
เป็นสัญลกัษณ์  

 
เกร็ดความรู้ในชีวติ  
บอกเคลด็ลบัง่ายๆ ในชีวิตประจาํวนัสาํหรับผูที้อยูข่า้งนอกตวัคนเดียวอยา่งท่าน 
ช่วยใหท่้านขจดัปัญหาน่ารําคาญในบา้น 
(1) การใชข้นมปังปอนดข์จดัคราบสกปรก 
เสือนอกทีตอ้งสวมใส่ทุกวนั แต่มกัมีคราบสกปรกทีคอเสือและขอบแขนเสือ 
สามารถใชข้นมปังปอนดต์ดั เป็นชินหนาๆ 
แลว้นาํมาถูทีบริเวณคราบสกปรกจะสะอาดขึนทนัที 

(2) มะนาวกาํจดัคราบไดผ้ลดีนกัแล 
กานาํชาและกระติกนาํร้อนปรากฏคราบสีขาวๆ แค่เอามะนาว 1 ผลมาผา่ 2 ซีก 
แกะเมลด็ออกตม้ในกานาํหรือกระติกทีตอ้งการกาํจดัคราบ 2-3 ชม.  
คราบสกปรกจะค่อยๆ จางลงทาํซาํหลายๆ ครังผลจะเด่นชดัขึน 
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(3 ) เกลือป่นขจดักลินผา้ขนหนูได ้
ผา้ขนหนูหรือผา้เช็ดตวั ใชไ้ปนาน  ๆจะมีกลินไม่น่าอภิรมย ์หากนาํไปซกัดว้ยผงหรือนาํยาซกัฟอก  
จะทาํให ้ผา้แขง็ไม่น่าใชว้ธีิขจดักลินเหมน็ง่ายนิดเดียว 
เพียงโรยเกลือป่นเลก็นอ้ยแลว้ขยซีกั 
ในนาํเบาๆ กลินเหมน็จะ หายเป็นปลิดทิง 

(4) ประโยชน์ของกระดาษชาํระ 
ตูว้างรองเทา้มกัอบัและมีความชืนสูงส่งกลินเหมน็ฟุ้ ง 
นาํกระดาษชาํระซึงมีเส้นใยละเอียดวางไวใ้นตูช่้วยดูด ซบัความชืนไดดี้ 
กลินเหมน็จะถูกขจดัใหห้มดไปดว้ย 

() หูโทรศพัทมี์กลินเหมน็ 
ใชซ้องชาห่อทียงัไม่ไดใ้ช ้(เลือกกลินตามชอบ) 
ดึงเส้นของซองชาห่อออกวางไวที้ตรงส่วนเวา้ของหูโทรศพัท ์
เช่นนีกส็ามารถรักษากลินสดชืนของหูโทรศพัทไ์ด ้
 

   
๘.  เทศกาลและสถานทีท่องเทียวสาํคญัของไตห้วนั 
เทศกาลสาํคญั  

5 เทศกาลสาํคญัทีจะแนะนาํต่อไปนี 
จะทาํใหท่้านเขา้ใจขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไตห้วนัไดดี้ยงิขึน 
ซึงจะช่วยใหป้รับตวัเขา้กบัสังคมและถือไตห้วนัเป็นบา้นแห่งทีสองของท่าน 
1.เทศกาลตรุษจีน (1–15 เดือน 1 ปฏิทินจนัทรคติ) 
ตรุษจีนหรือวนัขึนปีใหม่ตามประเพณีดงัเดิมเป็นเทศกาล ทีชาวไตห้วนัใหค้วามสาํคญัทีสุด 
เมือตรุษจีนมาถึงทุกครัวเรือนจะปิดชุนเหลียนหรือแผน่คาํอวยพรสีแดง 
ทุกคนในครอบครัวจะกลบัมาทานขา้วในวนัสินปี เพือความ เป็นสิริมงคล 
สมาชิกในครอบครัวจะกลบับา้นมารับประทานอาหารมือรวมญาติในคืนสุดทา้ย 
ของปีอยา่งพร้อม หนา้พร้อมตา และมอบหงเปา (องัเปา) อวยพรซึงกนัและกนั 
ขอใหปี้ใหม่ทีกาํลงัมาเยอืนราบรืนและโชคดีอาหาร 
สิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน:หวัผกักาด (ไชเทา้) หมายถึงโชคดีมีชยั  
ปลา หมายถึงเหลือกินเหลือใช ้เจไ้ช่หรือ มสัตาร์ดเป็นสัญลกัษณ์ของความมีอายยุนื  
เหนียนเกาหรือขนมเข่ง:หมายถึงความเจริญ รุ่งเรือง 

2.เทศกาลหยวนเซียวหรือเทศกาลโคมไฟ 
(วนัเพญ็เดือน1ตามปฏิทินจนัทรคติ) ในคืนเทศกาลหยวน เซียว 
ในคืนหยวนเซียว 
จะเห็นผูค้นมือถือโคมไฟออกไปเทียวงานตามวดัและศาลเจา้จะจดังานแสดงโคมไฟรูป
แบบ ต่างๆ และจะมีการจดักิจกรรมโคมไฟในแต่ละทอ้งทีอาหารสิริมงคล :ขนมบวัลอย 
3.เทศกาลไหวข้นมจา้ง (วนัที 5เดือน 5ปฏิทินจนัทรคติ) 
ชาวไตห้วนันิยมนาํพืชสมุนไพร 
จาํพวกชางผูห่รือวา่นนาํและอา้ยเฉ่าแขวนไวห้นา้ประตูบา้นและพกถุงหอมโดย 
เชือวา่จะช่วยคุม้ครองความปลอดภยัไดช่้วงเทียงจะมีประเพณีตงัไข่ 
มีการแข่งเรือมงักรสนุกสนานและคึกคกัมาก อาหารสิริมงคล : ขนมจา้ง 
4. เทศกาลจุงหยวน(วนัเพญ็เดือน 7 ตามปฏิทินจนัทรคติ) 
ตามศาลเจา้และวดัจะมีการจดัพิธีเซ่นไหวห้รือพิธีกงเตก็อยา่งใหญ่โต 
ชาวไตห้วนัจะเตรียมเครืองเซ่นจาํพวกหมู เห็ดเป็ดไก่และสุรา เพือเซ่นไหวภู้ตผ ี
ดวงวญิญาณทีล่วงลบัไปแลว้ขอใหป้กปักคุม้ครองความปลอดภยัแก่ตน 
5.เทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ (วนัเพญ็เดือน 8 ตามปฏิทินจนัทรคติ)  
ในคืนไหวพ้ระจนัทร์ ครอบครัวชาวไตห้วนัอยูก่นัพร้อมหนา้พร้อมตา 
เพือชมจนัทร์รับประทานขนมไหว ้พระจนัทร์ หรือขนมเปียและส้มโอ 
การทานขนมไหวพ้ระจนัทร์ มีความหมายวา่อยูก่นัพร้อมหนา้พร้อมตาอยา่งมีความสุข 
ส่วนส้มโอ มีความหมายวา่จะไดรั้บการคุม้ครองจากพระจนัทร์นนัเองอาหารสิริมงคล : 
ขนมไหว ้พระจนัทร์ ส้มโอ 
 
สถานทีท่องเทียวสาํคญั  
ไตห้วนัเป็นเกาะทีมีความสวยงาม ไดรั้บการขนานนามวา่ ฟอร์โมซา แปลวา่เกาะ 
แสนสวยนนัเอง ณ ทีนีจะขอแนะนาํสถานทีท่องเทียวสาํคญัในเมืองต่างๆ โดยยอ่ๆ 
เพือเป็นตวัเลือกทีดีในการท่องเทียวของท่าน 
 
1.ตา้นสุ่ย  

เมือพดูถึง “ตา้นสุ่ย” สิงทีมีชือเสียงทีสุด ไดแ้ก่กู๋ผูเ่หล่าเจ 
อาหารเลิศรสและทศันียภาพยามอาทิตยอ์สัดง 
โดยท่าเรือประมงหรือหยวเีหรินหม่าโถวเป็นจุดชมวิวทีดีทีสุด 
และยงัมีคฤหาสน์หงเหมาเฉิง 
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(3 ) เกลือป่นขจดักลินผา้ขนหนูได ้
ผา้ขนหนูหรือผา้เช็ดตวั ใชไ้ปนาน  ๆจะมีกลินไม่น่าอภิรมย ์หากนาํไปซกัดว้ยผงหรือนาํยาซกัฟอก  
จะทาํให ้ผา้แขง็ไม่น่าใชว้ธีิขจดักลินเหมน็ง่ายนิดเดียว 
เพียงโรยเกลือป่นเลก็นอ้ยแลว้ขยซีกั 
ในนาํเบาๆ กลินเหมน็จะ หายเป็นปลิดทิง 

(4) ประโยชน์ของกระดาษชาํระ 
ตูว้างรองเทา้มกัอบัและมีความชืนสูงส่งกลินเหมน็ฟุ้ ง 
นาํกระดาษชาํระซึงมีเส้นใยละเอียดวางไวใ้นตูช่้วยดูด ซบัความชืนไดดี้ 
กลินเหมน็จะถูกขจดัใหห้มดไปดว้ย 

() หูโทรศพัทมี์กลินเหมน็ 
ใชซ้องชาห่อทียงัไม่ไดใ้ช ้(เลือกกลินตามชอบ) 
ดึงเส้นของซองชาห่อออกวางไวที้ตรงส่วนเวา้ของหูโทรศพัท ์
เช่นนีกส็ามารถรักษากลินสดชืนของหูโทรศพัทไ์ด ้
 

   
๘.  เทศกาลและสถานทีท่องเทียวสาํคญัของไตห้วนั 
เทศกาลสาํคญั  

5 เทศกาลสาํคญัทีจะแนะนาํต่อไปนี 
จะทาํใหท่้านเขา้ใจขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไตห้วนัไดดี้ยงิขึน 
ซึงจะช่วยใหป้รับตวัเขา้กบัสังคมและถือไตห้วนัเป็นบา้นแห่งทีสองของท่าน 
1.เทศกาลตรุษจีน (1–15 เดือน 1 ปฏิทินจนัทรคติ) 
ตรุษจีนหรือวนัขึนปีใหม่ตามประเพณีดงัเดิมเป็นเทศกาล ทีชาวไตห้วนัใหค้วามสาํคญัทีสุด 
เมือตรุษจีนมาถึงทุกครัวเรือนจะปิดชุนเหลียนหรือแผน่คาํอวยพรสีแดง 
ทุกคนในครอบครัวจะกลบัมาทานขา้วในวนัสินปี เพือความ เป็นสิริมงคล 
สมาชิกในครอบครัวจะกลบับา้นมารับประทานอาหารมือรวมญาติในคืนสุดทา้ย 
ของปีอยา่งพร้อม หนา้พร้อมตา และมอบหงเปา (องัเปา) อวยพรซึงกนัและกนั 
ขอใหปี้ใหม่ทีกาํลงัมาเยอืนราบรืนและโชคดีอาหาร 
สิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน:หวัผกักาด (ไชเทา้) หมายถึงโชคดีมีชยั  
ปลา หมายถึงเหลือกินเหลือใช ้เจไ้ช่หรือ มสัตาร์ดเป็นสัญลกัษณ์ของความมีอายยุนื  
เหนียนเกาหรือขนมเข่ง:หมายถึงความเจริญ รุ่งเรือง 

2.เทศกาลหยวนเซียวหรือเทศกาลโคมไฟ 
(วนัเพญ็เดือน1ตามปฏิทินจนัทรคติ) ในคืนเทศกาลหยวน เซียว 
ในคืนหยวนเซียว 
จะเห็นผูค้นมือถือโคมไฟออกไปเทียวงานตามวดัและศาลเจา้จะจดังานแสดงโคมไฟรูป
แบบ ต่างๆ และจะมีการจดักิจกรรมโคมไฟในแต่ละทอ้งทีอาหารสิริมงคล :ขนมบวัลอย 
3.เทศกาลไหวข้นมจา้ง (วนัที 5เดือน 5ปฏิทินจนัทรคติ) 
ชาวไตห้วนันิยมนาํพืชสมุนไพร 
จาํพวกชางผูห่รือวา่นนาํและอา้ยเฉ่าแขวนไวห้นา้ประตูบา้นและพกถุงหอมโดย 
เชือวา่จะช่วยคุม้ครองความปลอดภยัไดช่้วงเทียงจะมีประเพณีตงัไข่ 
มีการแข่งเรือมงักรสนุกสนานและคึกคกัมาก อาหารสิริมงคล : ขนมจา้ง 
4. เทศกาลจุงหยวน(วนัเพญ็เดือน 7 ตามปฏิทินจนัทรคติ) 
ตามศาลเจา้และวดัจะมีการจดัพิธีเซ่นไหวห้รือพิธีกงเตก็อยา่งใหญ่โต 
ชาวไตห้วนัจะเตรียมเครืองเซ่นจาํพวกหมู เห็ดเป็ดไก่และสุรา เพือเซ่นไหวภู้ตผ ี
ดวงวญิญาณทีล่วงลบัไปแลว้ขอใหป้กปักคุม้ครองความปลอดภยัแก่ตน 
5.เทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ (วนัเพญ็เดือน 8 ตามปฏิทินจนัทรคติ)  
ในคืนไหวพ้ระจนัทร์ ครอบครัวชาวไตห้วนัอยูก่นัพร้อมหนา้พร้อมตา 
เพือชมจนัทร์รับประทานขนมไหว ้พระจนัทร์ หรือขนมเปียและส้มโอ 
การทานขนมไหวพ้ระจนัทร์ มีความหมายวา่อยูก่นัพร้อมหนา้พร้อมตาอยา่งมีความสุข 
ส่วนส้มโอ มีความหมายวา่จะไดรั้บการคุม้ครองจากพระจนัทร์นนัเองอาหารสิริมงคล : 
ขนมไหว ้พระจนัทร์ ส้มโอ 
 
สถานทีท่องเทียวสาํคญั  
ไตห้วนัเป็นเกาะทีมีความสวยงาม ไดรั้บการขนานนามวา่ ฟอร์โมซา แปลวา่เกาะ 
แสนสวยนนัเอง ณ ทีนีจะขอแนะนาํสถานทีท่องเทียวสาํคญัในเมืองต่างๆ โดยยอ่ๆ 
เพือเป็นตวัเลือกทีดีในการท่องเทียวของท่าน 
 
1.ตา้นสุ่ย  

เมือพดูถึง “ตา้นสุ่ย” สิงทีมีชือเสียงทีสุด ไดแ้ก่กู๋ผูเ่หล่าเจ 
อาหารเลิศรสและทศันียภาพยามอาทิตยอ์สัดง 
โดยท่าเรือประมงหรือหยวเีหรินหม่าโถวเป็นจุดชมวิวทีดีทีสุด 
และยงัมีคฤหาสน์หงเหมาเฉิง 
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ซึงเป็นสิงก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมยโุรปลว้นเป็นทีทีไม่ควรพลาด 
อาหารขึนชือลูกชินปลา อาเกะ นาํบว้ย ปลาทอด และไข่เหลก็อาโผ 
การคมนาคม โดยสารรถไฟฟ้ขนส่งมวลชนสายตา้ยสุ่ย ไปลงสถานีตา้นสุ่ย 

2.ภูเขาหยางหมิงซาน 
หยางหมิงซานทีทศันียภาพทีสวยงามทงั 4 ฤดูตลอดปี  อาทิ 
อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน ตา้ถุนซาน ฉิงเทียนกงั 
และทะเลสาบจู๋จือหู ฯลฯ โดยเฉพาะ “ฤดูดอกไม”้ ในฤดูใบไมผ้ลิ 
และ “นาํแร่” ในฤดูหนาว เป็นสิงทีดึงดูดนกัท่องเทียวมากทีสุด 
อาหารเอกลกัษณ์ ผกัป่า ไก่บา้น อาหารจากป่าชนิดต่างๆ 

การคมนาคม ขึนรถเมลห์นา้สถานีรถไฟไทเป สาย 260 นงัรถเมลส์ายหง(แดง)5 
หนา้สถานีรถไฟฟ้าเจียนถาน 
3.ตึกไทเป 101 

ตึกไทเป 101 
ถือเป็นสัญลกัษณ์ๆหนึงของเมืองไทเปโดยมีรูปแบบภายนอกของ
ตึกเป็นปลอ้งๆเหมือนกระบอกใบไผ ่
ภายในอาคารมีขายสินคา้แบรนดเ์นมดงัจากทวัโลก 
รวมถึงและภตัตคารชนันาํคอยใหบ้ริการ 

ท่านสามารถขึนไปบนชนัสูงสุดของอาคารเพือรับชมทิวทศัน์อนัสวยงามได ้
คุณสมบติัเด่น : การแสดงพลุไฟในเทศกาลต่าง ลิฟทขึ์นลงทีเร็วทีสุดในโลก 
มีการออกแบบระบบกนัลมแรงทีใหญ่ทีสุดในโลก 
การเดินทาง : เดินทางดว้ยรถไฟฟ้าสายซินอีถึงสถานี 101 

4.ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา หนานโถว 
ทะเลสาบสุริยนัจนัทราตงัอยูก่ลางเกาะไตห้วนั 
เป็นทะเลสาบนาํจืดทีใหญ่ทีสุดของไตห้วนั 
และเป็นทะเลสาบทีสวยทีสุด โดยมีเกาะลาหลู่เป็นเขตกนั 
ดา้นตะวนัออกเป็นเวา้วงกลมคลา้ยพระอาทิตย ์
ดา้นตะวนัตกคลา้ยพระจนัทร์เสียว 

จึงเรียกวา่ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ดว้ยทศันียภาพทีโรแมนติกและสวยงาม 
ทาํใหเ้ป็นสถานทีอนัเลืองชือของไตห้วนั 
คุณสมบติัเด่น บริเวณทะเลสาบมีสถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียง เช่น สุ่ยเซ่อ วดัเหวนิอู่ 
หอฉือเอิน อีต๋าเซ่า เซียงซนัไว ่และยงัมีทางเดินเทา้ 14 เส้นลอ้มรอบ 

และยงัสามารถล่องเรือชมววิรอบๆ หรือนงัรถกระเชา้ของทะเลสาบดูทิวทศัน์จากดา้นบน  
ใหท่้านเพลิดเพลินไปกบัการเล่นนาํ สามการเดินทางทีแตกต่างกนั. 
อาหารอร่อย ปลาจ๋งถ่ง ปลาฉีลี กุง้ทะเลสาบ ชาอสัสัม เห็ดหอม หน่อไม ้
การคมนาคม สถานีรถไฟไทจงหรือสถานีรถไฟความเร็วสูงไทจงนงัรถ  

“ไถหวนัเห่าสิง” 
หรือนงัรถทวัร์หนานโถวไปถึงทะเลสาบสุริยนัจนัทราหรือนงัรถบสัทีตึก B ณ 
สถานีรถไฟไทเป (ไทเป ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา) 
5.   

พระอาทิตยขึ์น ทะเลเมฆ พระอาทิตยต์ก รถไฟป่า ตน้ไมย้กัษ ์
ฯลฯ เป็นทีเรียกวา่ ความงามโดดเด่น 5 อยา่งของภูเขาอาหลีซาน 
ภูเขาอาหลีซานมีจุดการท่องเทียวใหม่แปดจุดทีขึนชือ : 
หินถาซาน  ตน้ไมย้กัษเ์บอร์ 28  ภูเขาเสียวหลีหยวน ตน้ไมย้กัษ ์
สะพานเซียงลีน วดัฉือยุน้ นาํตกเสินหย ีตน้ไมโ้บราณอาหลีซาน 

ฯลฯ ในฤดูกาลดอกไม ้(เดือนมีนาคมและเมษายน) ของแต่ละปี 
ภูเขาอาหลีซานจะเตม็ไปดว้ยนกัท่องเทียว 
อาหารอร่อย :ขา้วกล่องรถไฟ สถานีเฟินฉีหู  วุน้อา้ยยู ่
การคมนาคม :สถานีรถไฟความเร็วสูงเจียอี นงัรถ"ไถหวนัเห่าสิง" 
สายอาหลีซาน-สาย A หรือ สถานีรถไฟไทเถียเจียอี นงัรถ"ไถหวนัเห่าสิง" 
สายอาหลีซาน-สาย B 
6.ไถหนานฝู่ เฉิง 

เป็นนครหลวงในอดีตของไตห้วนั 
มีสถานโบราณระดบัประเทศมากมาย ทีมีชือเสียงมากทีสุดได ้แก่ 
ข่งเมียวหรือวดัขงจือ ป้อมปราการอนัผงิป้อมปืนใหญ่ อีไจจิ้นเฉิง 
อาคารชือขา่นโหลว 
และของกินเมืองไถหนานก็เป็นทีเลืองลือมากทีสุดแห่ง 

หนึงของไตห้วนัดว้ย  
อาหารเอกลกัษณ์ บะหมีตา้นจือเมียนบะหมีอีเมียน ปอเปียกุง้ วากว้ย กวนไฉป่าน 

(ขนมปังแผน่หนาทรง เครือง) เตา้ฮวย และติงเปียนโฉ ้
การคมนาคม นงัรถเมลส์ายต่างๆ 
หนา้สถานีรถไฟไถหนานหรือขึนสถานีรถไฟไถหนานนงัรถ 
"ไถวนัห่าวสิง-รถบริการท่องเทียวไตห้วนั"สายอนัผงิ 88 
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ซึงเป็นสิงก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมยโุรปลว้นเป็นทีทีไม่ควรพลาด 
อาหารขึนชือลูกชินปลา อาเกะ นาํบว้ย ปลาทอด และไข่เหลก็อาโผ 
การคมนาคม โดยสารรถไฟฟ้ขนส่งมวลชนสายตา้ยสุ่ย ไปลงสถานีตา้นสุ่ย 

2.ภูเขาหยางหมิงซาน 
หยางหมิงซานทีทศันียภาพทีสวยงามทงั 4 ฤดูตลอดปี  อาทิ 
อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน ตา้ถุนซาน ฉิงเทียนกงั 
และทะเลสาบจู๋จือหู ฯลฯ โดยเฉพาะ “ฤดูดอกไม”้ ในฤดูใบไมผ้ลิ 
และ “นาํแร่” ในฤดูหนาว เป็นสิงทีดึงดูดนกัท่องเทียวมากทีสุด 
อาหารเอกลกัษณ์ ผกัป่า ไก่บา้น อาหารจากป่าชนิดต่างๆ 

การคมนาคม ขึนรถเมลห์นา้สถานีรถไฟไทเป สาย 260 นงัรถเมลส์ายหง(แดง)5 
หนา้สถานีรถไฟฟ้าเจียนถาน 
3.ตึกไทเป 101 

ตึกไทเป 101 
ถือเป็นสัญลกัษณ์ๆหนึงของเมืองไทเปโดยมีรูปแบบภายนอกของ
ตึกเป็นปลอ้งๆเหมือนกระบอกใบไผ ่
ภายในอาคารมีขายสินคา้แบรนดเ์นมดงัจากทวัโลก 
รวมถึงและภตัตคารชนันาํคอยใหบ้ริการ 

ท่านสามารถขึนไปบนชนัสูงสุดของอาคารเพือรับชมทิวทศัน์อนัสวยงามได ้
คุณสมบติัเด่น : การแสดงพลุไฟในเทศกาลต่าง ลิฟทขึ์นลงทีเร็วทีสุดในโลก 
มีการออกแบบระบบกนัลมแรงทีใหญ่ทีสุดในโลก 
การเดินทาง : เดินทางดว้ยรถไฟฟ้าสายซินอีถึงสถานี 101 

4.ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา หนานโถว 
ทะเลสาบสุริยนัจนัทราตงัอยูก่ลางเกาะไตห้วนั 
เป็นทะเลสาบนาํจืดทีใหญ่ทีสุดของไตห้วนั 
และเป็นทะเลสาบทีสวยทีสุด โดยมีเกาะลาหลู่เป็นเขตกนั 
ดา้นตะวนัออกเป็นเวา้วงกลมคลา้ยพระอาทิตย ์
ดา้นตะวนัตกคลา้ยพระจนัทร์เสียว 

จึงเรียกวา่ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ดว้ยทศันียภาพทีโรแมนติกและสวยงาม 
ทาํใหเ้ป็นสถานทีอนัเลืองชือของไตห้วนั 
คุณสมบติัเด่น บริเวณทะเลสาบมีสถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียง เช่น สุ่ยเซ่อ วดัเหวนิอู่ 
หอฉือเอิน อีต๋าเซ่า เซียงซนัไว ่และยงัมีทางเดินเทา้ 14 เส้นลอ้มรอบ 

และยงัสามารถล่องเรือชมววิรอบๆ หรือนงัรถกระเชา้ของทะเลสาบดูทิวทศัน์จากดา้นบน  
ใหท่้านเพลิดเพลินไปกบัการเล่นนาํ สามการเดินทางทีแตกต่างกนั. 
อาหารอร่อย ปลาจ๋งถ่ง ปลาฉีลี กุง้ทะเลสาบ ชาอสัสัม เห็ดหอม หน่อไม ้
การคมนาคม สถานีรถไฟไทจงหรือสถานีรถไฟความเร็วสูงไทจงนงัรถ  

“ไถหวนัเห่าสิง” 
หรือนงัรถทวัร์หนานโถวไปถึงทะเลสาบสุริยนัจนัทราหรือนงัรถบสัทีตึก B ณ 
สถานีรถไฟไทเป (ไทเป ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา) 
5.   

พระอาทิตยขึ์น ทะเลเมฆ พระอาทิตยต์ก รถไฟป่า ตน้ไมย้กัษ ์
ฯลฯ เป็นทีเรียกวา่ ความงามโดดเด่น 5 อยา่งของภูเขาอาหลีซาน 
ภูเขาอาหลีซานมีจุดการท่องเทียวใหม่แปดจุดทีขึนชือ : 
หินถาซาน  ตน้ไมย้กัษเ์บอร์ 28  ภูเขาเสียวหลีหยวน ตน้ไมย้กัษ ์
สะพานเซียงลีน วดัฉือยุน้ นาํตกเสินหย ีตน้ไมโ้บราณอาหลีซาน 

ฯลฯ ในฤดูกาลดอกไม ้(เดือนมีนาคมและเมษายน) ของแต่ละปี 
ภูเขาอาหลีซานจะเตม็ไปดว้ยนกัท่องเทียว 
อาหารอร่อย :ขา้วกล่องรถไฟ สถานีเฟินฉีหู  วุน้อา้ยยู ่
การคมนาคม :สถานีรถไฟความเร็วสูงเจียอี นงัรถ"ไถหวนัเห่าสิง" 
สายอาหลีซาน-สาย A หรือ สถานีรถไฟไทเถียเจียอี นงัรถ"ไถหวนัเห่าสิง" 
สายอาหลีซาน-สาย B 
6.ไถหนานฝู่ เฉิง 

เป็นนครหลวงในอดีตของไตห้วนั 
มีสถานโบราณระดบัประเทศมากมาย ทีมีชือเสียงมากทีสุดได ้แก่ 
ข่งเมียวหรือวดัขงจือ ป้อมปราการอนัผงิป้อมปืนใหญ่ อีไจจิ้นเฉิง 
อาคารชือขา่นโหลว 
และของกินเมืองไถหนานก็เป็นทีเลืองลือมากทีสุดแห่ง 

หนึงของไตห้วนัดว้ย  
อาหารเอกลกัษณ์ บะหมีตา้นจือเมียนบะหมีอีเมียน ปอเปียกุง้ วากว้ย กวนไฉป่าน 

(ขนมปังแผน่หนาทรง เครือง) เตา้ฮวย และติงเปียนโฉ ้
การคมนาคม นงัรถเมลส์ายต่างๆ 
หนา้สถานีรถไฟไถหนานหรือขึนสถานีรถไฟไถหนานนงัรถ 
"ไถวนัห่าวสิง-รถบริการท่องเทียวไตห้วนั"สายอนัผงิ 88 
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7.เคินติง ผงิตง 
ชายหาดสวยงาม ตงัอยูท่างใตสุ้ดของเกาะไตห้วนัเป็นสถานทีเหมาะสาํหรับ 
กิจกรรมทางนาํ ช่วงหนา้ร้อนของทุกปีจะมีนกัท่องเทียวทงัชาวไตห้วนั 
และต่างชาติไปหลบร้อนเล่นนาํกนัมากมาย 
อาหารเอกลกัษณ์ ลู่เจียวไฉ ้(ผกัเขากวาง) หยวไีหลก(ูเห็ดหลงัฝน) 
ชากงัโข่วยวโีถว กว้ย (ขนมเผอืก) และเส้นหมีเนือเป็ด 

การคมนาคม 
นงัรถประจาํทางของผงิตงการขนส่งหนา้สถานีรถไฟผงิตงหรือนงัรถไฟความเร็วสูง 
สถานีรถไฟจวัอิงนงัรถ  "ไถหวนัเห่าสิง"สายด่วนเคินติง 

8.จือเปิน ไถตง 
เป็นแหล่งท่องเทียวชือดงัทางภาคตะวนั ออกของเกาะ 
ตงัอยูเ่มืองไถตง 
มีนาํพรุ้อนทีมีชือเสียงระดบัโลกนอกจากจะสุขสรรคก์บั 

อาบนาํแร่แลว้ยงัมีทิวเขานาํตกและหุบเขาทีสวยงามตามธรรมชาติอีกดว้ย 
อาหารเอกลกัษณ์ ดอกเขม็ทอง นอ้ยหน่า กระเจียบแดง นาํเกก็ฮวย 
การคมนาคม นงัรถประจาํทางติงตงการขนส่งสายจือเปิน ในเมืองไถตง 

9. ไท่ลู่เก๋อ (ตาโรโกะ) ฮวาเหลียน 
ความงามของเทือกเขาหินอ่อนทีสวยงามตระการตา นาํตก  
ลาํธาร นาํบางแห่งสะทอ้นแสงเป็นสีฟ้า มรกต(เหมือนสีหยก) 
เส้นทางเลียบเขาและชายฝังแปซิฟิคซึงเป็นทางสองเลนแคบๆ 
คดเคียวเลียวลดลาดเขาและอุโมงคทิ์วทศัน์บ่งบอกถึงความสงบ 

เยอืกเยน็งดงามยงินกัมีทิวทศัน์สวยงามมากมาย อาทิ เยยีนจือโขว่จิวฉวตีง้ (อุโมงคเ์กา้โคง้)  
เทียนเฉียง ฯลฯ 
อาหารเอกลกัษณ์ ผกัป่าตามธรรมชาติ ขนมโมจิ อาหารจากป่า ชาซานซูมนัเทศไส้เผอืก 
ฯลฯ 
การคมนาคมนงัรถประจาํทางของฮวัเหลียนการขนส่งสายเทียนเฉียง 
ทีหนา้สถานี รถไฟฮวัเหลียนหรือขึนสถานีรถไฟฮวาเหลียนนงัรถ 
"ไถวนัห่าวสิง-รถบริการท่องเทียวไตห้วนั"สายไท่ลู่เก๋อไปยงัเทียนเสียง 
10. สามารถตรวจสอบสถานทีท่องเทียวและกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ 
ของไตห้วนัไดที้ “เวบ็ไซตท่์องเทียวไตห้วนั” (http://taiwan.net.tw/)  
 

 
๙. กฎหมายอืนๆ ทีควรทราบ 

เพือดูแลสุขภาพของประชาชนทีอาศยัในไตห้วนัและการบริหารธุรกิจปศุสัตวใ์นประเทศ 
 ตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 เป็นตน้มา 
ผูโ้ดยสารทีนาํพืชและสตัวห์รือผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากพืชและสตัวเ์ขา้มาในไตห้วนัจะตอ้งแจง้ 
ศุลกากรหรือยนืคาํร้องทีเคาน์เตอร์สาํนกังานตรวจและกกักนัพืชและสัตวป์ระจาํท่าอากาศ 
ยาน ผูใ้ดฝ่าผนืปรับไม่ตาํ กวา่ 3,000 เหรียญไตห้วนั กรณีทีกระทาํผดิขนัร้ายแรง 
จะถูกดาํเนินคดีตามกฎหมาย(รายละเอียดโปรดดูเอกสารแนบทา้ย) 
อีกประการหนึงการทีจะนาํเขา้พืชและสัตวห์รือผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากพืชและสัตวโ์ดยการ 
ส่งผา่นไปรษณีย ์จะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบการกกักนัโรค 
หลงัจากทีผา่นการกกักนัและตรวจสอบแลว้สามารถติดต่อขอรับสิงของได ้
สอบถามรายละเอียดกฎระเบียบทีเกียวขอ้งการกกักนัสิงของโทร 02-23431401 
กรมสุขภาพอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 
ไดบ้งัคบัใชก้ฎหมายใหม่วา่ดว้ยเรืองหา้มสูบบุหรีในทีสาธารณะ  
ตงัแต่วนัที 11 มกราคม พ.ศ.2552 เป็นตน้ไป 
โดยกาํหนดวา่หา้มสูบบุหรีในทีสาธารณะหรือในทีทาํงานในทีร่มทีมีมากกวา่  
3 คนขึนไป ผูฝ่้าฝืนจะถูกปรับตงัแต่ 2,000 เหรียญไตห้วนัขึนไปถึง 10,000 เหรียญไตห้วนั 
สาํหรับสถานทีปลอดบุหรีนนั จะตอ้งติดสติกเกอร์เขตปลอดบุหรีไว ้ณ 
ประตูทางเขา้อยา่งชดัเจนดว้ย ผูฝ่้าฝืนจะถูกปรับ ตงัแต่1หมืนเหรียญไตห้วนัขึนไปถึง 
50,000 เหรียญไตห้วนั หากไม่แน่ใจวา่เป็นสถานทีเขตปลอดบุหรีหรือไม่ 
สามารถโทรสอบถามไดที้ : 0800-531531 สายรับเรืองร้องเรียนเกียวกบัการสูบบุหรี 
และหากตอ้งการเลิกบุหรีสามารถโทรสอบถามการให ้
บริการการช่วยเหลือไดที้ : 0800-636363 สายเลิกบุหรี 
ตามขอ้บญัญติัของกฏหมายคุม้ครองสัตวบ์ญัญติัไวว้า่หา้มมิใหผู้ใ้ดกระทาํการทารุน 
ทรมารหรือทาํร้ายสัตวสุ์นขัและแมว ฝ่าฝืนมีโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปีหรือรอลงอาญา 
และปรับ ตงัแต่ 200,000 ไม่เกิน 2,000,000 เหรียญไตห้วนั 
และถา้บริโภคเนือสุนขัและแมว มีโทษประตงัแต่ 50,000 ไม่เกิน 250,000 เหรียญไตห้วนั 
หา้มแลกเปลียนหรือโอนเงินโดยผดิกฎหมาย 
ผูป้ระกอบการใดทีใหบ้ริการโอนเงินโดยผดิกฎหมายแก่แรงงานต่างชาติ 
จะไดรั้บโทษปรับและโทษทางอาญาตามการละเมิดกฎหมายการธนาคารมาตรา 29 
วรรค 1 กฎหมายการบริหาร จดัการ การโอนเงินมาตรา 22 วรรค 1 
วา่ดว้ย"หา้มทาํการแลกเปลียนเงินตราภายในประเทศโดยไม่ผา่นธนาคารที 
ประกอบกิจการถูกตอ้งตามกฎหมาย" 
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7.เคินติง ผงิตง 
ชายหาดสวยงาม ตงัอยูท่างใตสุ้ดของเกาะไตห้วนัเป็นสถานทีเหมาะสาํหรับ 
กิจกรรมทางนาํ ช่วงหนา้ร้อนของทุกปีจะมีนกัท่องเทียวทงัชาวไตห้วนั 
และต่างชาติไปหลบร้อนเล่นนาํกนัมากมาย 
อาหารเอกลกัษณ์ ลู่เจียวไฉ ้(ผกัเขากวาง) หยวไีหลก(ูเห็ดหลงัฝน) 
ชากงัโข่วยวโีถว กว้ย (ขนมเผอืก) และเส้นหมีเนือเป็ด 

การคมนาคม 
นงัรถประจาํทางของผงิตงการขนส่งหนา้สถานีรถไฟผงิตงหรือนงัรถไฟความเร็วสูง 
สถานีรถไฟจวัอิงนงัรถ  "ไถหวนัเห่าสิง"สายด่วนเคินติง 

8.จือเปิน ไถตง 
เป็นแหล่งท่องเทียวชือดงัทางภาคตะวนั ออกของเกาะ 
ตงัอยูเ่มืองไถตง 
มีนาํพรุ้อนทีมีชือเสียงระดบัโลกนอกจากจะสุขสรรคก์บั 

อาบนาํแร่แลว้ยงัมีทิวเขานาํตกและหุบเขาทีสวยงามตามธรรมชาติอีกดว้ย 
อาหารเอกลกัษณ์ ดอกเขม็ทอง นอ้ยหน่า กระเจียบแดง นาํเกก็ฮวย 
การคมนาคม นงัรถประจาํทางติงตงการขนส่งสายจือเปิน ในเมืองไถตง 

9. ไท่ลู่เก๋อ (ตาโรโกะ) ฮวาเหลียน 
ความงามของเทือกเขาหินอ่อนทีสวยงามตระการตา นาํตก  
ลาํธาร นาํบางแห่งสะทอ้นแสงเป็นสีฟ้า มรกต(เหมือนสีหยก) 
เส้นทางเลียบเขาและชายฝังแปซิฟิคซึงเป็นทางสองเลนแคบๆ 
คดเคียวเลียวลดลาดเขาและอุโมงคทิ์วทศัน์บ่งบอกถึงความสงบ 

เยอืกเยน็งดงามยงินกัมีทิวทศัน์สวยงามมากมาย อาทิ เยยีนจือโขว่จิวฉวตีง้ (อุโมงคเ์กา้โคง้)  
เทียนเฉียง ฯลฯ 
อาหารเอกลกัษณ์ ผกัป่าตามธรรมชาติ ขนมโมจิ อาหารจากป่า ชาซานซูมนัเทศไส้เผอืก 
ฯลฯ 
การคมนาคมนงัรถประจาํทางของฮวัเหลียนการขนส่งสายเทียนเฉียง 
ทีหนา้สถานี รถไฟฮวัเหลียนหรือขึนสถานีรถไฟฮวาเหลียนนงัรถ 
"ไถวนัห่าวสิง-รถบริการท่องเทียวไตห้วนั"สายไท่ลู่เก๋อไปยงัเทียนเสียง 
10. สามารถตรวจสอบสถานทีท่องเทียวและกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ 
ของไตห้วนัไดที้ “เวบ็ไซตท่์องเทียวไตห้วนั” (http://taiwan.net.tw/)  
 

 
๙. กฎหมายอืนๆ ทีควรทราบ 

เพือดูแลสุขภาพของประชาชนทีอาศยัในไตห้วนัและการบริหารธุรกิจปศุสัตวใ์นประเทศ 
 ตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 เป็นตน้มา 
ผูโ้ดยสารทีนาํพืชและสตัวห์รือผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากพืชและสตัวเ์ขา้มาในไตห้วนัจะตอ้งแจง้ 
ศุลกากรหรือยนืคาํร้องทีเคาน์เตอร์สาํนกังานตรวจและกกักนัพืชและสัตวป์ระจาํท่าอากาศ 
ยาน ผูใ้ดฝ่าผนืปรับไม่ตาํ กวา่ 3,000 เหรียญไตห้วนั กรณีทีกระทาํผดิขนัร้ายแรง 
จะถูกดาํเนินคดีตามกฎหมาย(รายละเอียดโปรดดูเอกสารแนบทา้ย) 
อีกประการหนึงการทีจะนาํเขา้พืชและสัตวห์รือผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากพืชและสัตวโ์ดยการ 
ส่งผา่นไปรษณีย ์จะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบการกกักนัโรค 
หลงัจากทีผา่นการกกักนัและตรวจสอบแลว้สามารถติดต่อขอรับสิงของได ้
สอบถามรายละเอียดกฎระเบียบทีเกียวขอ้งการกกักนัสิงของโทร 02-23431401 
กรมสุขภาพอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 
ไดบ้งัคบัใชก้ฎหมายใหม่วา่ดว้ยเรืองหา้มสูบบุหรีในทีสาธารณะ  
ตงัแต่วนัที 11 มกราคม พ.ศ.2552 เป็นตน้ไป 
โดยกาํหนดวา่หา้มสูบบุหรีในทีสาธารณะหรือในทีทาํงานในทีร่มทีมีมากกวา่  
3 คนขึนไป ผูฝ่้าฝืนจะถูกปรับตงัแต่ 2,000 เหรียญไตห้วนัขึนไปถึง 10,000 เหรียญไตห้วนั 
สาํหรับสถานทีปลอดบุหรีนนั จะตอ้งติดสติกเกอร์เขตปลอดบุหรีไว ้ณ 
ประตูทางเขา้อยา่งชดัเจนดว้ย ผูฝ่้าฝืนจะถูกปรับ ตงัแต่1หมืนเหรียญไตห้วนัขึนไปถึง 
50,000 เหรียญไตห้วนั หากไม่แน่ใจวา่เป็นสถานทีเขตปลอดบุหรีหรือไม่ 
สามารถโทรสอบถามไดที้ : 0800-531531 สายรับเรืองร้องเรียนเกียวกบัการสูบบุหรี 
และหากตอ้งการเลิกบุหรีสามารถโทรสอบถามการให ้
บริการการช่วยเหลือไดที้ : 0800-636363 สายเลิกบุหรี 
ตามขอ้บญัญติัของกฏหมายคุม้ครองสัตวบ์ญัญติัไวว้า่หา้มมิใหผู้ใ้ดกระทาํการทารุน 
ทรมารหรือทาํร้ายสัตวสุ์นขัและแมว ฝ่าฝืนมีโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปีหรือรอลงอาญา 
และปรับ ตงัแต่ 200,000 ไม่เกิน 2,000,000 เหรียญไตห้วนั 
และถา้บริโภคเนือสุนขัและแมว มีโทษประตงัแต่ 50,000 ไม่เกิน 250,000 เหรียญไตห้วนั 
หา้มแลกเปลียนหรือโอนเงินโดยผดิกฎหมาย 
ผูป้ระกอบการใดทีใหบ้ริการโอนเงินโดยผดิกฎหมายแก่แรงงานต่างชาติ 
จะไดรั้บโทษปรับและโทษทางอาญาตามการละเมิดกฎหมายการธนาคารมาตรา 29 
วรรค 1 กฎหมายการบริหาร จดัการ การโอนเงินมาตรา 22 วรรค 1 
วา่ดว้ย"หา้มทาํการแลกเปลียนเงินตราภายในประเทศโดยไม่ผา่นธนาคารที 
ประกอบกิจการถูกตอ้งตามกฎหมาย" 
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"ประกอบอาชีพซือขายเงินตราโดยผดิกฎหมาย"เนืองจากการบริการ 
แลกเปลียนเงินตราดงักล่าวมกัจะเกิดขอ้พิพาทของผูบ้ริโภคขึน 
ดงันนัเพือป้องกนัการถูกลวงทรัพยห์รือถูกยกัยอกทรัพย ์แรงงานต่างชาติควรแลก 
เปลียนเงินตราหรือโอนเงินกบัธนาคารทีประกอบกิจการถูกตอ้งตามกฎหมายและ 
ไดมี้ตู ้ATM เพือสะดวกแก่คนงานต่างชาติใชบ้ริการ สะดวกปลอดภยัในการโอนเงิน 
หากท่านไม่ใช่ผูสู้งอาย ุหญิงมีครรภ ์เคลือนไหวไม่สะดวกและอุม้เดก็เลก็ 
เมือท่านใช ้บริการรถโดยสารใน ไตห้วนั (เช่น รถประจาํทาง รถไฟฟ้าหรือรถไฟ) 
โปรดใหโ้อกาสบุคคลทีกล่าวไวข้า้งตน้ไดน้งัเกา้อี 
และอยา่นงัทีนงัพิเศษสาํหรับบุคคลทีกล่าวไวข้า้งตน้ดว้ย 
เพือปกป้องทรัพยากรป่าไมอ้นัมีค่าของไตห้วนัและปกป้องดินและนาํเพือลดภยัพิบติั 
กฎหมายป่าหา้มมิให ้บุคคลใดๆ ขโมยป่าไม ้ ฯลฯ ทีรัฐเป็นเจา้ของ 
ผูที้กระทาํผดิอาจจะถูกจาํคุกเป็นเวลา 1 ปีถึง 7 ปี และปรับเงิน 5 ถึง 10 เท่า 
ของมูลค่าทีขโมยไป หากมีการขโมยตน้ไซเปรซสีแดง  ตน้ไซเปรซ 
ไมก้ารบูรและไมที้มีค่าอืน ๆ 
จะถูกระวางโทษทีหนกักวา่ซึงอาจจะถูกลงโทษจาํคุกเป็นเวลา 10 ปี 6 เดือน 
และปรับเงิน 10 ถึง 20 เท่าของมูลค่าทีขโมยไป 
ถา้ท่านทราบเบาะแสมีการลกัลอบตดัไมผ้ดิกฎหมายโปรดแจง้ 0800-057-930 
หากจบัผูก้ระทาํผดิไดจ้ะมีรางวลันาํจบั สูงสุดถึง   ลา้น เหรียญ 
เพือคุม้ครองสิทธิในการเปิดบญัชีการเงินของท่านในไตห้วนั 
ขอแนะนาํท่านควรจะเปิดบญัชีในสถาบนัการเงินทีเชือมต่อกบัสถาบนัการเงินอืน ๆ 
เพือประโยชน์ในการเบิกเงินจากต่างธนาคาร 
เพือหลีกเลียงการถูกมิจฉาชีพโจรกรรมสวมบตัรประชาชนไปเปิดซิมโทรศพัท ์
เอกสารสาํคญัส่วนตวักรุณาเกบ็ไวติ้ดตวัอยูต่ลอดเวลา 
ไม่ควรไหวว้านใหผู้อื้นช่วยดูแลเกบ็รักษา 
เพือใหแ้รงงานต่างชาติทีกลบัไปประเทศของตนแลว้ เขา้ใจขอ้มูลเกียวกบันกัธุรกิจชาวไตห้วนัทีกาํลงัคนัหา 
คนงานทีมีความชาํนาญงานทีเคยทาํงานในไตห้วนั ส่งเสริมการจา้งงานหลงัจากกลบัมาทาํงานทางกรม 
พฒันากาํลงัแรงงานไดจ้ดัทาํเวบ็ไซต์ การบริการดูแลสนามบินขาเขา้และขาออก  
(เวบ็ไซต:์ https://fwas.wda.gov.tw/)จดัทาํขอ้มูลของชาวธุรกิจไตห้วนัใน 4 ประเทศ
ใหแ้รงงานต่างชาติไดพิ้จารณา 
เพือสะดวกขึนสาํหรับแรงงานขา้มชาติ นายจา้งหน่วยงานบริการจดัหางานเอกชนและประชาชน 
ทวัไปทีจะเขา้ใจการจา้งงานผูเ้ชียวชาญคนงานต่างชาติ ขอ้ควรระวงัรวมถึงสิทธิและผลประโยชน์และ 
ทางกรมพฒันากาํลงัแรงงานไดจ้ดัทาํเวบ็ไซตสิ์ทธิแรงงาน (จีน องักฤษ อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย) 
เวบ็ไซตข์อ้มูลคุม้ครองสิทธิแรงงานขา้มพรมแดน (เวบ็ไซต:์ https://fw.wda.gov.tw/)   
ใหข้อ้มูลเกียวกบักฎหมายและดา้นการคุม้ครองสิทธิ 
เมาแลว้ขบัรถรถจกัยานยนต ์รถยนตไ์ฟฟ้าหรือจกัรยาน ไม่สามารถขบัโดยเดด็ขาด 

ความเขม้ขน้ของแอลกอฮอลเ์กินมาตรฐานทีกาํหนดไว ้จะโดนปรับเป็นเงิน 5, 
เหรียญไตห้วนัขึนไป 
จะมีการเพิมโทษไปเรือยๆ ในกรณีทีเกิดอุบติัเหตุ 
จะมีโทษทงัจาํและปรับยงัมีความผดิทางอาญา ควรระมดัระวงัใหม้าก 
เพือใหค้นรุ่นหลงัมีสภาพแวดลอ้มในการเลียงดูและความเป็นอยูที่ดีขึนกวา่ปัจจุบนั 
แรงงานขา้มชาติทีมาทาํงานในไตห้วนัควรจะมีมาตรการการวางแผนการคุมกาํเนิดหรือ
การตงัครรภ ์
สาํหรับสตรีซึงเป็นแรงงานขา้มชาติทีเดินทางเขา้มาอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
ควรจะเขา้ร่วมการประกนัสุขภาพ เพือทีจะไดมี้สิทธิในการไดรั้บการตรวจสุขภาพ 
การใหบ้ริการความรู้เกียวกบัก่อนคลอดเหมือนดงัเช่นสตรีในไตห้วนั 
ทงันีระหวา่งทีทาํงานในไตห้วนัถา้หากวา่ประสบปัญหาเกียวกบัเรืองตงัครรภส์มบูรณ์ 
สามารถโทรศพัทเ์ขา้มาทีเบอร์โทรสายตรง 1955 
สายสาํหรับรับร้องการร้องเรียนและใหค้าํปรึกษาปัญหาต่างๆ 
แก่แรงงานขา้มชาติเพือขอความช่วยเหลือได ้
ไตห้วนัสนบัสนุนการจดัแบ่งระดบัการรักษาพยาบาล เวลาทีท่านป่วย 
ควรเดินทางไปใหแ้พทยที์คลินิกใกลบ้า้นทาํการรักษาก่อน 
ถา้หากพบวา่จาํเป็นตอ้งส่งตวัไปรักษาตวัต่อทีโรงพยาบาล 
แพทยจ์ะช่วยทาํเรืองส่งตวัคุณไปยงัโรงพยาบาลและแผนกทีเหมาะสม 
เพือใหสุ้ขภาพของท่านไดรั้บการดูแลทีดีทีสุด  
กรมพฒันาแรงงานกระทรวงแรงงานห่วงใยท่าน! 
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"ประกอบอาชีพซือขายเงินตราโดยผดิกฎหมาย"เนืองจากการบริการ 
แลกเปลียนเงินตราดงักล่าวมกัจะเกิดขอ้พิพาทของผูบ้ริโภคขึน 
ดงันนัเพือป้องกนัการถูกลวงทรัพยห์รือถูกยกัยอกทรัพย ์แรงงานต่างชาติควรแลก 
เปลียนเงินตราหรือโอนเงินกบัธนาคารทีประกอบกิจการถูกตอ้งตามกฎหมายและ 
ไดมี้ตู ้ATM เพือสะดวกแก่คนงานต่างชาติใชบ้ริการ สะดวกปลอดภยัในการโอนเงิน 
หากท่านไม่ใช่ผูสู้งอาย ุหญิงมีครรภ ์เคลือนไหวไม่สะดวกและอุม้เดก็เลก็ 
เมือท่านใช ้บริการรถโดยสารใน ไตห้วนั (เช่น รถประจาํทาง รถไฟฟ้าหรือรถไฟ) 
โปรดใหโ้อกาสบุคคลทีกล่าวไวข้า้งตน้ไดน้งัเกา้อี 
และอยา่นงัทีนงัพิเศษสาํหรับบุคคลทีกล่าวไวข้า้งตน้ดว้ย 
เพือปกป้องทรัพยากรป่าไมอ้นัมีค่าของไตห้วนัและปกป้องดินและนาํเพือลดภยัพิบติั 
กฎหมายป่าหา้มมิให ้บุคคลใดๆ ขโมยป่าไม ้ ฯลฯ ทีรัฐเป็นเจา้ของ 
ผูที้กระทาํผดิอาจจะถูกจาํคุกเป็นเวลา 1 ปีถึง 7 ปี และปรับเงิน 5 ถึง 10 เท่า 
ของมูลค่าทีขโมยไป หากมีการขโมยตน้ไซเปรซสีแดง  ตน้ไซเปรซ 
ไมก้ารบูรและไมที้มีค่าอืน ๆ 
จะถูกระวางโทษทีหนกักวา่ซึงอาจจะถูกลงโทษจาํคุกเป็นเวลา 10 ปี 6 เดือน 
และปรับเงิน 10 ถึง 20 เท่าของมูลค่าทีขโมยไป 
ถา้ท่านทราบเบาะแสมีการลกัลอบตดัไมผ้ดิกฎหมายโปรดแจง้ 0800-057-930 
หากจบัผูก้ระทาํผดิไดจ้ะมีรางวลันาํจบั สูงสุดถึง   ลา้น เหรียญ 
เพือคุม้ครองสิทธิในการเปิดบญัชีการเงินของท่านในไตห้วนั 
ขอแนะนาํท่านควรจะเปิดบญัชีในสถาบนัการเงินทีเชือมต่อกบัสถาบนัการเงินอืน ๆ 
เพือประโยชน์ในการเบิกเงินจากต่างธนาคาร 
เพือหลีกเลียงการถูกมิจฉาชีพโจรกรรมสวมบตัรประชาชนไปเปิดซิมโทรศพัท ์
เอกสารสาํคญัส่วนตวักรุณาเกบ็ไวติ้ดตวัอยูต่ลอดเวลา 
ไม่ควรไหวว้านใหผู้อื้นช่วยดูแลเกบ็รักษา 
เพือใหแ้รงงานต่างชาติทีกลบัไปประเทศของตนแลว้ เขา้ใจขอ้มูลเกียวกบันกัธุรกิจชาวไตห้วนัทีกาํลงัคนัหา 
คนงานทีมีความชาํนาญงานทีเคยทาํงานในไตห้วนั ส่งเสริมการจา้งงานหลงัจากกลบัมาทาํงานทางกรม 
พฒันากาํลงัแรงงานไดจ้ดัทาํเวบ็ไซต์ การบริการดูแลสนามบินขาเขา้และขาออก  
(เวบ็ไซต:์ https://fwas.wda.gov.tw/)จดัทาํขอ้มูลของชาวธุรกิจไตห้วนัใน 4 ประเทศ
ใหแ้รงงานต่างชาติไดพิ้จารณา 
เพือสะดวกขึนสาํหรับแรงงานขา้มชาติ นายจา้งหน่วยงานบริการจดัหางานเอกชนและประชาชน 
ทวัไปทีจะเขา้ใจการจา้งงานผูเ้ชียวชาญคนงานต่างชาติ ขอ้ควรระวงัรวมถึงสิทธิและผลประโยชน์และ 
ทางกรมพฒันากาํลงัแรงงานไดจ้ดัทาํเวบ็ไซตสิ์ทธิแรงงาน (จีน องักฤษ อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย) 
เวบ็ไซตข์อ้มูลคุม้ครองสิทธิแรงงานขา้มพรมแดน (เวบ็ไซต:์ https://fw.wda.gov.tw/)   
ใหข้อ้มูลเกียวกบักฎหมายและดา้นการคุม้ครองสิทธิ 
เมาแลว้ขบัรถรถจกัยานยนต ์รถยนตไ์ฟฟ้าหรือจกัรยาน ไม่สามารถขบัโดยเดด็ขาด 

ความเขม้ขน้ของแอลกอฮอลเ์กินมาตรฐานทีกาํหนดไว ้จะโดนปรับเป็นเงิน 5, 
เหรียญไตห้วนัขึนไป 
จะมีการเพิมโทษไปเรือยๆ ในกรณีทีเกิดอุบติัเหตุ 
จะมีโทษทงัจาํและปรับยงัมีความผดิทางอาญา ควรระมดัระวงัใหม้าก 
เพือใหค้นรุ่นหลงัมีสภาพแวดลอ้มในการเลียงดูและความเป็นอยูที่ดีขึนกวา่ปัจจุบนั 
แรงงานขา้มชาติทีมาทาํงานในไตห้วนัควรจะมีมาตรการการวางแผนการคุมกาํเนิดหรือ
การตงัครรภ ์
สาํหรับสตรีซึงเป็นแรงงานขา้มชาติทีเดินทางเขา้มาอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
ควรจะเขา้ร่วมการประกนัสุขภาพ เพือทีจะไดมี้สิทธิในการไดรั้บการตรวจสุขภาพ 
การใหบ้ริการความรู้เกียวกบัก่อนคลอดเหมือนดงัเช่นสตรีในไตห้วนั 
ทงันีระหวา่งทีทาํงานในไตห้วนัถา้หากวา่ประสบปัญหาเกียวกบัเรืองตงัครรภส์มบูรณ์ 
สามารถโทรศพัทเ์ขา้มาทีเบอร์โทรสายตรง 1955 
สายสาํหรับรับร้องการร้องเรียนและใหค้าํปรึกษาปัญหาต่างๆ 
แก่แรงงานขา้มชาติเพือขอความช่วยเหลือได ้
ไตห้วนัสนบัสนุนการจดัแบ่งระดบัการรักษาพยาบาล เวลาทีท่านป่วย 
ควรเดินทางไปใหแ้พทยที์คลินิกใกลบ้า้นทาํการรักษาก่อน 
ถา้หากพบวา่จาํเป็นตอ้งส่งตวัไปรักษาตวัต่อทีโรงพยาบาล 
แพทยจ์ะช่วยทาํเรืองส่งตวัคุณไปยงัโรงพยาบาลและแผนกทีเหมาะสม 
เพือใหสุ้ขภาพของท่านไดรั้บการดูแลทีดีทีสุด  
กรมพฒันาแรงงานกระทรวงแรงงานห่วงใยท่าน! 
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1.กระทรวงแรงงาน ซึงต่อไปนีจะเรียกวา่กระทรวง
เพือเป็นการตรวจสอบนายจา้งตามกฏหมายการวา่จา้งหรือการรับช่วงต่อการ 
จา้งงานของชาวต่างชาติตามกฏหมายจา้งงานขอ้บญัญติัที46วรรค1 วรรค8 ถึงวรรค10 ตามขอ้กาํหนดการทาํงานของคนต่างชาติ 
ในช่วงเวลาทีกฏหมายกาํหนดควรแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีทอ้งถินทาํการตรวจสอบและควรแนบ(หนงัสือโครงการการบริการดูแลชีวิตความ 
เป็นอยูข่องคนต่างชาติ) เป็นพืนฐานสาํหรับการพิจารณาตามทีเห็นสมควร 
2.นายจา้งควร การอนุญาตและวิธีการบริหารสาํหรับนายจา้งทีจา้งแรงงานต่างชาติ ตามขอ้กาํหนดมาตราที 19 วรรค1 กาํหนด 
หนงัสือโครงการดูแลชีวิตความเป็นอยูข่องคนต่างชาติ โดยขอ้กาํหนดและเกณฑม์าตรฐานมีดงัต่อไปนี 

. งานประมงทะเล ทีอยูอ่าศยับนบกงานผูดู้แลในสถานอนุบาลงานดา้นการผลิตงานก่อสร้างและงานดา้นการฆ่าสตัว์
ตารางตามแบบแนบ1  

รายการ มาตรฐาน 
หนึง  
อาหารและนาํดืม 

1.นาํดืม (1)นาํดืมตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานของนาํดืม และจะตอ้งมีสญัลกัษณ์ 
หรือตวัหน ังสือทีคนต่างชาติสามารถแยกแยะและเขา้ใจไดง่้าย. 
(2)ไม่ควรติดตงัภาชนะเครืองดืมเพือใชร่้วมกนั. 
(3)แหล่งนาํทีไม่ใชน้าํดืม เช่นนาํทีใชใ้นงานอุตสาหกรรม นาํทีใช ้
ดบัเพลิงเป็นตน้ และจะตอ้งมีสญัลกัษณ์หรือตวัหนงัสือทีคน 
ต่างชาติสามารถแยกแยะและเขา้ใจไดง่้าย. 

2.หอ้งอาหาร ครัว 
(หากติดตงัควรสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน) 

(1)หอ้งอาหาร หอ้งควรแยกออกจากกนัควรจดัและทาํความสะอาด 
อยา่งสมาํเสมอและควรมีแสงสวา่งสองผา่นอยา่งเพียงพอ  อากาศ 
ถ่ายเทสะดวกและมีมาตรการป้องกนัยงุ แมลงวนั แมลงสาบและหนู. 
(2)ควรทาํความสะอาดเครืองมือทาํอาหารโตะ๊และเกา้อีใหส้ะอาด 
(3)ชาวต่างชาติทีเขา้รับการตรวจสุขภาพ และผลตรวจสุขภาพไม่ผา่น 
ตามมาตรฐานระหวา่งทีรอส่งกลบัประเทศนนั ควรใชภ้าชนะที 
จดัเตรียมไว ้ไม่ควรใชภ้าชนะร่วมกบัผูอื้น 
(4)โรงอาหาร และหอ้งครัวจะตอ้งมีประตูฉุกเฉิน(สองประตูขึนไป) 
เพือใชเ้ป็นเส้นทางหลบหนีในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
(5)โรงอาหาร หอ้งครัวเพือสุขอนามยัแลว้ ควรสร้างห่างจากหอ้งนาํ 
อยา่งนอ้ย30เมตรขึนไป.ถา้เป็นหอ้งนาํแบบชกัโครกไม่รวมอยูใ่น 
ขอ้กาํหนดนี 
(6)รักษาความสะอาดเป็นประจาํตรวจร่างกายโดยบุคลากรพิเศษและ 
ทาํบนัทึก 
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3.อาหาร (1)นายจา้งเตรียมอาหารใหช้าวต่างชาติ  จะตอ้งใหค้วามเคารพใน 
ความตอ้งการและขอ้หา้มทางศาสนาของชาวต่างชาติ ตอ้งสะอาด 
ถูกหลกัอนามยั  เพียงพอกบัความตอ้งการและราคายติุธรรม 
(2)ชาวต่างชาติจ่ายค่าอาหารเองแต่นายขจา้งเตรียมอาหาร  ตอ้ง 
จะใหค้วามเคารพในความตอ้งการและขอ้หา้มทางศาสนาของ 
ชาวต่างชาติ ตอ้งสะอาดถูกหลกัอนามยั  และเพียงพอกบัความ 
ตอ้งการ  
ถา้ชาวต่างชาติมีจาํนวนไม่ถึง30คน  จะตอ้งพิจารณาถึงความ 
คิดเห็นของคนส่วนใหญ่ในประเภทของอาหารถา้มี30คนขึนไป 
นายจา้งและชาวต่างชาติตอ้งมีคณะกรรมการเป็นผูต้ดัสิน  คะแนน 
เสียงของการตดัสินตอ้งไม่นอ้ยกวา่2ใน3ส่วน  

สอง 
หอพกั 

1.ทางเดินในหอพกั (1)พีนทีหอพกัควรจดัใหก้วา้งมีช่องวา่งและเปิดกวา้ง  หอ้งนอน 
ควรมีช่องเปิดกวา้งทงั2ดา้น  ควรกวา้ง1.6เมตรขึนไปส่วนสถานที 
อีนๆควรกวา้ง1.2เมตรขึนไปภายในชนัเดียวกนัถา้พีนทีไม่เกิน200 
ตารางเมตร ถา้ชนัใตดิ้นกวา้งไม่เกิน100 ตารางเมตร ควร 
กวา้ง1.2เมตร  
(2)สิงอาํนวยความสะดวกเพีอการปกป้องอนัตราย  ตอ้งมี 
สญัลกัษณ์หรือตวัอกัษรเพอืใหช้าวต่างชาติเขา้ใจ  ระบุทิศทางการ 
หลบหนีในกรณีฉุกเฉิน 

2.หอพกัไม่ควรสร้างขึนในสถานที 
ทาํงาน 

(1)วตัถุระเบิด วตัถุทีง่ายต่อการติดไฟ  สารออกซิไดซ์ สารทีทาํใหเ้กิดการลุก 
ไหมก๊้าซทีติดไฟ 
(2)ใชเ้ตาเผา  สถานทีปฎิบติังานของหมอ้ไอนาํ 
(3)การแผรั่งสีของแก๊สทีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ไอนาํหรือฝุ่ นใน 
สถานทีทาํงาน   
(4)แรงสนัสะเทือนหรือสญัญาณรบกวนของเครืองจกัรและอุปกรณ์ 
ในบริเวณใกลเ้คียง 

3.พืนทีใชส้อย พืนทีทีอยูอ่าศยัของชาวต่างชาติ  นายจา้งใหพ้ีนทีอยูอ่าศยัแก่ 
ชาวต่างชาติ เนือทีจะแบ่งตามจาํนวนคน  ในแต่ละคนควรมี3.2 
ตารางเมตรขึนไป 

4.ประการทีสีหอพกัควรตงัค่าใหต้รง 
ตามขอ้กาํหนดของหอ้งสุขา  อุปกรณ์ 

(1)จาํนวนหอ้งสุขาชาย  ตอ้งขึนอยูก่บัจาํนวนของชาวต่างชาติชาติ  
ทุก25คนควรมี1หอ้งขึนไปจาํนวนโถชกัโครก  ทุก15คนควรมีจาํนวน 
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ลา้ง ชกัโครก1ทีขึนไป 
(2)จาํนวนหอ้งสุขาหญิง ตอ้งขึนอยูก่บัจาํนวนของชาวต่างชาติหญิง  
ทุก15คนควรมีจาํนวนชกัโครก1ทีขึนไป 
(3)หอ้งอาบนาํควรติดตงัใหมี้ความปลอดภยัตามเกณฑม์าตรฐาน 
กาํหนด และควรมีการติดตงัเครืองทาํนาํอุ่น และนาํเยน็ 
(4)รักษาความสะอาดอยา่งสมาํเสมอ แบ่งแยกตามเพศอยา่งถูกตอ้ง 
และใหค้วามสาํคญักบัความเป็นส่วนตวั 

5.มาตรการการแยก เมือไดรั้บการตรวจสุขภาพจากหน่วยงานสาธารณะสุข พบว ่
าชาวต่างชาติเป็นโรคติดต่อตามกฏหมายกาํหนดและในระหวา่งรอ 
เพือส่งกลบัประเทศนนั ควรจดัใหมี้การแยกไปพกัยงัทีอืน 

6.ประการทีหกตงักฎการจดัการทีพกั
ชาวต่างชาติ 

ตงักฎสาํหรับการจดัการทีพกัของชาวต่างชาติและประกาศใชภ้าษาที 
ง่ายแก่การเขา้ใจสาํหรับชาวต่างชาติ 

7.การปกป้องความปลอดภยัส่วน 
บุคคลของชาวต่างชาติ 

นายจา้งตอ้งจะตอ้งรับผดิชอบในการปกป้องความปลอดภยัส่วน 
บุคคลของชาวต่างชาติและจะตอ้งปกป้องความเป็นส่วนตวัของ 
ชาวต่างชาติตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยการล่วงละเมิดทางเพศ 
และการป้องกนัการล่วงละเมิดทางเพศ ในทาํนองเดียวกนั สถานทีที 
ชาวต่างชาติพกัอาศยัตอ้งมีกลอ้งสวงจรปิดทีคอยเฝ้าระวงัความ 
ปลอดภยั 

สาม 
การจดัการ 

1.กาํหนดคาํแนะนาํสาํหรัชาวต่างชาติ 
เกียวกบัชีวิตการแนะนาํ 
สภาพแวดลอ้มและการใชอุ้ปกรณ์ 

เขียนคาํแนะนาํในชีวิตเป็นภาษาทีชาวต่างชาติอ่านเขา้ใจไดง่้ายรวมถึง 
การแนะนาํของสิงแวดลอ้มคาํแนะนาํในการใชอุ้ปกรณ์และการ 
แนะนาํสถานีวิทยตุ่างประเทศเป็นตน้)ประกาศในสถานทีทีชดัเจน 
และอธิบายดว้ยภาษาทีเขา้ใจง่ายก่อนทีพกัชาวต่างชาติจะเขา้พกัอยู ่
อาศยั 

2.นายจา้งหรือหน่วยงานที 
ไดรั้บมอบอาํนาจตาม 
กฏหมายวา่ดว้ยการจา้งงาน 
ควรจดัหาผูใ้หค้วามช่วยเหลือเรืองคว

ามเป็นอยูป่ระจาํวนัแก่คนต่างชาติ 

(1)จา้งคนงานจาํนวน10คนขึนไปแต่ไม่เกิน15คน อยา่งนอ้ยควร 
จดัเตรียม1คน 
(2)จา้งคนงานจาํนวน50คนขึนไปแต่ไม่เกิน100คน อยา่งนอ้ยควร 
จดัเตรียม2คน 
(3)จา้งคนงานจาํนวน100คนขึนไป อยา่งนอ้ยควรจดัเตรียม3คนทุก 
ครังทีมีการเพิมจาํนวนการจา้งงาน100คน อยา่งนอ้ยควรเพิมจาํนวน 
1คน 

3.การจา้งงานคนงานต่างชาติควรมีกา (1)จา้งคนงานจาํนวน30คนขึนไปแต่ไม่เกิน100คน อยา่งนอ้ยควร 
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รจดัเตรียม(ภาษาจีนและภาษาแม่ทีใช้
ของคนต่างชาติ)เจา้หนา้ทีมีความสาม
ารถในการใชภ้าษา 

จดัเตรียม1คน 
(2)จา้งคนงานจาํนวน100คนขึนไปแต่ไม่เกิน200คน อยา่งนอ้ยควร 
จดัเตรียม2คน 
(3)จา้งคนงานจาํนวน200คนขึนไป อยา่งนอ้ยควรจดัเตรียม3คนทุก 
ครังทีมีการเพิมจาํนวนการจา้งงาน100คน อยา่งนอ้ยควรเพิมจาํนวน 
1คน 

4.ก่อนเริมทาํงานควรมีการจดั 
อบรมเกียวกบัการทาํงานและ 
กฏหมาย 

การดาํเนิน(การจดัอบรมก่อนการทาํงาน)ของคนต่างชาติ ควรแนะนาํ 
ขอ้ปฏิบติัตามแนวทางกฏหมายในช่วงระยะเวลาการทาํงานในไตห้วนั 
เช่นการตรวจสุขภาพและโรคติดต่อ ตามกฏหมายสุขภาพและ 
สาธารณสุข กฎหมายควบคุมการสูบบุหรี กฏหมายคุม้ครองสตัว ์และ 
ขอ้มูลเกียวกบัวฒันธรรมเทศกาลวนัหยดุเป็นตน้ 

5.จดัเตรียมสถานทีพกัผอ่น 
นนัทนาการและสถานที 
ปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา 

(1)จา้งคนงานจาํนวน10คนขึนไป ควรจดัเตรียมสถานทีพกัผอ่นอยา่ง 
เหมาะสม 
(2)จา้งคนงานจาํนวน50คนขึนไป ควรจดัเตรียมสถานทีปฏิบติั 
กิจกรรมทางศาสนาหรือขอ้มูลข่าวสารทางศาสนา 

6.จดัตงัระบบการประกาศ 
ร้องเรียนและการแกไ้ข 
ปัญหา 

(1)นายจา้งควรจดัตงัประกาศและระบบการร้องเรียนภายในองคก์ร 
แกไ้ขปัญหาการจดัการคนต่างชาติ ปัญหาอาหารหรือทีพกั และมี 
การแกไ้ขปัญหาโดยเฉพาะส่วน 
(2)นายจา้งควรประกาศหน่วยงานบริการสอบถามแต่ละเขตของรัฐบาลและ 
หน่วยงานบริการสอบถามและร้องเรียนของกระทรวงแรงงานกรมพฒันาแรงงาน 
(3)นายจา้งควรแจง้1955สายด่วนบริการสอบถาม(สายด่วน1955)ให ้
ทราบ 
(4)นายจา้งควรประกาศสายด่วนกรมตาํรวจ 110(รวมไปถึงการ 
คุกคามทางเพศและการโดนทาํร้ายร่างกาย)113สายด่วนคุม้ครอง 
เดก็และสตรี(รวมไปถึงการคุกคามทางเพศ การสอบถามเพือป้องกนั 
การลวนลามทางเพศ 

. งานประมงทะเลในส่วนของ ทีอยูอ่าศยับนเรือ ตามตารางแบบแนบ1  

รายการ มาตรฐาน 

หนึง 
อาหาร

และ

1.นาํดืม (1)นาํทีดืมตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานของนาํดืม และจะตอ้งมีสญัลกัษณ์หรือ 
ตวัหนงัสือทีคนต่างชาติสามารถแยกแยะและเขา้ใจไดง่้าย. 
(2)ไม่ควรติดตงัภาชนะเครืองดืมเพือใชร่้วมกนั. 
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นาํดืม 2.อาหาร (1)ควรจดัเตรียมภาชนะเครืองใชใ้นการทานอาหารทีสะอาดและถกูสุขอนามยั 
(2)นายจา้งทีจดัเตรียมอาหารใหก้บัชาวต่างชาติ ควรคาํนึกถึงความสมคัรใจ 
และขอ้หา้มตามศาสนาของชาวต่างชาติ  มีความสะอาดถูกหลกัอนามยัมี 
ความเพียงพอและราคายติุธรรม  
(3)ควรจดัหาเครืองอาํนวยความสะดวกในการประกอบอาหารตามความ 
เหมาะสมใหส้อดคลอ้งแก่จาํนวนคนต่างชาติ 

สอง 
ทีพกั 

1.ทีอยูอ่าศยับนเรือ (1)พิจารณาลกัษณะและความตอ้งการของเรือใหม้ากทีสุดเท่าทีจะเป็นไป 
ไดเ้พือใหช้าวต่างชาติสามารถรับอากาศและแสงสวา่งไดสู้งสุด 
(2)ควรใหค้วามปลอดภยัแก่ชาวต่างชาติ  ใหค้วามสาํคญักบัความสะอาด 
และสุขอนามยั เพือป้องกนัชาวต่างชาติจากไดรั้บอนัตรายต่อสุขภาพ หรือ 
อยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีเป็นอนัตราย  
(3)หอ้งพกัและทีนอนควรสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดต่อไปนี 

1.คนต่างชาติทุกคนควรมีทีนอนเป็นของตวัเอง แต่ไม่รวมถึงคนต่างชาติ 
ทีไม่ไดพ้กัอยูบ่นเรือ 

2.โครงเตียงหรือแผน่รองเตียงควรเลือกใชว้สัดุทีมีความแขง็แรง 
เนียนเรียบ ไม่ผพุงัง่ายหรือเป็นวสัดุทีซ่อนตวัของแมลงต่าง ๆ 

(4)บนเรือควรจดัตงัอุปกรณ์ทีถูกสุขลกัษณะ ควรรักษาสะอาดอยา่งสมาํเสมอ 

2.ทีพาํนกัฉุกเฉินชวัคราว (1)รัฐบาลทุกระดบัตอ้งพึงพาวิธีการป้องกนัและช่วยเหลือภยัพิบติั 
กฎระเบียบทีเกียวขอ้งเพอืใชม้าตรการตอบสนองต่อภยัพิบติั¸เทศบาลและ 
มณฑลทีมีเรือประมงอยู(่เมือง)เมือรัฐบาลออกคาํสงัใหลี้ภยัชาวต่างชาติ 
ควรไหค้วามร่วมมือไปทีเทศบาล, มณฑล )เมือง( ตามการวางแผนของ 
รัฐบาลแลเสถานทีพกัพิงหรือสถานทีตทีัพกัพิงชวัคราวทีนายจา้งจดัเตรียม 
ใวไ้ห ้
(2)สถานทีพงัพิงชวัคราวทีเตรียมโดยนายจา้งควรมีพืนทีพกัผอ่นที 
เหมาะสมและสิงอาํนวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาลไหแ้ละเตรียมอาหารให ้
เพียงพอ 

มาตรการแยกตวั เมือไดรั้บการตรวจสุขภาพจากหน่วยงานสาธารณะสุข พบวา่ชาวต่างชาติ 
เป็นโรคติดต่อตามกฏหมายกาํหนดและในระหวา่งรอเพือส่งกลบัประเทศ 
นนั ควรจดัใหมี้การแยกไปพกัยงัทีอืน 
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จดัการกบัอุบติัเหตุฉุกเฉิน อนัเป็นผลมาจากเพือจดัการกบัเหตุฉุกเฉินนายจา้งควรมีขอ้ความหรือภาษา 
ภาษาทีเขา้ใจง่ายเพือแนะนาํชาวต่างชาติกบัสิงแวดลอ้มบนเรือเบอร์ 
โทรศพัทร้์องขอความช่วยเหลือมาตรการการจดัการเหตุฉุกเฉินเช่นสถาน 
ทีตงัอุปกรณ์ช่วยชีวิตและเส้นทางหลบหนี 

สาม  
การจดั

การ 

 (1)เรือประมงควรติดตงัอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์ดบัเพลิงทีสอดคลอ้ง 
กบักฎระเบียบของเรือและกฎหมายทีเกียวขอ้ง 
(2)นายจา้งจะตอ้งรับผดิชอบในการปกป้องความปลอดภยัส่วนบุคคลของ 
ชาวต่างชาติและจะตอ้งปกป้องความเป็นส่วนตวัของชาวต่างชาติอยา่ง 
เหมาะสมตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายป้องกนัการล่วงละเมิดทางเพศและ 
กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัการล่วงละเมิดทางเพศ 

2.ดาํเนินการอบรมก่อนเริมทาํและ 
การอบรมเกียวกบักฏหมาย 

การดาํเนิน(การจดัอบรมก่อนการทาํงาน)ของคนต่างชาติ ควรแนะนาํขอ้ 
ปฏิบติัตามแนวทางกฏหมายในช่วงระยะเวลาการทาํงานในไตห้วนั เช่นการ 
ตรวจสุขภาพและโรคติดต่อ ตามกฏหมายสุขภาพและสาธารณสุข กฎหมาย 
ควบคุมการสูบบุหรี กฏหมายคุม้ครองสตัว ์และขอ้มูลเกียวกบัวฒันธรรม 
เทศกาลวนัหยดุเป็นตน้ 

3.ประกาศหน่วยงานร้องเรียนเพือ 
แกไ้ขปัญหา 
 

(1)นายจา้งควรแจง้สายด่วน1955บริการสอบถาม(สายด่วน1955)ใหท้ราบ 
(2)นายจา้งควรแจง้หน่วยงานฝ่ายปกครองลาดตระเวนยามฝัง สายด่วนของ 
ความช่วยเหลือ118 กรมตาํรวจ110สายด่วนแจง้ความทวัประเทศ และ113 
สายด่วนคุม้ครองเดก็และสตรี(รวมไปถึงการคุกคามทางเพศ การสอบถาม 
เพือป้องกนัการลวนลามทางเพศ) 

หมายเหตุ ชาวต่างชาติทีทาํงานประมงทะเล(อาศยัอยูบ่นเรือ)ผูที้อาศยัทีอยูอ่าศยับนทีดินหรือทงัทีอยูบ่นบกและบนทีพกัควร 
ตรวจสอบสภาพความเป็นอยูแ่ละสภาพความเป็นอยูบ่นเรือ 
 

. ผูท้าํงานแม่บา้นและผูอ้นุบาล ตามตารางแบบแนบ1  

รายการ มาตรฐาน 

หนึง 
อาหาร

และนาํ

ดืม 

1.นาํดืม (1)นาํดืมตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานของนาํดืม และจะตอ้งมีสญัลกัษณ์หรือตวัหนงัสือทีคนต่างชาติสามารถ 
แยกแยะและเขา้ใจไดง่้าย. 
(2)ไม่ควรติดตงัภาชนะเครืองดืมเพือใชร่้วมกนั. 

2.อาหาร (1)คนงานเป็นคนจ่ายค่าอาหารเองและนายจา้งเป็นคนจดัเตรียมอาหารนนั จะตอ้งเคารพในความตอ้งการและขอ้ 

หา้มทางศาสนาของชาวต่างชาติ 

(2)นายจา้งจดัเตรียมอาหารใหแ้ก่ชาวต่างชาติ จะตอ้งเคารพในความตอ้งการและขอ้หา้มทางศาสนาของชาวต่างชาติ 
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สอง  
ทีพกั 

1.ทีอยูอ่าศยั ควรใหค้วามปลอดภยัแก่ชาวต่างชาติ  ใหค้วามสาํคญักบัความสะอาดและสุขอนามยั 

2.มาตรการ 
แยกทีพกั 

เมือไดรั้บการตรวจสุขภาพจากหน่วยงานสาธารณะสุข พบวา่ชาวต่างชาติเป็นโรคติดต่อตามกฏหมาย 
กาํหนดและในระหวา่งรอเพือส่งกลบัประเทศนนั ควรจดัใหมี้การแยกไปพกัยงัทีอืน  

3.จดัการกบั 
สถานการณ์ 
ฉุกเฉิน 

ในการจดัการกบัสถานการณ์ฉุกเฉินทีเกิดขึน ควรใชต้วัหนงัสือทีเขา้ใจง่ายแก่คนต่างชาติหรือคาํอธิบาย 
เบอร์โทรศพัทข์อความช่วยเหลือ เส้นทางหลบหนีเป็น เป็นมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

สาม 
การ 
จดัการ 

1.ปกป้อง 
คุม้ครองความ 
ปลอดภยั 
ชาวต่างชาติ 

นายจา้งจะตอ้งรับผดิชอบในการปกป้องความปลอดภยัส่วนบุคคลของชาวต่างชาติและจะตอ้งปกป้อง 
ความเป็นส่วนตวัของชาวต่างชาติอยา่งเหมาะสมตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายป้องกนัการล่วงละเมิดทาง 
เพศและกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัการล่วงละเมิดทางเพศ 

 2.กฏหมาย 
พระราชบญัญติั 
การสนบัสนุน 
และเทศกาล 

นายจา้งควรแจง้ชาวต่างชาติระหวา่งการทาํงานในประเทศคาํสงัทีจะตอ้งปฏิบติัตามเช่นการตรวจสุขภาพ 
และโรคติดเชือวิธีการป้องกนัสูบบุหรีกฎหมายคุม้ครองสตัวเ์ป็นตน้ ฯรวมทงัเทศกาลขอ้มูลอืน ๆ 

3.กลไกการ 
จดัการเรือง 
ร้องเรียน 

(1)นายจา้งควรประกาศสายด่วน1955ใหข้อ้มุลคาํปรึกษาคุม้ครองแรงงาน รับเรืองร้องเรียน (สายด่วน 
1955) 
(2)นายจา้งควรแจง้สายด่วนกรมตาํรวจ110รับแจง้ความทวัประเทศและ113สายด่วนป้องผูห้ญิงและเดก็ 
(การใหค้าํปรึกษาดา้นการป้องกนัการละเมิดทางเพศการล่วงละเมิดทางเพศ) 
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 廢紙、廢鐵、廢

玻璃、廢塑膠、

廢乾電池、廢日

光燈管 

 

 

 เศษกระดาษ  
เศษเหลก็ เศษแก้ว
ขยะพลาสตกิพลา 
แบตเตอรี�แห้ง  
หลอดไฟที�ใช้แล้ว 

 

 目前無法回收再

利用的垃圾，如

紙尿褲(片)、衛生

紙(棉)、口香糖 

 

 

 ในปัจจบุนัประเภท
ขยะที�ไมส่ามารถ   
นํากลบัมาใช้ใหม่
ได้แก่ ผ้าอ้อม 
(แผ่นกระดาษ)
ผ้าอนามยั(ผ้าฝ้าย) 
และ หมากฝรั�ง 

 

一般垃圾 
ขยะทั�วไป 

 

 餿水、葉菜殘
渣、果皮、茶

葉、咖啡渣、蛋
殼、魚蝦蟹貝殼
類殘體、禽畜類

剩骨及食用油 

 

 เศษอาหาร เศษผกั 
เปลือกผลไม้ กากใบ
ชากาแฟ เปลือกไข่ 
ก้างปลากระดองปู
เปลือกหอย เศษ
กระดกู   และนํ �ามนั
ทอดอาหาร 

資源回收 
ขยะรีไซเคิล 

廚餘 
เศษอาหาร 

垃圾分 3類 
ขยะจะแบ่งเป็น � ประเภท 
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คู่มือความปลอดภยัในการขับขี�รถจกัรยานไฟฟ้า(ช่วยเสริมแรงในการปั� น) 

แนะนํารถจกัรยานไฟฟา้(ช่วยเสริมแรงในการปั�น) 

รถจกัรยานไฟฟา้ รถจกัรยานไฟฟา้ช่วยเสริมแรงในการปั�น 

 

 

 

ยานพาหนะสองล้อที�ผ่านการทดสอบรับรองมาตรฐานตามประเภท
ของรถ ที�ขบัเคลื�อนด้วยพลงังานไฟฟา้เป็นหลกั มีความเร็วในการขบัขี�
สงูสดุตํ�ากวา่ 25 กม./ชั�วโมง และนํ �าหนกัรถ(ไมร่วมแบตเตอรี�) ตํ�ากวา่ 
40 กก. หรือนํ �าหนกัรถ(รวมแบตเตอรี�) ตํ�ากวา่ 60 กก.  
* บงัคบัใช้ตามวนัที�สภาบริหารไต้หวนัประกาศหลงัแก้ไขกฎหมายแล้ว 

ยานพาหนะสองล้อที�ผ่านการทดสอบรับรองมาตรฐานตามประเภท
ของรถ ที�ขบัเคลื�อนด้วยแรงคนเป็นหลกั เสริมด้วยพลงังานไฟฟ้า มี
ความเร็วในการขบัขี�สงูสดุตํ�ากว่า 25 กม./ชั�วโมง และนํ �าหนกัรถ(ไม่
รวมแบตเตอรี�) ตํ�ากวา่ 40 กก. 
 

 

วธีิการดรูถจักรยานไฟฟ้า(ช่วยเสริมแรงในการปั� น) ที�ได้มาตรฐานผ่านการรับรอง 

เครื�องหมายผ่านรับรอง 
(ติด/แขวน) 

รถจกัรยานไฟฟา้ จกัรยานไฟฟา้ช่วยเสริมแรงในการ
ปั�น 

ก่อนวนัที� 30 มิถนุายน 2016 
ตั �งแตว่นัที� 1 กรกฎาคม 2016 เป็น
ต้นไป 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ติดไว้ที�ทอ่หวัรถให้เหน็ชดัเจน 
แขวนไว้ที�ด้านหลงัของรถให้เหน็
ชดัเจน 

ติดอยูที่�ทอ่ด้านลา่งของหวัรถ
ให้เหน็ชดัเจน 

ใบรับรอง 
ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ 
 
(แนบมากบัรถ) 
 ค้นหารถที�ผ่านการรับรอง 
ตรวจดรูถจกัรยานไฟฟา้(ช่วยเสริมแรงในการปั�น) ที�ผ่านการรับรองตามประเภทของรถ ได้ที� "ข้อมลูผลติภณัฑ์ที�ผ่านการรับรอง" บน "เวบ็ไซต์

ข้อมลูความปลอดภยัของยานพาหนะ" (https://www.car-safety.org.tw/) 
 

คาํเตือนเรื�องความปลอดภัย 

รถที�ปลอดภยั        เลือกซื �อรถที�ผ่านการรับรอง           ห้ามแก้ไขดดัแปลงรถเอง 

ขบัขี�อยา่งวางใจ      ปฏิบตัิตามกฎจราจร   ไม่ขี�เร็วเกินอตัราที�กําหนด    ไมเ่มาแล้วขบั  สวมใสห่มวกกนัน็อค 

บทลงโทษที�เกี�ยวข้องกับรถจักรยานไฟฟ้า(ช่วยเสริมแรงในการปั� น) 
รายการ ตามบญัญตัิกฎหมาย คา่ปรับ(เหรียญไต้หวนั) 

ขบัขี�รถจกัรยานไฟฟา้ (ช่วยเสริมแรงในการปั�น) ที�ไมผ่่านและติดปา้ย
เครื�องหมายผ่านการรับรองมาตรฐานตามที�กฎหมายกําหนดบนท้อง
ถนน 

มาตรา 32-1 
1,200-3,600เหรียญ 
และห้ามผู้นั �นขบัขี�รถ 

ติดตั �งดดัแปลงอปุกรณ์ของรถเองโดยไมไ่ด้รับอนญุาต มาตรา 72 
180 เหรียญ 

และสั�งให้ติดตั �งหรือแก้ไข 
ภายในเวลาที�กําหนด 

ไมไ่ด้ดแูลอปุกรณ์ด้านความปลอดภยั เช่นเบรกรถ แตรรถ ไฟและ
ติดตั �งแผน่สะท้อนแสงเป็นต้น ให้อยูใ่นสภาพที�ดีและครบถ้วนตามที�
กฎหมายกําหนด 

มาตรา 72 
180 เหรียญ 

และสั�งให้ติดตั �งหรือแก้ไข 
ภายในเวลาที�กําหนด 

ขบัขี�หรือใช้งานรถจกัรยานไฟฟา้ที�มีการแตง่เพิ�มหรือถอดลด แก้ไข
เปลี�ยนแปลงอปุกรณ์ควบคมุไฟฟา้หรือที�ตา่งไปจากสเปคเดิมของรถ
โดยไมไ่ด้รับอนญุาตบนท้องถนน 

มาตรา 72 
(กฎระเบียบเพิ�มเติม) 
1,800-5,400 เหรียญ 

และสั�งให้แก้ไข 

ขบัขี�หรือใช้งานรถจกัรยานไฟฟา้บนท้องถนน ด้วยความเร็วในการขบัขี�
ที�เกินอตัราความเร็วในการขบัขี�สงูสดุ 25 กิโลเมตรต่อชั�วโมง ตามที�
มาตรฐานการตรวจสอบรับรองรถประเภทนั �นกําหนด 

มาตรา 72-1 
 (กฎระเบียบเพิ�มเติม) 

900-1,800 เหรียญ 

ไมไ่ด้ขี�รถเลี �ยวซ้าย(ขวา)แบบสองจงัหวะหรือขี�รถทางด้านขวาตามที�
กฎหมายกําหนด 

มาตรา 73 วรรค 1 ข้อ 3 300-600 เหรียญ 

ใช้โทรศพัท์มือถือ คอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์อื�นๆ ที�คล้ายคลงึกนัด้วย
มือในขณะที�รถกําลงัเคลื�อนที� เพื�อการรับสายและโทรออก พดูคยุ 
สื�อสารข้อมลูหรือพฤติกรรมอื�นๆ ที�มีผลตอ่ความปลอดภยัในการขบัขี� 

มาตรา 73 วรรค 1 ข้อ 6 300-600 เหรียญ 

ผู้ ที�ผ่านการทดสอบแล้วพบวา่มีปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์
สงูกวา่เกินมาตรฐานที�กําหนด 

มาตรา 73 วรรค 2 600-1,200 เหรียญ 

ปฏิเสธทําการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ที�กลา่วมาข้างต้น มาตรา 73 วรรค 3 2,400 เหรียญ 

ผู้ขบัขี�รถจกัรยานไฟฟา้ที�ไมส่วมใสห่มวกกนัน็อคตามที�กฎหมาย
กําหนด 

มาตรา 73 วรรค 4 
 (กฎหมายใหมเ่พิ�มเติม) 

300 เหรียญ 

ขบัขี�รถโดยไมป่ฏิบตัิตามเครื�องหมาย เส้นเครื�องหมายหรือสญัญาณ
ไฟจราจร 

มาตรา 74 วรรค 1 ข้อ 1 300-600 เหรียญ 

ฝ่าฝืนกฎจราจร ข้ามถนนช่องเดินรถเร็วโดยไมไ่ด้รับอนญุาต มาตรา 74 วรรค 1 ข้อ 3 300-600 เหรียญ 

จอดรถฝ่าฝืนกฎจราจร มาตรา 74 วรรค 1 ข้อ 4 300-600 เหรียญ 

ขบัขี�บนทางเท้าหรือในช่องเดินรถเร็ว มาตรา 74 วรรค 1 ข้อ 5 300-600 เหรียญ 
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๑๐.  เรียนสนทนาภาษาจีนทีใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 

   How are you  Hello 
อ่านวา่ หนีฮ่าว แปลวา่ สวสัดีครับ/ค่ะ 
 

   Thanks 
อ่านวา่ เซีย เซีย แปลวา่ ขอบคุณ 
 

    Sorry 
อ่านวา่ ตว้ยปู้ฉี แปลวา่ ขอโทษ ขออภยั 
 

    I love you 
อ่านวา่ หวอ่อา้ยหนี แปลวา่ ผม/ฉนัรักคุณ 
 

   Goodbye. 
อ่านวา่ ไจเ้จียน แปลวา่ ลาก่อน พบกนัใหม่ 
 

    How much 
อ่านวา่ ตวัเส่าเฉียน แปลวา่ ราคาเท่าไหร่ 
 

        How to go to Taipei Station 
อ่านวา่ เตา้ไถเป่ยเชอจนัเจินเมอโจ่ว แปลวา่ สถานีขนส่งผูโ้ดยสารไทเปไปอยา่งไร 
 
  

รถที�ปลอดภยั        เลือกซื �อรถที�ผ่านการรับรอง           ห้ามแก้ไขดดัแปลงรถเอง 

ขบัขี�อยา่งวางใจ      ปฏิบตัิตามกฎจราจร   ไม่ขี�เร็วเกินอตัราที�กําหนด    ไมเ่มาแล้วขบั  สวมใสห่มวกกนัน็อค 

บทลงโทษที�เกี�ยวข้องกับรถจักรยานไฟฟ้า(ช่วยเสริมแรงในการปั� น) 
รายการ ตามบญัญตัิกฎหมาย คา่ปรับ(เหรียญไต้หวนั) 

ขบัขี�รถจกัรยานไฟฟา้ (ช่วยเสริมแรงในการปั�น) ที�ไมผ่่านและติดปา้ย
เครื�องหมายผ่านการรับรองมาตรฐานตามที�กฎหมายกําหนดบนท้อง
ถนน 

มาตรา 32-1 
1,200-3,600เหรียญ 
และห้ามผู้นั �นขบัขี�รถ 

ติดตั �งดดัแปลงอปุกรณ์ของรถเองโดยไมไ่ด้รับอนญุาต มาตรา 72 
180 เหรียญ 

และสั�งให้ติดตั �งหรือแก้ไข 
ภายในเวลาที�กําหนด 

ไมไ่ด้ดแูลอปุกรณ์ด้านความปลอดภยั เช่นเบรกรถ แตรรถ ไฟและ
ติดตั �งแผน่สะท้อนแสงเป็นต้น ให้อยูใ่นสภาพที�ดีและครบถ้วนตามที�
กฎหมายกําหนด 

มาตรา 72 
180 เหรียญ 

และสั�งให้ติดตั �งหรือแก้ไข 
ภายในเวลาที�กําหนด 

ขบัขี�หรือใช้งานรถจกัรยานไฟฟา้ที�มีการแตง่เพิ�มหรือถอดลด แก้ไข
เปลี�ยนแปลงอปุกรณ์ควบคมุไฟฟา้หรือที�ตา่งไปจากสเปคเดิมของรถ
โดยไมไ่ด้รับอนญุาตบนท้องถนน 

มาตรา 72 
(กฎระเบียบเพิ�มเติม) 
1,800-5,400 เหรียญ 

และสั�งให้แก้ไข 

ขบัขี�หรือใช้งานรถจกัรยานไฟฟา้บนท้องถนน ด้วยความเร็วในการขบัขี�
ที�เกินอตัราความเร็วในการขบัขี�สงูสดุ 25 กิโลเมตรต่อชั�วโมง ตามที�
มาตรฐานการตรวจสอบรับรองรถประเภทนั �นกําหนด 

มาตรา 72-1 
 (กฎระเบียบเพิ�มเติม) 

900-1,800 เหรียญ 

ไมไ่ด้ขี�รถเลี �ยวซ้าย(ขวา)แบบสองจงัหวะหรือขี�รถทางด้านขวาตามที�
กฎหมายกําหนด 

มาตรา 73 วรรค 1 ข้อ 3 300-600 เหรียญ 

ใช้โทรศพัท์มือถือ คอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์อื�นๆ ที�คล้ายคลงึกนัด้วย
มือในขณะที�รถกําลงัเคลื�อนที� เพื�อการรับสายและโทรออก พดูคยุ 
สื�อสารข้อมลูหรือพฤติกรรมอื�นๆ ที�มีผลตอ่ความปลอดภยัในการขบัขี� 

มาตรา 73 วรรค 1 ข้อ 6 300-600 เหรียญ 

ผู้ ที�ผ่านการทดสอบแล้วพบวา่มีปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์
สงูกวา่เกินมาตรฐานที�กําหนด 

มาตรา 73 วรรค 2 600-1,200 เหรียญ 

ปฏิเสธทําการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ที�กลา่วมาข้างต้น มาตรา 73 วรรค 3 2,400 เหรียญ 

ผู้ขบัขี�รถจกัรยานไฟฟา้ที�ไมส่วมใสห่มวกกนัน็อคตามที�กฎหมาย
กําหนด 

มาตรา 73 วรรค 4 
 (กฎหมายใหมเ่พิ�มเติม) 

300 เหรียญ 

ขบัขี�รถโดยไมป่ฏิบตัิตามเครื�องหมาย เส้นเครื�องหมายหรือสญัญาณ
ไฟจราจร 

มาตรา 74 วรรค 1 ข้อ 1 300-600 เหรียญ 

ฝ่าฝืนกฎจราจร ข้ามถนนช่องเดินรถเร็วโดยไมไ่ด้รับอนญุาต มาตรา 74 วรรค 1 ข้อ 3 300-600 เหรียญ 

จอดรถฝ่าฝืนกฎจราจร มาตรา 74 วรรค 1 ข้อ 4 300-600 เหรียญ 

ขบัขี�บนทางเท้าหรือในช่องเดินรถเร็ว มาตรา 74 วรรค 1 ข้อ 5 300-600 เหรียญ 

ผู้ขบัขี�รถจกัรยานธรรมดาและรถจกัรยานไฟฟา้ช่วยเสริมแรงในการปั�น
ที�ไมบ่รรทกุเด็กและทารกตามที�กฎหมายกําหนด 

มาตรา 76 วรรค 2 
 (กฎหมายใหมเ่พิ�มเติม) 

300-600 เหรียญ 

หมายเหต:ุ 1. บทลงโทษและคา่ปรับในตารางด้านต้นเป็นไปตามประกาศลา่สดุของ "ระเบียบการลงโทษตามกฎหมายจราจรทางบก" ตารางนี �ใช้
สําหรับการอ้างอิงเทา่นั �น 

2. วนัที�บงัคบัใช้ "กฎหมายใหมเ่พิ�มเติม" ตามที�ระบไุว้ในตารางข้างต้น เป็นไปตามประกาศของสภาบริหารไต้หวนั ภายหลงัการแก้ไข
กฎหมายแล้ว 
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๑๐.  เรียนสนทนาภาษาจีนทีใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 

   How are you  Hello 
อ่านวา่ หนีฮ่าว แปลวา่ สวสัดีครับ/ค่ะ 
 

   Thanks 
อ่านวา่ เซีย เซีย แปลวา่ ขอบคุณ 
 

    Sorry 
อ่านวา่ ตว้ยปู้ฉี แปลวา่ ขอโทษ ขออภยั 
 

    I love you 
อ่านวา่ หวอ่อา้ยหนี แปลวา่ ผม/ฉนัรักคุณ 
 

   Goodbye. 
อ่านวา่ ไจเ้จียน แปลวา่ ลาก่อน พบกนัใหม่ 
 

    How much 
อ่านวา่ ตวัเส่าเฉียน แปลวา่ ราคาเท่าไหร่ 
 

        How to go to Taipei Station 
อ่านวา่ เตา้ไถเป่ยเชอจนัเจินเมอโจ่ว แปลวา่ สถานีขนส่งผูโ้ดยสารไทเปไปอยา่งไร 
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Tel 06-6328407  
Fax 06-6373465 

ชนั  เลขที  ถนนหมินจือ 
เขตซินหยงินครไถหนาน 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติ เมืองผงิตง Tel 08-7510894 
Fax 08-7515390 

เลขที  ถนนจืออิว เขตผงิตง 
เมืองผงิตง 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติ เมืองจีหลง Tel 02-24278683
Fax 02-24241444

เลขที  ถนนหยอีี เมืองจีหลง 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติ เมืองอีหลาน Tel 03-9254040 
Fax 03-9251093

เลขที  ถนนเจิงเป่ย เขตอีหลาน 
อีหลานเซียน 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติ เมืองฮวาเหลียน 
Tel 038-239007 
     038-220931
     038-232582
Fax 038-237712 

เลขที  ถนนฝู่ เฉียน 
เขตฮวาเหลียนซือ  
เมืองฮวาเหลียน 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติเมืองไถตง 
Tel 089-328254 

ต่อ369 
Fax 089-341296

ชนั  เลขที  ถนนกุย้หลิงเป่ย 
เขตไถตง เมืองไถตง 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติเมืองเผงิหู Tel 06-9267248 
Fax 06-9269472

เลขที  ถนนจือผงิ เขตหม่ากง 
เมืองเผงิหู 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติเมืองจินเหมิน Tel 082-373291 
Fax 082-371514

เลขที  ถนนหมินเซิง 
เขตจินเฉิงเจินหมินเซิง เมืองเหมิน 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติเมืองเหลียนเจียง 
Tel 0836-25022 

ต่อ308 
Fax 0836-22995

ชนั  เลขที 5 เจโ้ซวชุน 
หนนักงัเซียง 
เมืองเหลียนเจียง 

 
 
ภาคผนวก ๒ กระทรวงแรงงาน 1955  
ไม่วา่ท่านจะเป็นนายจา้งแรงงานต่างชาติหรือประชาชนทวัไปสามารถใชบ้ริการสายนีเพือขอความช่วยเหลือได ้
ตลอด 24 ชวัโมงโดยผา่นโทรศพัทบ์า้น โทรศพัทมื์อถือหรือโทรศพัทส์าธารณะสายนีจะมีบริการทงัภาษา 
(ฉบบัภาษาจีน ไทย อินโดนีเซีย เวยีดนามและองักฤษ) ซึงสอบถามเกียวกบักฎหมายรับเรืองร้องเรียน 
แนะนาํเกียวกบักฎหมายเพือช่วยเหลือรวมถึงแนะนาํไปยงัหน่วยงานทีเกียวขอ้งอีกดว้ย! 
 

   
ชือสาํนกังาน ทีตงั โทรสาร 

สาํนกังานแรงงานฟิลิปปินส์ ชนั  เลขที 55-5 ถนนโจจือ เขตเน่ยหู นครไทเป 
Tel(02)26589210 
 (02)26589211 
Fax(02)26589123

สาํนกังานแรงงานไทย ชนั  เลขที 5ถนนซินยตีอน 3 นครไทเป Tel (02) 27011413
Fax (02) 27011433

สาํนกังานแรงงานอินโดนีเซีย ชนั  เลขที 55 ถนนหยุย้กวง เขตเน่ยหู 
นครไทเป 

Tel(02)87526170 
Fax(02)87523706

    
 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาตินครไทเป Tel 02-23381600
Fax 02-23026623

ชนั  เลขที  ถนนม่งจ่าตา้เตา้  
เขตวนัฮวา นครไทเป 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติเกาสงซือ 
Tel 07-8117543 

07-8314485
Fax 07-8117548

ชนั  เลขที  ถนนเจินจง 
เขตเฉียนเจินนครเกาสง 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติ นครซิงเป่ย 
Tel 02-89659091

02-89651044 
Fax 02-89651058 

02-89658697

ชนั  เลขที  
ถนนจงซานตอน 1 
เขตป่านเฉียว นครซิงเป่ย 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติ เมืองเถาหยวน 
Tel 03-3344087 

03-3341728 
Fax 03-3341689 

ชนั  เลขทีถนนเซียนฝู่  
เมืองเถาหยวน 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติเมืองซินจู๋ Tel 03-5320674 
Fax 03-5319975

ชนั 5 เลขที  ถนนกวัหวั 
เมืองซินจู๋ 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติเมืองซินจู๋ Tel 03-5520648 
Fax 03-5554694 

ชนั  ตึก B เลขที  
ถนนกวงหมิงลิวลู่เขตจู๋ เป่ย 
เมืองซินจู๋ 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติ เมืองเหมียวลี 
Tel 037-559058 

 037-370448 
Fax 037-363261 

เลขที ถถนนฝู่ เฉียน  
เมืองเหมียวลี  

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาตินครไทจง Tel 04-22289111
Fax 04-22520684

เลขที  ไท่วนัตา้เตา้ตอน 3 
เขตซีถุน นครไทจง 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติหนานโถวเซียน Tel 049-2238670 
Fax 049-2246986

ชนั  เลขที  ถนนจงซิง 
เขตหนานโถว เมืองหนานโถว 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติเมืองจางฮวั 
Tel 04-7297226 

04-7297228
Fax 04-7297230 

ชนั  เลขที .ถนนจงซิง 
เมืองจางฮวา่ 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติเมืองหยนุหลิน 
Tel 05-5338087 

05-5338086  
Fax 05-5331080 

เลขที 55 ถนนหยนุหลินตอน 2  
เขตโต่วลิว เมืองหยนุหลิน 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติ เมืองเจียอีเซียน Tel 05-3621289 
Fax 05-3621097 

เลขที ถนนเสียงเห่อเออ้ลู่ตงตว้น 
เสียงเห่อซิงชุน เขตไถเ้ป่า 
เมืองเจียอีเซียน 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติเมืองเจียอีซือ Tel 05-2162633 
Fax 05-2162635

ชนั  เลขที  ถนนจงซาน 
เมืองเจียยซืีอ 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติ นครไถหนาน 
Tel 06-2951052 

06-2991111
Fax 06-2951053 

ชนั  เลขที  ถนนหยง่หวัตอน 2 
เขตอนัผงิ นครไถหนาน 
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Tel 06-6328407  
Fax 06-6373465 

ชนั  เลขที  ถนนหมินจือ 
เขตซินหยงินครไถหนาน 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติ เมืองผงิตง Tel 08-7510894 
Fax 08-7515390 

เลขที  ถนนจืออิว เขตผงิตง 
เมืองผงิตง 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติ เมืองจีหลง Tel 02-24278683
Fax 02-24241444

เลขที  ถนนหยอีี เมืองจีหลง 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติ เมืองอีหลาน Tel 03-9254040 
Fax 03-9251093

เลขที  ถนนเจิงเป่ย เขตอีหลาน 
อีหลานเซียน 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติ เมืองฮวาเหลียน 
Tel 038-239007 
     038-220931
     038-232582
Fax 038-237712 

เลขที  ถนนฝู่ เฉียน 
เขตฮวาเหลียนซือ  
เมืองฮวาเหลียน 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติเมืองไถตง 
Tel 089-328254 

ต่อ369 
Fax 089-341296

ชนั  เลขที  ถนนกุย้หลิงเป่ย 
เขตไถตง เมืองไถตง 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติเมืองเผงิหู Tel 06-9267248 
Fax 06-9269472

เลขที  ถนนจือผงิ เขตหม่ากง 
เมืองเผงิหู 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติเมืองจินเหมิน Tel 082-373291 
Fax 082-371514

เลขที  ถนนหมินเซิง 
เขตจินเฉิงเจินหมินเซิง เมืองเหมิน 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติเมืองเหลียนเจียง 
Tel 0836-25022 

ต่อ308 
Fax 0836-22995

ชนั  เลขที 5 เจโ้ซวชุน 
หนนักงัเซียง 
เมืองเหลียนเจียง 

 
 
ภาคผนวก ๒ กระทรวงแรงงาน 1955  
ไม่วา่ท่านจะเป็นนายจา้งแรงงานต่างชาติหรือประชาชนทวัไปสามารถใชบ้ริการสายนีเพือขอความช่วยเหลือได ้
ตลอด 24 ชวัโมงโดยผา่นโทรศพัทบ์า้น โทรศพัทมื์อถือหรือโทรศพัทส์าธารณะสายนีจะมีบริการทงัภาษา 
(ฉบบัภาษาจีน ไทย อินโดนีเซีย เวยีดนามและองักฤษ) ซึงสอบถามเกียวกบักฎหมายรับเรืองร้องเรียน 
แนะนาํเกียวกบักฎหมายเพือช่วยเหลือรวมถึงแนะนาํไปยงัหน่วยงานทีเกียวขอ้งอีกดว้ย! 
 

   
ชือสาํนกังาน ทีตงั โทรสาร 

สาํนกังานแรงงานฟิลิปปินส์ ชนั  เลขที 55-5 ถนนโจจือ เขตเน่ยหู นครไทเป 
Tel(02)26589210 
 (02)26589211 
Fax(02)26589123

สาํนกังานแรงงานไทย ชนั  เลขที 5ถนนซินยตีอน 3 นครไทเป Tel (02) 27011413
Fax (02) 27011433

สาํนกังานแรงงานอินโดนีเซีย ชนั  เลขที 55 ถนนหยุย้กวง เขตเน่ยหู 
นครไทเป 

Tel(02)87526170 
Fax(02)87523706

    
 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาตินครไทเป Tel 02-23381600
Fax 02-23026623

ชนั  เลขที  ถนนม่งจ่าตา้เตา้  
เขตวนัฮวา นครไทเป 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติเกาสงซือ 
Tel 07-8117543 

07-8314485
Fax 07-8117548

ชนั  เลขที  ถนนเจินจง 
เขตเฉียนเจินนครเกาสง 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติ นครซิงเป่ย 
Tel 02-89659091

02-89651044 
Fax 02-89651058 

02-89658697

ชนั  เลขที  
ถนนจงซานตอน 1 
เขตป่านเฉียว นครซิงเป่ย 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติ เมืองเถาหยวน 
Tel 03-3344087 

03-3341728 
Fax 03-3341689 

ชนั  เลขทีถนนเซียนฝู่  
เมืองเถาหยวน 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติเมืองซินจู๋ Tel 03-5320674 
Fax 03-5319975

ชนั 5 เลขที  ถนนกวัหวั 
เมืองซินจู๋ 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติเมืองซินจู๋ Tel 03-5520648 
Fax 03-5554694 

ชนั  ตึก B เลขที  
ถนนกวงหมิงลิวลู่เขตจู๋ เป่ย 
เมืองซินจู๋ 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติ เมืองเหมียวลี 
Tel 037-559058 

 037-370448 
Fax 037-363261 

เลขที ถถนนฝู่ เฉียน  
เมืองเหมียวลี  

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาตินครไทจง Tel 04-22289111
Fax 04-22520684

เลขที  ไท่วนัตา้เตา้ตอน 3 
เขตซีถุน นครไทจง 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติหนานโถวเซียน Tel 049-2238670 
Fax 049-2246986

ชนั  เลขที  ถนนจงซิง 
เขตหนานโถว เมืองหนานโถว 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติเมืองจางฮวั 
Tel 04-7297226 

04-7297228
Fax 04-7297230 

ชนั  เลขที .ถนนจงซิง 
เมืองจางฮวา่ 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติเมืองหยนุหลิน 
Tel 05-5338087 

05-5338086  
Fax 05-5331080 

เลขที 55 ถนนหยนุหลินตอน 2  
เขตโต่วลิว เมืองหยนุหลิน 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติ เมืองเจียอีเซียน Tel 05-3621289 
Fax 05-3621097 

เลขที ถนนเสียงเห่อเออ้ลู่ตงตว้น 
เสียงเห่อซิงชุน เขตไถเ้ป่า 
เมืองเจียอีเซียน 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติเมืองเจียอีซือ Tel 05-2162633 
Fax 05-2162635

ชนั  เลขที  ถนนจงซาน 
เมืองเจียยซืีอ 

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาแรงงานต่างชาติ นครไถหนาน 
Tel 06-2951052 

06-2991111
Fax 06-2951053 

ชนั  เลขที  ถนนหยง่หวัตอน 2 
เขตอนัผงิ นครไถหนาน 
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ภาคผนวก ๗ หน่วยงานประกนัสงัคมในเขตพืนทีต่างๆ 
    

ทีทาํการนครไทเป เลขที  ถนนหล่อซือฝู่ ตอน  
แขวงจงเจิง นครไทเป 02-2321-6884  02-23939264

ทีทาํการนครซินเป่ย  ถนนจงผงิ เขตซินจวง นครซิงเป่ย 
(ชนั  ตึกหนานตง) 02-8995-2100 02-89956438

ทีทาํการเมืองจีหลง เลขที  ถนนเจิงอี เขตจงเจิง เมืองจีหลง 02-2426-7796  02-24278364 

ทีทาํการเมืองเถาหยวน เลขที  ถนนเซียนฝู่  เขตเถาหยวน 
เมืองเถาหยวน 03-335-0003  03-3364329 

ทีทาํการเมืองซินจู๋ เลขที  ถนนหนนัตา้ เขตตงชี 
เมืองซินจู๋ 03-522-3436  03-5281438 

ทีทาํการเมืองซินจู๋  เลขที - ถนนกวงหมิงตอน  เขตจู๋เป่ย 
เมืองซินจู๋เซียน 03-551-4775  03-5514734 

ทีทาํการเมืองเหมียวลี เลขที ถนนจงซนัเขตเหมียวลี 
เมืองเหมียวลี 037-266-190  037-266650 

ทีทาํการนครไถจง เลขที ถนนหมินฉวน เขตซีชี 
นครไถจง 04-2221-6711 04-22207215

ทีทาํการนครไถจง  เลขที  ถนนเฉิงกง เขตฟงหยวน 
นครไถจง 04-2520-3707  04-25203709

ทีทาํการเมืองหนานโถว เลขที  ถนนฟ่างเหม่ย 
เขตหนานโถว เมืองหนานโถว 049-222-2954  049-2235624

ทีทาํการเมืองจางฮวั เลขที  ถนนกงหยวน 
เขตจางฮวา่ เมืองจางฮวา่ 04-725-6881  04-7259293 

ทีทาํการเมืองหยุนหลิน เลขที ถนนซิงหวั เขตตงชี 
เมืองหยนุหลิน 05-532-1787  05-5331738 

ทีทาํการเมืองเจียอี  ตรอกตา้เย ้เขตตงชี เมืองเจียอี 05-222-3301  05-2221013 

ทีทาํการนครไถหนาน เลขที 5ถนนจงเจิง 
เขตจงซีชี นครไถหนาน 06-222-5324  06-2110355 

ทีทาํการนครไถหนาน  เลขที ถนนหมิงจือตงลู่ 
เขตซินอิง นครไถหนาน 06-635-3443  06-6335831 

ทีทาํการนครเกาสง ชนั เลขที  เขตหลิงหย๋า ถนนเจินหนาน  
นครเกาสง 07-727-5115  07-7275338 

ทีทาํการนครเกาสง  เลขที ซอยฟู่ ซิง เขตฟงซาน 
นครเกาสง 07-746-2500  07-7462519 

ทีทาํการเมืองผงิตง เลขที 55-ถนนกวงตง 
เขตผงิตง เมืองผงิตง 08-737-7027  08-7350343 

สาํนกังานแรงงานเวยีดนาม ชนั  เลขที  ถนนซงเจียง เขตจงซาน 
นครไทเป 

Tel(02)25043477 
Fax(02) 25060587

สาํนกังานแรงงานอูลานบาตอร์ ชนั  หอ้ง  เลขที  ถนนจีหลงลู่ตอน  
นครไทเป 

Tel(02)27229740 
Fax(02)27229745

สาํนกังานแรงงานมาเลเซีย ชนั  เลขที  ถนนตุนฮวัเป่ย นครไทเป Tel(02)27132626 
Fax (02)25149864

 
   

 
กรมสรรพากรเขตไทเป เลขที  ถนนจงหวัตอน 1 นครไทเป TEL 02-23113711

กรมสรรพากรภาคเหนือ เลขที 5 ถนนซานหยวน เมืองเถาหยวน TEL 03-3396789 

กรมสรรพากรภาคกลาง เลขที  ถนนหมินเซิง เขตซีชี นครไถจง TEL 04-23051111

กรมสรรพากรภาคใต ้ ชนั - เลขที ถนนฟู่ เป่ย เขตเป่ยชี นครไถหนาน TEL 06-2223111 

กรมสรรพากรเขตเกาสง เลขที ถนนกวงโจวอีเจ เขตหลิงหย๋า นครเกาสง TEL 07-7256600 

*หมายเลขโทรฟรีบริการ : 0800-000321 
 

     
 

สนามบินนานาชาติ 
เถาหยวน 

เบอร์โทรศพัท ์(ภาษาองักฤษ 
ไทย อินโดนีเซียและเวยีดนาม) 
-- 

หอ้ง B-- เลขที 5,  
ถนนห่านจ่างหนานลู่ 
เขตตา้หยวน เมืองเถาหยวน 

03-393-1469

สนามบินนานาชาติ 
เกาสง 

-- 
-- 

เลขที  ถนนจงซานซือ 
นครเกาสง () 07-803-9177

 
ภาคผนวก ๖ หน่วยงานและทีตงัของสาํนกังานประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
กระทรวงสาธารณสุข  

 
กระทรวงสาธารณสุข เลขที  ถนนซิงหยตีอน  เขตตา้อนั นครไทเป 02-27065866

เขตไทเป ชนัที 5 เลขที 5-ถนนกงหยวน เขตจงเจิน นครไทเป 02-21912006

ภาคเหนือ เลขที 55 ถนนจงซนัตงลู่ตอน  เขตจงลี เมืองเถาหยวน 03-4339111 

ภาคกลาง เลขที  ถนนซือเจิงเป่ยอีลู่ เขตซีถุน นครไทจง 04-22583988

ภาคใต ้ เลขที  ถนนกงหยวน เขตจงซี นครไทหนาน 06-2245678 

เกาสงและพิงตง เลขที 5 ถนนจงเจิงซือลู่ เขตเชียนจิน นครเกาสง 07-2315151

ภาคตะวนัออก ลขที 36 ถนนเชียนเหยยีน อาํเภอฮวัเหลียน เขตฮวัเหลียน 03-8332111 
*หมายเลขโทรศพัทฟ์รีสอบถามเรืองประกนัสุขภาพ: 0800-030-598 
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ภาคผนวก ๗ หน่วยงานประกนัสงัคมในเขตพืนทีต่างๆ 
    

ทีทาํการนครไทเป เลขที  ถนนหล่อซือฝู่ ตอน  
แขวงจงเจิง นครไทเป 02-2321-6884  02-23939264

ทีทาํการนครซินเป่ย  ถนนจงผงิ เขตซินจวง นครซิงเป่ย 
(ชนั  ตึกหนานตง) 02-8995-2100 02-89956438

ทีทาํการเมืองจีหลง เลขที  ถนนเจิงอี เขตจงเจิง เมืองจีหลง 02-2426-7796  02-24278364 

ทีทาํการเมืองเถาหยวน เลขที  ถนนเซียนฝู่  เขตเถาหยวน 
เมืองเถาหยวน 03-335-0003  03-3364329 

ทีทาํการเมืองซินจู๋ เลขที  ถนนหนนัตา้ เขตตงชี 
เมืองซินจู๋ 03-522-3436  03-5281438 

ทีทาํการเมืองซินจู๋  เลขที - ถนนกวงหมิงตอน  เขตจู๋เป่ย 
เมืองซินจู๋เซียน 03-551-4775  03-5514734 

ทีทาํการเมืองเหมียวลี เลขที ถนนจงซนัเขตเหมียวลี 
เมืองเหมียวลี 037-266-190  037-266650 

ทีทาํการนครไถจง เลขที ถนนหมินฉวน เขตซีชี 
นครไถจง 04-2221-6711 04-22207215

ทีทาํการนครไถจง  เลขที  ถนนเฉิงกง เขตฟงหยวน 
นครไถจง 04-2520-3707  04-25203709

ทีทาํการเมืองหนานโถว เลขที  ถนนฟ่างเหม่ย 
เขตหนานโถว เมืองหนานโถว 049-222-2954  049-2235624

ทีทาํการเมืองจางฮวั เลขที  ถนนกงหยวน 
เขตจางฮวา่ เมืองจางฮวา่ 04-725-6881  04-7259293 

ทีทาํการเมืองหยุนหลิน เลขที ถนนซิงหวั เขตตงชี 
เมืองหยนุหลิน 05-532-1787  05-5331738 

ทีทาํการเมืองเจียอี  ตรอกตา้เย ้เขตตงชี เมืองเจียอี 05-222-3301  05-2221013 

ทีทาํการนครไถหนาน เลขที 5ถนนจงเจิง 
เขตจงซีชี นครไถหนาน 06-222-5324  06-2110355 

ทีทาํการนครไถหนาน  เลขที ถนนหมิงจือตงลู่ 
เขตซินอิง นครไถหนาน 06-635-3443  06-6335831 

ทีทาํการนครเกาสง ชนั เลขที  เขตหลิงหย๋า ถนนเจินหนาน  
นครเกาสง 07-727-5115  07-7275338 

ทีทาํการนครเกาสง  เลขที ซอยฟู่ ซิง เขตฟงซาน 
นครเกาสง 07-746-2500  07-7462519 

ทีทาํการเมืองผงิตง เลขที 55-ถนนกวงตง 
เขตผงิตง เมืองผงิตง 08-737-7027  08-7350343 

สาํนกังานแรงงานเวยีดนาม ชนั  เลขที  ถนนซงเจียง เขตจงซาน 
นครไทเป 

Tel(02)25043477 
Fax(02) 25060587

สาํนกังานแรงงานอูลานบาตอร์ ชนั  หอ้ง  เลขที  ถนนจีหลงลู่ตอน  
นครไทเป 

Tel(02)27229740 
Fax(02)27229745

สาํนกังานแรงงานมาเลเซีย ชนั  เลขที  ถนนตุนฮวัเป่ย นครไทเป Tel(02)27132626 
Fax (02)25149864

 
   

 
กรมสรรพากรเขตไทเป เลขที  ถนนจงหวัตอน 1 นครไทเป TEL 02-23113711

กรมสรรพากรภาคเหนือ เลขที 5 ถนนซานหยวน เมืองเถาหยวน TEL 03-3396789 

กรมสรรพากรภาคกลาง เลขที  ถนนหมินเซิง เขตซีชี นครไถจง TEL 04-23051111

กรมสรรพากรภาคใต ้ ชนั - เลขที ถนนฟู่ เป่ย เขตเป่ยชี นครไถหนาน TEL 06-2223111 

กรมสรรพากรเขตเกาสง เลขที ถนนกวงโจวอีเจ เขตหลิงหย๋า นครเกาสง TEL 07-7256600 

*หมายเลขโทรฟรีบริการ : 0800-000321 
 

     
 

สนามบินนานาชาติ 
เถาหยวน 

เบอร์โทรศพัท ์(ภาษาองักฤษ 
ไทย อินโดนีเซียและเวยีดนาม) 
-- 

หอ้ง B-- เลขที 5,  
ถนนห่านจ่างหนานลู่ 
เขตตา้หยวน เมืองเถาหยวน 

03-393-1469

สนามบินนานาชาติ 
เกาสง 

-- 
-- 

เลขที  ถนนจงซานซือ 
นครเกาสง () 07-803-9177

 
ภาคผนวก ๖ หน่วยงานและทีตงัของสาํนกังานประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
กระทรวงสาธารณสุข  

 
กระทรวงสาธารณสุข เลขที  ถนนซิงหยตีอน  เขตตา้อนั นครไทเป 02-27065866

เขตไทเป ชนัที 5 เลขที 5-ถนนกงหยวน เขตจงเจิน นครไทเป 02-21912006

ภาคเหนือ เลขที 55 ถนนจงซนัตงลู่ตอน  เขตจงลี เมืองเถาหยวน 03-4339111 

ภาคกลาง เลขที  ถนนซือเจิงเป่ยอีลู่ เขตซีถุน นครไทจง 04-22583988

ภาคใต ้ เลขที  ถนนกงหยวน เขตจงซี นครไทหนาน 06-2245678 

เกาสงและพิงตง เลขที 5 ถนนจงเจิงซือลู่ เขตเชียนจิน นครเกาสง 07-2315151

ภาคตะวนัออก ลขที 36 ถนนเชียนเหยยีน อาํเภอฮวัเหลียน เขตฮวัเหลียน 03-8332111 
*หมายเลขโทรศพัทฟ์รีสอบถามเรืองประกนัสุขภาพ: 0800-030-598 
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12 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตหยวนหลิน ชนัที 1เลขที 38 ถนนฝู่ เฉียน 
เขตโตว้หลิว เมืองหยวนหลิน (05)534-5971 (05)534-6142

13 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตเจียอี ชนัที 2 เลขที 184 ถนนหวูฟุ่่ งเป่ย 
เขตตงฉี เมืองเจียอี (05)216-6100 (05)216-6106

14 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตเจียอี 2 
ชนัที 1 เลขที 6 
ถนนเซียงเหอเออร์ลู่ซีตว้น เขตผูจื่อ 
เมืองเจียอี 

(05)362-3763 (05)362-1731

15 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตไถหนาน 
ศูนยใ์หบ้ริการสาขาที 1 

เลขที 370 ถนนฝู่ เฉียนตอน 2 
นครไถหนาน (06)293-7641 (06)293-5775

16 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตไถหนาน 
ศูนยใ์หบ้ริการสาขาที 2 

ชนัที 1 เลขที 33 ถนนจงซาน 
เขตซานฮวา่ นครไถหนาน (06)581-7404 (06)581-8924

17 ศูนยบ์ริการจดัหางานเกาสง 
ศูนยใ์หบ้ริการสาขาที 1 

ชนัที  เลขที 6 ถนนเจินหนาน 
เขตหลินหย๋า นครเกาสง (07)715-1660 (07)715-1306

18 ศูนยบ์ริการจดัหางานเกาสง 
ศูนยใ์หบ้ริการสาขาที 2 

เลขที 11 ถนนกงัซาน เขตกงัซาน 
นครเกาสง (07)621-2143 (07)623-6334

19 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตผงิตง ชนัที 1 เลขที 60 ถนนจงซาน 
เมืองผิงตง (08)766-1885 (08)762-2778

20 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตอีหลาน ชนัที 4 เลขที 16 ตรอก 160 
ถนนฉวนจิง เขตหล่อตง เมืองอีหลาน (03)957-5448 (03)957-4949

21 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตฮวาเหลียน ชนัที  เลขที 371 ถนนจงซาน 
เขตฮวาเหลียน เมืองฮวาเหลียน (038)329-700 (038)339-100

22 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตไถตง เลขที 9 ถนนฉางซา เขตไถตง 
เมืองไถตง (089)361-631 (089)347-103

23 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขต ชนัที 1 เลขที 177 ถนนซิงเซิน 
เขตหม่ากง เมืองเผิงหู (06)926-4545 (06)926-9469

24 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตจินเหมิน ชนัที 2 เลขที  ถนนซีไฮ่ตอน 1 
เขตจินเฉิน เมืองจินเหมิน (082)323-695 (082)323-641

25 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตเหลียนเจียง 
ชนัที 2 เลขที 13 ถนนฝู่ อา้ว 
เขตหนานกาง เมืองเหลียนเจียง 
(หม่าจู) 

(0836)237-736 (0836)237-40

 
ภาคผนวกที๙หน่วยเฉพาะกิจกองตรวจคนเขา้เมือง 

     

1 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองจีหลง 

เลขที 2 ซอย 9 ถนนอีฉี 
นครจีหลง

(02)2428-7172 (02)2428-4718

2 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองไทเป 

เลขที 306 ถนนซิงหลงตอน 3 
เขตเหวนิซาน นครไทเป (02)2239-6393 (02)2239-6396

ทีทาํการเมืองอีหลาน เลขที  ถนนโหน่งเฉียนตอน  
เขตอีหลาน เมืองอีหลาน 03-932-2331  039-329551 

ทีทาํการเมืองฮวาเหลียน เลขที  ถนนฟู่ จี เขตฮวาเหลียน 
เมืองฮวาเหลียน 03-857-2256  038-564446 

ทีทาํการเมืองไถตง เลขทีถนนเกิงเซิง 
เขตไถตง เมืองไถตง 089-318-416  089-356003 

ทีทาํการเมืองเผงิหู เลขที  ถนนซานหมิน เขตหม่ากง เมืองเผงิหู 06-927-2505  06-9279320 

ทีทาํการเมืองจินเหมิน เลขที  ถนนหวนเต่าเหนือเป่ยลู่  
เขตจินเฉิง เมืองจินเหมิน 082-325-017  082-328119 

ทีทาํการเมืองหม่าจู เลขที - ถนนจงเจิง 
เจโ้ซวชุ่น เขตหนนักงั เขตหม่าจู 0836-22467  0836-22872 

 
ภาคผนวก ๘ ตาํรวจกิจการต่างประเทศสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติไตห้วนั 

   

1 ศูนยบ์ริการจดัหางานเมืองจีหลง ชนัที 11 เลขที 18  ถนนหยอีี 
นครจีหลง (ตึก A) (02)2427-6374 (02)2428-5251

2 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตไทเป เลขที 1 ถนนกวางโจว เขตจงเจิน 
นครไทเป (02)2388-5185 (02)2331-0594

3 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตซินเป่ย ชนัที 1 เลขที 13 ถนนหมินอาง 
เขตจงเหอ นครซินเป่ย (02)8228-2090 (02)8228-2687

4 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตเถาหยวน ชนัที 1 เลขที 106 ถนนเซียนฝู่  
เขตเถาหยวน เมืองเถาหยวน (03)331-0409 (03)331-4811

5 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตซินจู๋ ชนัที 1 และ 2 เลขที 12 
ถนนจงหวัตอน 3 เมืองซินจู๋ (03)524-3517 (03)524-5109

6 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตซินจู๋เซียน ชนัที 1 เลขที 133 ถนนซานหมิง 
เขตจู๋เป่ย เมืองซินจู๋ (03)551-9905 (03)551-9452

7 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตเหมียวลี เลขที 8 ตรอกที 1291 ถนนจงเจิน 
เขตเหมียวลี เมืองเหมียวลี (037)322-350 (037)321-093

8 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตไทจง 
ศูนยใ์หบ้ริการสาขาที 1 

เลขที 22 ถนนเหวนิซินหนานซาน 
นครไทจง (04)2472-5103 (04)2472-5017

9 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตไทจง 
ศูนยใ์หบ้ริการสาขาที 2 

เลขที 280 ถนนจงซานลู่ 
เขตฟงเหยยีน นครไทจง (04)2526-9777 (04)2526-8551

10 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตจางฮวา่ ชนัที 1 เลขที 2 ถนนจงซานตอน 3 
เมืองจางฮวา่ (04)727-0001 (04)727-0702

11 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตหนานโถว ชนัที 1 เลขที 87 ถนนเหวนิฉาง 
เขตหนานโถว เมืองหนานโถว (049)220-0065 (049)224-7874
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12 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตหยวนหลิน ชนัที 1เลขที 38 ถนนฝู่ เฉียน 
เขตโตว้หลิว เมืองหยวนหลิน (05)534-5971 (05)534-6142

13 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตเจียอี ชนัที 2 เลขที 184 ถนนหวูฟุ่่ งเป่ย 
เขตตงฉี เมืองเจียอี (05)216-6100 (05)216-6106

14 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตเจียอี 2 
ชนัที 1 เลขที 6 
ถนนเซียงเหอเออร์ลู่ซีตว้น เขตผูจื่อ 
เมืองเจียอี 

(05)362-3763 (05)362-1731

15 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตไถหนาน 
ศูนยใ์หบ้ริการสาขาที 1 

เลขที 370 ถนนฝู่ เฉียนตอน 2 
นครไถหนาน (06)293-7641 (06)293-5775

16 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตไถหนาน 
ศูนยใ์หบ้ริการสาขาที 2 

ชนัที 1 เลขที 33 ถนนจงซาน 
เขตซานฮวา่ นครไถหนาน (06)581-7404 (06)581-8924

17 ศูนยบ์ริการจดัหางานเกาสง 
ศูนยใ์หบ้ริการสาขาที 1 

ชนัที  เลขที 6 ถนนเจินหนาน 
เขตหลินหย๋า นครเกาสง (07)715-1660 (07)715-1306

18 ศูนยบ์ริการจดัหางานเกาสง 
ศูนยใ์หบ้ริการสาขาที 2 

เลขที 11 ถนนกงัซาน เขตกงัซาน 
นครเกาสง (07)621-2143 (07)623-6334

19 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตผงิตง ชนัที 1 เลขที 60 ถนนจงซาน 
เมืองผิงตง (08)766-1885 (08)762-2778

20 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตอีหลาน ชนัที 4 เลขที 16 ตรอก 160 
ถนนฉวนจิง เขตหล่อตง เมืองอีหลาน (03)957-5448 (03)957-4949

21 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตฮวาเหลียน ชนัที  เลขที 371 ถนนจงซาน 
เขตฮวาเหลียน เมืองฮวาเหลียน (038)329-700 (038)339-100

22 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตไถตง เลขที 9 ถนนฉางซา เขตไถตง 
เมืองไถตง (089)361-631 (089)347-103

23 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขต ชนัที 1 เลขที 177 ถนนซิงเซิน 
เขตหม่ากง เมืองเผิงหู (06)926-4545 (06)926-9469

24 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตจินเหมิน ชนัที 2 เลขที  ถนนซีไฮ่ตอน 1 
เขตจินเฉิน เมืองจินเหมิน (082)323-695 (082)323-641

25 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตเหลียนเจียง 
ชนัที 2 เลขที 13 ถนนฝู่ อา้ว 
เขตหนานกาง เมืองเหลียนเจียง 
(หม่าจู) 

(0836)237-736 (0836)237-40

 
ภาคผนวกที๙หน่วยเฉพาะกิจกองตรวจคนเขา้เมือง 

     

1 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองจีหลง 

เลขที 2 ซอย 9 ถนนอีฉี 
นครจีหลง

(02)2428-7172 (02)2428-4718

2 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองไทเป 

เลขที 306 ถนนซิงหลงตอน 3 
เขตเหวนิซาน นครไทเป (02)2239-6393 (02)2239-6396

ทีทาํการเมืองอีหลาน เลขที  ถนนโหน่งเฉียนตอน  
เขตอีหลาน เมืองอีหลาน 03-932-2331  039-329551 

ทีทาํการเมืองฮวาเหลียน เลขที  ถนนฟู่ จี เขตฮวาเหลียน 
เมืองฮวาเหลียน 03-857-2256  038-564446 

ทีทาํการเมืองไถตง เลขทีถนนเกิงเซิง 
เขตไถตง เมืองไถตง 089-318-416  089-356003 

ทีทาํการเมืองเผงิหู เลขที  ถนนซานหมิน เขตหม่ากง เมืองเผงิหู 06-927-2505  06-9279320 

ทีทาํการเมืองจินเหมิน เลขที  ถนนหวนเต่าเหนือเป่ยลู่  
เขตจินเฉิง เมืองจินเหมิน 082-325-017  082-328119 

ทีทาํการเมืองหม่าจู เลขที - ถนนจงเจิง 
เจโ้ซวชุ่น เขตหนนักงั เขตหม่าจู 0836-22467  0836-22872 

 
ภาคผนวก ๘ ตาํรวจกิจการต่างประเทศสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติไตห้วนั 

   

1 ศูนยบ์ริการจดัหางานเมืองจีหลง ชนัที 11 เลขที 18  ถนนหยอีี 
นครจีหลง (ตึก A) (02)2427-6374 (02)2428-5251

2 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตไทเป เลขที 1 ถนนกวางโจว เขตจงเจิน 
นครไทเป (02)2388-5185 (02)2331-0594

3 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตซินเป่ย ชนัที 1 เลขที 13 ถนนหมินอาง 
เขตจงเหอ นครซินเป่ย (02)8228-2090 (02)8228-2687

4 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตเถาหยวน ชนัที 1 เลขที 106 ถนนเซียนฝู่  
เขตเถาหยวน เมืองเถาหยวน (03)331-0409 (03)331-4811

5 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตซินจู๋ ชนัที 1 และ 2 เลขที 12 
ถนนจงหวัตอน 3 เมืองซินจู๋ (03)524-3517 (03)524-5109

6 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตซินจู๋เซียน ชนัที 1 เลขที 133 ถนนซานหมิง 
เขตจู๋เป่ย เมืองซินจู๋ (03)551-9905 (03)551-9452

7 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตเหมียวลี เลขที 8 ตรอกที 1291 ถนนจงเจิน 
เขตเหมียวลี เมืองเหมียวลี (037)322-350 (037)321-093

8 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตไทจง 
ศูนยใ์หบ้ริการสาขาที 1 

เลขที 22 ถนนเหวนิซินหนานซาน 
นครไทจง (04)2472-5103 (04)2472-5017

9 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตไทจง 
ศูนยใ์หบ้ริการสาขาที 2 

เลขที 280 ถนนจงซานลู่ 
เขตฟงเหยยีน นครไทจง (04)2526-9777 (04)2526-8551

10 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตจางฮวา่ ชนัที 1 เลขที 2 ถนนจงซานตอน 3 
เมืองจางฮวา่ (04)727-0001 (04)727-0702

11 ศูนยบ์ริการจดัหางานเขตหนานโถว ชนัที 1 เลขที 87 ถนนเหวนิฉาง 
เขตหนานโถว เมืองหนานโถว (049)220-0065 (049)224-7874
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19 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองไถตง 

ชนัที 2 เลขที 9 ถนนฉางซาเจ 
เขตไถตง เมืองไถตง (089)342-095 (089)342-874

20 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองเผงิหู 

ชนัที 2 เลขที 177 ถนนซิงเซิน 
เขตหม่ากง เมืองเผงิหู (06)926-3556 (06)926-1850

21 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองจินเหมิน 

เลขที 46/3 หมู่บา้นเหลียนอาง 
หมู่ที  เขตจินหู เมืองจินเหมิน (082)333-531 (082)333-443

22 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองเหลียนเจียง 

ชนัที 2 เลขที 13-6 ถนนฝู่ โอว้ 
เขตหนานกาง เมืองเหลียนเจียง (0836)23736 (0836)23740

 
   

  
สถานีวทิย ุRTI 
(Radio Taiwan 
International) 
 

RTI ภาคปกติ 
 

ภาคกลางและภาคไตต้อนบน 
รับฟังผา่นคลืน AM 1422 KHz  
(ออกอากาศครังแรกทุกวนัพุธเวลา 20:00 น. - 21:00 น.) 
(ออกอากาศซาํทุกวนัพฤหัสบดีตงัแต่ 9:00 น. ถึง 10:00 น.) 
หรือฟังรายการออนไลน์ 
ไดที้ http://thai.rti.org.tw 

สถานีวทิย ุTBC 
 

รายการเพือนไทย

 
ภาคเหนือทุกเชา้ 
วนัอาทิตย0์7:00-08:00น. 
และออกอากาศซาํเวลา 16:00 น. ถึง 17:00 น. 
ไทเป/จีหลง AM1323 KHz  
เถาหยวน/จงลี AM 621 KHz 
ซินจู๋/เหมียวลี AM1206 KHz 
หรือฟังรายการออนไลน์ไดที้ 
www.taiwanradio.com.tw 

 
 

3 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองซินเป่ย 

ชนัที 2 เลขที 13 
ถนนหมินอางเจ เขตจงเหอ 
นครซินเป่ย

(02)8221-5701 (02)8226-7760

4 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองเถาหยวน 

ชนัที 3 เลขที 968 
ถนนหลงอานเจเออร์ตว้น 
เขตหลูจู๋ เมืองเถาหยวน

(03)217-4577 (03)331-4811

5 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองซินจู๋ 

เลขที 122 ถนนซุงหลิง 
เมืองซินจู๋

(03)525-4336 (03)524-5109

6 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองซินจู๋ 2 

เลขที 122 ถนนซุงหลิง 
เมืองซินจู๋ (03)525-1343 (03)527-8342

7 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองเหมียวลี 

ชนัที  เลขที 1297 ถนนจงเจิน 
เขตเหมียวลี เมืองเหมียวลี (037)379-045 (037)379-052

8 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมือง 

ชนัที 3 และ 4 เลขที 22 
ถนนเหวินซินหนานซาน 
นครไทจง

(04)2472-5102 (04)2472-5045

9 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองหนานโถว 

ชนัที 2 และ 3 เลขที 87 
ถนนเหวินฉาง เขตหนานโถว 
เมืองหนานโถว

(049)224-0146 (04)224-6841

10 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองจางฮวา่ 

ชนัที 2 เลขที 2 
ถนนจงซานตอน 3 เมืองจางฮวา่ (04)727-0109 (049)727-0103

11 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองหยวนหลิน 

ชนัที 3 เลขที 38 ถนนฝู่ เฉียน 
เขตโตห้ลิว เมืองหยวนหลิน (05)534-6119 (05)534-6143

12 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองเจียอี 

ชนัที 10 เลขที 33 ถนจงซิน 
เขตซีฉี เมืองเจียอี (05)231-3609 (05)231-3705

13 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองเจียอี 2 

ชนัที 2 เลขที 6 
ถนนเซียงเหอเออร์ลู่ซีตว้น 
เขตผูจื่อ เมืองเจียอี

(05)362-5162 (05)362-1441

14 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองไถหนาน 

ชนัที 2 เลขที 33 ถนนจงซาน 
เขตซานฮวา่ นครไถหนาน (06)581-3019 (06)581-6328

15 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองเกาสง 

เลขที 113 ถนนหลิวเหอหย ี
เขตซินซิง นครเกาสง (07)236-7524 (07)236-0446

16 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองผงิตง 

ชนัที 2 เลขที 60 ถนนจงซาน 
เขตผงิตง เมืองผงิตง (08)766-2250 (08)766-1882

17 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองอีหลาน 

เลขที 3 ตรอก 22  ซอย 2 
ถนนเหม่ยฮวา่ เขตตงซาน 
เมืองอีหลาน

(03)961-5700 (03)961-5066

18 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองฮวาเหลียน 

เลขที 3 ถนนก๋างโควอ่ 
เขตฮวาเหลียน เมืองฮวาเหลียน (03)822-3363 (03)822-3477
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19 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองไถตง 

ชนัที 2 เลขที 9 ถนนฉางซาเจ 
เขตไถตง เมืองไถตง (089)342-095 (089)342-874

20 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองเผงิหู 

ชนัที 2 เลขที 177 ถนนซิงเซิน 
เขตหม่ากง เมืองเผงิหู (06)926-3556 (06)926-1850

21 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองจินเหมิน 

เลขที 46/3 หมู่บา้นเหลียนอาง 
หมู่ที  เขตจินหู เมืองจินเหมิน (082)333-531 (082)333-443

22 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองเหลียนเจียง 

ชนัที 2 เลขที 13-6 ถนนฝู่ โอว้ 
เขตหนานกาง เมืองเหลียนเจียง (0836)23736 (0836)23740

 
   

  
สถานีวทิย ุRTI 
(Radio Taiwan 
International) 
 

RTI ภาคปกติ 
 

ภาคกลางและภาคไตต้อนบน 
รับฟังผา่นคลืน AM 1422 KHz  
(ออกอากาศครังแรกทุกวนัพุธเวลา 20:00 น. - 21:00 น.) 
(ออกอากาศซาํทุกวนัพฤหัสบดีตงัแต่ 9:00 น. ถึง 10:00 น.) 
หรือฟังรายการออนไลน์ 
ไดที้ http://thai.rti.org.tw 

สถานีวทิย ุTBC 
 

รายการเพือนไทย

 
ภาคเหนือทุกเชา้ 
วนัอาทิตย0์7:00-08:00น. 
และออกอากาศซาํเวลา 16:00 น. ถึง 17:00 น. 
ไทเป/จีหลง AM1323 KHz  
เถาหยวน/จงลี AM 621 KHz 
ซินจู๋/เหมียวลี AM1206 KHz 
หรือฟังรายการออนไลน์ไดที้ 
www.taiwanradio.com.tw 

 
 

3 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองซินเป่ย 

ชนัที 2 เลขที 13 
ถนนหมินอางเจ เขตจงเหอ 
นครซินเป่ย

(02)8221-5701 (02)8226-7760

4 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองเถาหยวน 

ชนัที 3 เลขที 968 
ถนนหลงอานเจเออร์ตว้น 
เขตหลูจู๋ เมืองเถาหยวน

(03)217-4577 (03)331-4811

5 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองซินจู๋ 

เลขที 122 ถนนซุงหลิง 
เมืองซินจู๋

(03)525-4336 (03)524-5109

6 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองซินจู๋ 2 

เลขที 122 ถนนซุงหลิง 
เมืองซินจู๋ (03)525-1343 (03)527-8342

7 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองเหมียวลี 

ชนัที  เลขที 1297 ถนนจงเจิน 
เขตเหมียวลี เมืองเหมียวลี (037)379-045 (037)379-052

8 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมือง 

ชนัที 3 และ 4 เลขที 22 
ถนนเหวินซินหนานซาน 
นครไทจง

(04)2472-5102 (04)2472-5045

9 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองหนานโถว 

ชนัที 2 และ 3 เลขที 87 
ถนนเหวินฉาง เขตหนานโถว 
เมืองหนานโถว

(049)224-0146 (04)224-6841

10 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองจางฮวา่ 

ชนัที 2 เลขที 2 
ถนนจงซานตอน 3 เมืองจางฮวา่ (04)727-0109 (049)727-0103

11 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองหยวนหลิน 

ชนัที 3 เลขที 38 ถนนฝู่ เฉียน 
เขตโตห้ลิว เมืองหยวนหลิน (05)534-6119 (05)534-6143

12 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองเจียอี 

ชนัที 10 เลขที 33 ถนจงซิน 
เขตซีฉี เมืองเจียอี (05)231-3609 (05)231-3705

13 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองเจียอี 2 

ชนัที 2 เลขที 6 
ถนนเซียงเหอเออร์ลู่ซีตว้น 
เขตผูจื่อ เมืองเจียอี

(05)362-5162 (05)362-1441

14 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองไถหนาน 

ชนัที 2 เลขที 33 ถนนจงซาน 
เขตซานฮวา่ นครไถหนาน (06)581-3019 (06)581-6328

15 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองเกาสง 

เลขที 113 ถนนหลิวเหอหย ี
เขตซินซิง นครเกาสง (07)236-7524 (07)236-0446

16 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองผงิตง 

ชนัที 2 เลขที 60 ถนนจงซาน 
เขตผงิตง เมืองผงิตง (08)766-2250 (08)766-1882

17 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองอีหลาน 

เลขที 3 ตรอก 22  ซอย 2 
ถนนเหม่ยฮวา่ เขตตงซาน 
เมืองอีหลาน

(03)961-5700 (03)961-5066

18 หน่วยเฉพาะกิจกอง 
ตรวจคนเขา้เมืองฮวาเหลียน 

เลขที 3 ถนนก๋างโควอ่ 
เขตฮวาเหลียน เมืองฮวาเหลียน (03)822-3363 (03)822-3477
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「移工在臺工作須知」 

◆為保障您在臺灣的工作權益，請您詳依下列說明，敦促您的雇主辦

理健康檢查、健檢結果報備、入國通報、聘僱許可、展延聘僱許可

等相關事宜，並與雇主確認後，自行註記辦理健檢日期及相關聘僱

許可函、健檢核備函之日期文號，妥善保留本手冊。 

您個人基本資料： 
姓名：                                                             

國籍別：        性別：        出生日：     月     日       年 

護照號碼：               入國日期：      月      日       年 

請您依下列應注意事項，促請您的雇主依規定期限辦理： 

入國後辦理聘僱許可事宜： 
1. 須入國後 15 日內辦理外僑居留證及聘僱許可。 
（聘僱許可期間：   月   日    年至    月    日   年，聘僱

許可文號：   月   日   年第                    號函） 

2. 如您從事重大工程工作而屬特殊情形者，您的雇主可以申請展延，
應於聘僱許可期限屆滿前 60 日內，辦理展延聘僱許可，最長以 6

個月為限。 

（展延聘僱許可期間：   月   日   年至   月   日   年，展延

聘僱許可文號：   月   日   年第              號） 

3. 如您發生轉換由新雇主接續聘僱者，請敦促新雇主應辦理接續聘僱
許可。 

（接續聘僱許可期間：   月   日   年至   月   日  年，新雇

主接續聘僱許可文號：   月   日   年第          號）

入國後辦理健康檢查事宜： 
1.入國後 3個工作日內須辦理健康檢查：   月   日   年 

2.自聘僱許可生效日起 6個月之日前後 30 日內：   月   日   年 

3.自聘僱許可生效日起 18 個月之日前後 30 日內：   月   日   年 

4.自聘僱許可生效日起 30 個月之日前後 30 日內：   月   日   年 

* 如有轉換雇主或工作，重新核發聘僱許可且已逾 1 年未曾辦理健檢

者，應自聘僱許可生效日之次日起 7日內辦理健康檢查。 

應注意事項： 

1. 您自聘僱許可生效日起 6 個月、18 個月及 30 個月之日前後 30 日

內，雇主應為您安排辦理健康檢查事宜，倘若健康檢查結果合格

者，雇主無須通知當地衛生主管備查。但健康檢查結果有不合格項

目或無法確認診斷者，雇主應於完成複檢，並收到複檢診斷證明書

之次日起 15 日內，將複檢診斷證明書送當地衛生主管機關備查。 

2. 您的雇主不得非法扣留或侵占您的護照、居留證或財物。 

3. 請於您的居留期限屆滿前 30 日內，敦促雇主為您辦理延長居留期

限事宜。 

4. 您於居留證有效期間，如因緊急事件需返鄉或返鄉休假之情形，應

於出國前一日至居留地之移民署縣市服務站或移民署之「外籍移工

線上申辦系統」辦理重入國許可。該許可以核發 1個月為原則，若

有特殊需要延長或縮短者，應由勞雇雙方出具書面證明始予加長或

縮短，並請於重入國許可有效期限內返臺。 

5. 您入國後如發生連續曠職 3 日失去聯繫或為申請許可以外之雇主

工作，將廢止您聘僱許可並限令出國，不得再於臺灣境內工作。 

6. 您於在臺工作期間如有更新護照之情形，請儘快通知雇主為您向勞

動部辦理資料異動，並至內政部移民署報備。 

7.  您於受聘僱期間如罹患多重抗藥性結核病，會遭受廢止聘僱許可。

移工阿米巴性痢疾個案，得自費治療，並於 65 日內複查。移工肺

結核及漢生病個案，得經當地衛生主管機關同意後，在臺接受治

療；其申請治療流程如下：雇主得於肺結核(漢生病)診斷證明書核

發之日起 15 日內，檢具下列文件送當地衛生主管機關備查：診斷

證明書、雇主協助受僱者接受治療意願書、受僱者接受衛生單位安

排醫療同意書。 
 

直接聘僱聯合服務中心的服務  

◆勞動部成立「直接聘僱聯合服務中心」以單一服務窗口的方式，協

助各業別之雇主以直接聘僱方式引進移工，雇主透過該中心辦理直

接聘僱有以下優點： 

一、省時： 
雇主自行辦理重新招募同一移工，於移工返回母國前(雇主自行辦理

入國引進許可未委任仲介公司)，事先透過「直聘中心」代寄移工入

「移工在臺工作須知」 

◆為保障您在臺灣的工作權益，請您詳依下列說明，敦促您的雇主辦

理健康檢查、健檢結果報備、入國通報、聘僱許可、展延聘僱許可

等相關事宜，並與雇主確認後，自行註記辦理健檢日期及相關聘僱

許可函、健檢核備函之日期文號，妥善保留本手冊。 

您個人基本資料： 
姓名：                                                             

國籍別：        性別：        出生日：     月     日       年 

護照號碼：               入國日期：      月      日       年 

請您依下列應注意事項，促請您的雇主依規定期限辦理： 

入國後辦理聘僱許可事宜： 
1. 須入國後 15 日內辦理外僑居留證及聘僱許可。 
（聘僱許可期間：   月   日    年至    月    日   年，聘僱

許可文號：   月   日   年第                    號函） 

2. 如您從事重大工程工作而屬特殊情形者，您的雇主可以申請展延，
應於聘僱許可期限屆滿前 60 日內，辦理展延聘僱許可，最長以 6

個月為限。 

（展延聘僱許可期間：   月   日   年至   月   日   年，展延

聘僱許可文號：   月   日   年第              號） 

3. 如您發生轉換由新雇主接續聘僱者，請敦促新雇主應辦理接續聘僱
許可。 

（接續聘僱許可期間：   月   日   年至   月   日  年，新雇

主接續聘僱許可文號：   月   日   年第          號）

入國後辦理健康檢查事宜： 
1.入國後 3個工作日內須辦理健康檢查：   月   日   年 

2.自聘僱許可生效日起 6個月之日前後 30 日內：   月   日   年 

3.自聘僱許可生效日起 18 個月之日前後 30 日內：   月   日   年 

4.自聘僱許可生效日起 30 個月之日前後 30 日內：   月   日   年 

* 如有轉換雇主或工作，重新核發聘僱許可且已逾 1 年未曾辦理健檢

者，應自聘僱許可生效日之次日起 7日內辦理健康檢查。 

應注意事項： 

1. 您自聘僱許可生效日起 6 個月、18 個月及 30 個月之日前後 30 日

內，雇主應為您安排辦理健康檢查事宜，倘若健康檢查結果合格

者，雇主無須通知當地衛生主管備查。但健康檢查結果有不合格項

目或無法確認診斷者，雇主應於完成複檢，並收到複檢診斷證明書

之次日起 15 日內，將複檢診斷證明書送當地衛生主管機關備查。 

2. 您的雇主不得非法扣留或侵占您的護照、居留證或財物。 

3. 請於您的居留期限屆滿前 30 日內，敦促雇主為您辦理延長居留期

限事宜。 

4. 您於居留證有效期間，如因緊急事件需返鄉或返鄉休假之情形，應

於出國前一日至居留地之移民署縣市服務站或移民署之「外籍移工

線上申辦系統」辦理重入國許可。該許可以核發 1個月為原則，若

有特殊需要延長或縮短者，應由勞雇雙方出具書面證明始予加長或

縮短，並請於重入國許可有效期限內返臺。 

5. 您入國後如發生連續曠職 3 日失去聯繫或為申請許可以外之雇主

工作，將廢止您聘僱許可並限令出國，不得再於臺灣境內工作。 

6. 您於在臺工作期間如有更新護照之情形，請儘快通知雇主為您向勞

動部辦理資料異動，並至內政部移民署報備。 

7.  您於受聘僱期間如罹患多重抗藥性結核病，會遭受廢止聘僱許可。

移工阿米巴性痢疾個案，得自費治療，並於 65 日內複查。移工肺

結核及漢生病個案，得經當地衛生主管機關同意後，在臺接受治

療；其申請治療流程如下：雇主得於肺結核(漢生病)診斷證明書核

發之日起 15 日內，檢具下列文件送當地衛生主管機關備查：診斷

證明書、雇主協助受僱者接受治療意願書、受僱者接受衛生單位安

排醫療同意書。 
 

直接聘僱聯合服務中心的服務  

◆勞動部成立「直接聘僱聯合服務中心」以單一服務窗口的方式，協

助各業別之雇主以直接聘僱方式引進移工，雇主透過該中心辦理直

接聘僱有以下優點： 

一、省時： 
雇主自行辦理重新招募同一移工，於移工返回母國前(雇主自行辦理

入國引進許可未委任仲介公司)，事先透過「直聘中心」代寄移工入
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「移工在臺工作須知」 

◆為保障您在臺灣的工作權益，請您詳依下列說明，敦促您的雇主辦

理健康檢查、健檢結果報備、入國通報、聘僱許可、展延聘僱許可

等相關事宜，並與雇主確認後，自行註記辦理健檢日期及相關聘僱

許可函、健檢核備函之日期文號，妥善保留本手冊。 

您個人基本資料： 
姓名：                                                             

國籍別：        性別：        出生日：     月     日       年 

護照號碼：               入國日期：      月      日       年 

請您依下列應注意事項，促請您的雇主依規定期限辦理： 

入國後辦理聘僱許可事宜： 
1. 須入國後 15 日內辦理外僑居留證及聘僱許可。 
（聘僱許可期間：   月   日    年至    月    日   年，聘僱

許可文號：   月   日   年第                    號函） 

2. 如您從事重大工程工作而屬特殊情形者，您的雇主可以申請展延，
應於聘僱許可期限屆滿前 60 日內，辦理展延聘僱許可，最長以 6

個月為限。 

（展延聘僱許可期間：   月   日   年至   月   日   年，展延

聘僱許可文號：   月   日   年第              號） 

3. 如您發生轉換由新雇主接續聘僱者，請敦促新雇主應辦理接續聘僱
許可。 

（接續聘僱許可期間：   月   日   年至   月   日  年，新雇

主接續聘僱許可文號：   月   日   年第          號）

入國後辦理健康檢查事宜： 
1.入國後 3個工作日內須辦理健康檢查：   月   日   年 

2.自聘僱許可生效日起 6個月之日前後 30 日內：   月   日   年 

3.自聘僱許可生效日起 18 個月之日前後 30 日內：   月   日   年 

4.自聘僱許可生效日起 30 個月之日前後 30 日內：   月   日   年 

* 如有轉換雇主或工作，重新核發聘僱許可且已逾 1 年未曾辦理健檢

者，應自聘僱許可生效日之次日起 7日內辦理健康檢查。 

應注意事項： 

1. 您自聘僱許可生效日起 6 個月、18 個月及 30 個月之日前後 30 日

內，雇主應為您安排辦理健康檢查事宜，倘若健康檢查結果合格

者，雇主無須通知當地衛生主管備查。但健康檢查結果有不合格項

目或無法確認診斷者，雇主應於完成複檢，並收到複檢診斷證明書

之次日起 15 日內，將複檢診斷證明書送當地衛生主管機關備查。 

2. 您的雇主不得非法扣留或侵占您的護照、居留證或財物。 

3. 請於您的居留期限屆滿前 30 日內，敦促雇主為您辦理延長居留期

限事宜。 

4. 您於居留證有效期間，如因緊急事件需返鄉或返鄉休假之情形，應

於出國前一日至居留地之移民署縣市服務站或移民署之「外籍移工

線上申辦系統」辦理重入國許可。該許可以核發 1個月為原則，若

有特殊需要延長或縮短者，應由勞雇雙方出具書面證明始予加長或

縮短，並請於重入國許可有效期限內返臺。 

5. 您入國後如發生連續曠職 3 日失去聯繫或為申請許可以外之雇主

工作，將廢止您聘僱許可並限令出國，不得再於臺灣境內工作。 

6. 您於在臺工作期間如有更新護照之情形，請儘快通知雇主為您向勞

動部辦理資料異動，並至內政部移民署報備。 

7.  您於受聘僱期間如罹患多重抗藥性結核病，會遭受廢止聘僱許可。

移工阿米巴性痢疾個案，得自費治療，並於 65 日內複查。移工肺

結核及漢生病個案，得經當地衛生主管機關同意後，在臺接受治

療；其申請治療流程如下：雇主得於肺結核(漢生病)診斷證明書核

發之日起 15 日內，檢具下列文件送當地衛生主管機關備查：診斷

證明書、雇主協助受僱者接受治療意願書、受僱者接受衛生單位安

排醫療同意書。 
 

直接聘僱聯合服務中心的服務  

◆勞動部成立「直接聘僱聯合服務中心」以單一服務窗口的方式，協

助各業別之雇主以直接聘僱方式引進移工，雇主透過該中心辦理直

接聘僱有以下優點： 

一、省時： 
雇主自行辦理重新招募同一移工，於移工返回母國前(雇主自行辦理

入國引進許可未委任仲介公司)，事先透過「直聘中心」代寄移工入

「移工在臺工作須知」 
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國簽證文件至我各駐外館處，辦理相關文件後。 

二、省錢： 
雇主、移工可透過「直聘中心」代轉或代寄直接聘僱申請相關文件，

節省國內、外仲介公司費用之支出。 

三、省力： 
透過「直聘中心」辦理勞動部申請文件、移工來源國文件驗證及入

國簽證等相關文件服務，可提供雇主與移工有效率的滿意服務，歡

迎移工重新受僱於同一雇主時，經由直接聘僱辦理重新招募引進。 

◆104 年起「直聘中心」協助製造業雇主「專案選工」服務，客製化

提供雇主跨國選工事宜，以利雇主於特定時間引進所需勞工。105

年因應就業服務法第 52 條修正，新增協助雇主辦理期滿續聘及期

滿轉換服務。 

◆直接聘僱聯合服務中心網址：https://dhsc.wda.gov.tw 

◆臺北中心地址：100 臺北市中正區中華路 1段 39 號 11 樓 

電話：02-6613-0811，傳真：02-6617-1320

 
 
   

◆親愛的移工朋友，歡迎您來到臺灣協助我們推動各項國家建設、產

業生產及相關社會福利服務，我們除了表示誠摯的感謝外，為了您

在臺灣工作期間能順利愉快，有些話要提醒您。 

壹、您應遵守的相關規定 

ㄧ、應定期接受健康檢查： 
您入國工作滿 6 個月、18 個月及 30 個月之日前(後)30 日內，

應至指定醫院辦理健康檢查事宜，本法中華民國 105 年 11 月 5

日修正生效後，自聘僱許可生效日起，滿 6個月、18 個月及 30

個月之日前後 30 日內者，亦同。 

二、應於限期內辦理外僑居留證： 
您應於進入我國後 15 日內，由雇主或私立就業服務機構人員帶

領並檢附相關文件至您居留地移民署服務站(如附表八)申請外

僑居留證並按壓指紋。 

三、應由雇主如期辦理入國通報、聘僱許可及展延聘僱
許可：
您初次進入我國經健康檢查合格後，雇主應於您入國後 3日內，

填具「雇主聘僱外國人入國通報單」，並取得當地主管機關核發

之「雇主聘僱外國人入國通報證明書」，當地主管機關將於核發

證明書之翌日起 3 個月內，依「外國人生活照顧服務計畫書」

實施檢查。於您入國 15 日內，檢附前開證明書及其他相關文件，

代為向勞動部申請聘僱許可（如您入國 3日以上至 15 日內離境

者，仍應依規定申辦聘僱許可）。如屬重大工程工作者，在您許

可期限屆滿，如有需要延長工作期限，仍應由雇主於聘僱許可

有效期限屆滿日前 60 日期間內，向勞動部申請展延聘僱許可。 

四、僱用您的雇主應與聘僱許可函上的雇主一致： 
您未經勞動部許可不得轉換雇主及工作。

五、 您目前所從事的工作項目及工作地點應與聘僱許
可函上之工作項目及工作地點一致： 
您不得從事許可以外之工作，或在許可以外之工作地點工作。 

六、 您應於聘僱許可期屆滿前，與原雇主協議是否續
聘，並注意下列事項：  
1.如您與雇主協議，不繼續聘僱並欲返國，則應於聘僱期滿 14

日前進行解約，辦理解約驗證，並由原雇主協助您返國。 

2.如您與雇主協議期滿續聘，原雇主應於聘僱許可期間屆滿 2 個

月至 4個月前，向本部申請期滿續聘。 

3.如您與雇主協議，不繼續聘僱，並於期滿轉換雇主，則原雇主於

聘僱許可期間屆滿2個月至4個月前，應向本部申請期滿轉換。 

七、如您來臺從事下列工作，應注意事項： 
1.從事家庭看護工之工作，而您所照護的被看護者不幸死亡後，

您應促請您的雇主於 30 日內，儘速向勞動部辦理變更被看護

者、由與新被看護者符合親等關係之新雇主接續聘僱，或向本

部辦理轉換雇主或工作事宜。 

2.從事海洋漁撈之工作，當您來臺時，應由雇主為您申請外國籍

船員證，當您受僱期滿返國或因故遣返時，應將外國籍船員證

繳回船主。 

國簽證文件至我各駐外館處，辦理相關文件後。 

二、省錢： 
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您不得從事許可以外之工作，或在許可以外之工作地點工作。 

六、 您應於聘僱許可期屆滿前，與原雇主協議是否續
聘，並注意下列事項：  
1.如您與雇主協議，不繼續聘僱並欲返國，則應於聘僱期滿 14

日前進行解約，辦理解約驗證，並由原雇主協助您返國。 

2.如您與雇主協議期滿續聘，原雇主應於聘僱許可期間屆滿 2 個

月至 4個月前，向本部申請期滿續聘。 

3.如您與雇主協議，不繼續聘僱，並於期滿轉換雇主，則原雇主於

聘僱許可期間屆滿2個月至4個月前，應向本部申請期滿轉換。 

七、如您來臺從事下列工作，應注意事項： 
1.從事家庭看護工之工作，而您所照護的被看護者不幸死亡後，

您應促請您的雇主於 30 日內，儘速向勞動部辦理變更被看護

者、由與新被看護者符合親等關係之新雇主接續聘僱，或向本

部辦理轉換雇主或工作事宜。 

2.從事海洋漁撈之工作，當您來臺時，應由雇主為您申請外國籍

船員證，當您受僱期滿返國或因故遣返時，應將外國籍船員證

繳回船主。 
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國簽證文件至我各駐外館處，辦理相關文件後。 

二、省錢： 
雇主、移工可透過「直聘中心」代轉或代寄直接聘僱申請相關文件，

節省國內、外仲介公司費用之支出。 

三、省力： 
透過「直聘中心」辦理勞動部申請文件、移工來源國文件驗證及入

國簽證等相關文件服務，可提供雇主與移工有效率的滿意服務，歡

迎移工重新受僱於同一雇主時，經由直接聘僱辦理重新招募引進。 

◆104 年起「直聘中心」協助製造業雇主「專案選工」服務，客製化

提供雇主跨國選工事宜，以利雇主於特定時間引進所需勞工。105

年因應就業服務法第 52 條修正，新增協助雇主辦理期滿續聘及期

滿轉換服務。 

◆直接聘僱聯合服務中心網址：https://dhsc.wda.gov.tw 

◆臺北中心地址：100 臺北市中正區中華路 1段 39 號 11 樓 

電話：02-6613-0811，傳真：02-6617-1320

 
 
   

◆親愛的移工朋友，歡迎您來到臺灣協助我們推動各項國家建設、產

業生產及相關社會福利服務，我們除了表示誠摯的感謝外，為了您

在臺灣工作期間能順利愉快，有些話要提醒您。 

壹、您應遵守的相關規定 

ㄧ、應定期接受健康檢查： 
您入國工作滿 6 個月、18 個月及 30 個月之日前(後)30 日內，

應至指定醫院辦理健康檢查事宜，本法中華民國 105 年 11 月 5

日修正生效後，自聘僱許可生效日起，滿 6個月、18 個月及 30

個月之日前後 30 日內者，亦同。 

二、應於限期內辦理外僑居留證： 
您應於進入我國後 15 日內，由雇主或私立就業服務機構人員帶

領並檢附相關文件至您居留地移民署服務站(如附表八)申請外

僑居留證並按壓指紋。 

三、應由雇主如期辦理入國通報、聘僱許可及展延聘僱
許可：
您初次進入我國經健康檢查合格後，雇主應於您入國後 3日內，

填具「雇主聘僱外國人入國通報單」，並取得當地主管機關核發

之「雇主聘僱外國人入國通報證明書」，當地主管機關將於核發

證明書之翌日起 3 個月內，依「外國人生活照顧服務計畫書」

實施檢查。於您入國 15 日內，檢附前開證明書及其他相關文件，

代為向勞動部申請聘僱許可（如您入國 3日以上至 15 日內離境

者，仍應依規定申辦聘僱許可）。如屬重大工程工作者，在您許

可期限屆滿，如有需要延長工作期限，仍應由雇主於聘僱許可

有效期限屆滿日前 60 日期間內，向勞動部申請展延聘僱許可。 

四、僱用您的雇主應與聘僱許可函上的雇主一致： 
您未經勞動部許可不得轉換雇主及工作。

五、 您目前所從事的工作項目及工作地點應與聘僱許
可函上之工作項目及工作地點一致： 
您不得從事許可以外之工作，或在許可以外之工作地點工作。 

六、 您應於聘僱許可期屆滿前，與原雇主協議是否續
聘，並注意下列事項：  
1.如您與雇主協議，不繼續聘僱並欲返國，則應於聘僱期滿 14

日前進行解約，辦理解約驗證，並由原雇主協助您返國。 

2.如您與雇主協議期滿續聘，原雇主應於聘僱許可期間屆滿 2 個

月至 4個月前，向本部申請期滿續聘。 

3.如您與雇主協議，不繼續聘僱，並於期滿轉換雇主，則原雇主於

聘僱許可期間屆滿2個月至4個月前，應向本部申請期滿轉換。 

七、如您來臺從事下列工作，應注意事項： 
1.從事家庭看護工之工作，而您所照護的被看護者不幸死亡後，

您應促請您的雇主於 30 日內，儘速向勞動部辦理變更被看護

者、由與新被看護者符合親等關係之新雇主接續聘僱，或向本

部辦理轉換雇主或工作事宜。 

2.從事海洋漁撈之工作，當您來臺時，應由雇主為您申請外國籍

船員證，當您受僱期滿返國或因故遣返時，應將外國籍船員證

繳回船主。 

國簽證文件至我各駐外館處，辦理相關文件後。 

二、省錢： 
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您不得從事許可以外之工作，或在許可以外之工作地點工作。 

六、 您應於聘僱許可期屆滿前，與原雇主協議是否續
聘，並注意下列事項：  
1.如您與雇主協議，不繼續聘僱並欲返國，則應於聘僱期滿 14

日前進行解約，辦理解約驗證，並由原雇主協助您返國。 

2.如您與雇主協議期滿續聘，原雇主應於聘僱許可期間屆滿 2 個

月至 4個月前，向本部申請期滿續聘。 

3.如您與雇主協議，不繼續聘僱，並於期滿轉換雇主，則原雇主於

聘僱許可期間屆滿2個月至4個月前，應向本部申請期滿轉換。 

七、如您來臺從事下列工作，應注意事項： 
1.從事家庭看護工之工作，而您所照護的被看護者不幸死亡後，

您應促請您的雇主於 30 日內，儘速向勞動部辦理變更被看護

者、由與新被看護者符合親等關係之新雇主接續聘僱，或向本

部辦理轉換雇主或工作事宜。 

2.從事海洋漁撈之工作，當您來臺時，應由雇主為您申請外國籍

船員證，當您受僱期滿返國或因故遣返時，應將外國籍船員證

繳回船主。 
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八、您在臺工作之薪資所得，應依規定繳納所得稅（請
參考本手冊：肆、四）。 
移工在臺工作之薪資所得應依我國稅法規定繳納所得稅。 

九、您在臺工作期間，不得製造、運輸、販賣、轉讓、
施用或持有海洛因、鴉片、嗎啡、古柯鹼、大麻、
安非他命，及其他毒品危害防制條例所規範之各級
毒品，經查獲遭刑事起訴或行政裁罰者，勞動部將
廢止您的聘僱許可，並限令出國，不得再於臺灣境
內工作。 

十、 您進入我國時，應確認接機人員（雇主﹑仲介或代
理人），以防誤接被騙，勞動部並於臺灣國際機場(桃
園國際航空站及高雄國際航空站)設置移工服務站
(如附表五)，提供入國移工指引與接機服務及出境
申訴關懷服務。 

◆各位移工朋友，為了確保您在臺工作之權益，請務必遵守以上各項規

定。若您發現您的雇主未依限為您辦理上述相關應辦事項者，請儘快

要求您的雇主依規定辦理，若經反應後仍未改善或發現您的雇主有任

何違法的情事，請您儘速聯繫以下單位，將有專人提供必要協助： 

◎『1955』勞工諮詢申訴專線，已於2009年 7月 1日正式開通，無論

移工、雇主或一般民眾皆可以透過市話、手機、或公共電話免費撥打

「1955」專線電話，尋求協助，因該專線為全國性24 小時諮詢申訴

窗口，故該專線服務內容包含：提供雙語服務（中文、泰國語、印尼

語、越南語、英語）、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（如附表二）。 

◎臺灣國際機場(桃園國際航空站及高雄國際航空站)移工諮詢申訴服

務(如附表五)。 

◎各縣市移工諮詢服務中心（如附表一）。

貳、您在臺工作期間所享有的權益 

一、工資  
由勞雇雙方自行協商約定，惟您如受僱於適用我國勞動基準法

之事業單位，工資不得低於基本工資。 

二、工作時間及休息： 
1. 依勞雇雙方簽訂之勞動契約辦理。惟如受僱於適用勞動基準法

之事業單位，每日正常工作時間不得超過 8小時，每週工作總

時數不得超過 40 小時。加班時，依該法規定辦理。 

2. 勞工繼續工作 4 小時，至少應有 30 分鐘之休息。但實行輪班

制或其工作有連續性或緊急性者，雇主得在工作時間內，另行

調配其休息時間。 

三、例假、休假及請假： 
家庭類移工的休假依勞雇雙方所簽訂的勞動契約辦理。至於營

造類、製造類、機構看護類、屠宰類及海洋漁撈類等移工因為

適用勞動基準法，勞工每 7日中應有 2之休息，其中 1為例假，

1為休息日。此外中央主管機關規定應放假日，均應休假。勞工

在同一雇主或事業單位，繼續工作滿一定期間者，應依下列規

定給予「特別休假」。 

「例假」屬強制性規定，俾以適當地中斷勞工連續多日之工作，

保護其身心健康，雇主不得任意剝奪勞工此項基本權益。 

「休息日」之出勤較為彈性，其出勤性質屬延長工作時間，雇

主如有使勞工於休息日工作之必要，在遵守勞動基準法第 24 條

第 2 項、第 3 項、第 32 條及第 36 條規定之前提下，可徵求勞

工之同意出勤。 

四、健康保險： 
在臺灣地區領有外僑居留證之移工受僱者，應自受僱之日起，

由雇主辦理參加全民健康保險。按月繳納全民健保保險費，即

可享有全民健保醫療權益(衛生福利部中央健康保險署及各分區

業務組如附表六)。 

五、勞工保險： 
您如受僱於僱用勞工 5 人以上之事業單位或為受僱從事漁業生

產之勞動者，雇主應於到職當日檢附相關機關核准從事工作之

證明文件向勞動部勞工保險局申報參加勞工保險(勞動部勞工保

險局各地辦事處如附表七)。 

六、入出國接引服務 
勞動部於臺灣國際機場(桃園國際航空站及高雄國際航空站)設
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何違法的情事，請您儘速聯繫以下單位，將有專人提供必要協助： 

◎『1955』勞工諮詢申訴專線，已於2009年 7月 1日正式開通，無論

移工、雇主或一般民眾皆可以透過市話、手機、或公共電話免費撥打

「1955」專線電話，尋求協助，因該專線為全國性24 小時諮詢申訴

窗口，故該專線服務內容包含：提供雙語服務（中文、泰國語、印尼

語、越南語、英語）、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（如附表二）。 

◎臺灣國際機場(桃園國際航空站及高雄國際航空站)移工諮詢申訴服

務(如附表五)。 

◎各縣市移工諮詢服務中心（如附表一）。

貳、您在臺工作期間所享有的權益 

一、工資  
由勞雇雙方自行協商約定，惟您如受僱於適用我國勞動基準法

之事業單位，工資不得低於基本工資。 

二、工作時間及休息： 
1. 依勞雇雙方簽訂之勞動契約辦理。惟如受僱於適用勞動基準法

之事業單位，每日正常工作時間不得超過 8小時，每週工作總

時數不得超過 40 小時。加班時，依該法規定辦理。 

2. 勞工繼續工作 4 小時，至少應有 30 分鐘之休息。但實行輪班

制或其工作有連續性或緊急性者，雇主得在工作時間內，另行

調配其休息時間。 

三、例假、休假及請假： 
家庭類移工的休假依勞雇雙方所簽訂的勞動契約辦理。至於營

造類、製造類、機構看護類、屠宰類及海洋漁撈類等移工因為

適用勞動基準法，勞工每 7日中應有 2之休息，其中 1為例假，

1為休息日。此外中央主管機關規定應放假日，均應休假。勞工

在同一雇主或事業單位，繼續工作滿一定期間者，應依下列規

定給予「特別休假」。 

「例假」屬強制性規定，俾以適當地中斷勞工連續多日之工作，

保護其身心健康，雇主不得任意剝奪勞工此項基本權益。 

「休息日」之出勤較為彈性，其出勤性質屬延長工作時間，雇

主如有使勞工於休息日工作之必要，在遵守勞動基準法第 24 條

第 2 項、第 3 項、第 32 條及第 36 條規定之前提下，可徵求勞

工之同意出勤。 

四、健康保險： 
在臺灣地區領有外僑居留證之移工受僱者，應自受僱之日起，

由雇主辦理參加全民健康保險。按月繳納全民健保保險費，即

可享有全民健保醫療權益(衛生福利部中央健康保險署及各分區

業務組如附表六)。 

五、勞工保險： 
您如受僱於僱用勞工 5 人以上之事業單位或為受僱從事漁業生

產之勞動者，雇主應於到職當日檢附相關機關核准從事工作之

證明文件向勞動部勞工保險局申報參加勞工保險(勞動部勞工保

險局各地辦事處如附表七)。 

六、入出國接引服務 
勞動部於臺灣國際機場(桃園國際航空站及高雄國際航空站)設
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八、您在臺工作之薪資所得，應依規定繳納所得稅（請
參考本手冊：肆、四）。 
移工在臺工作之薪資所得應依我國稅法規定繳納所得稅。 

九、您在臺工作期間，不得製造、運輸、販賣、轉讓、
施用或持有海洛因、鴉片、嗎啡、古柯鹼、大麻、
安非他命，及其他毒品危害防制條例所規範之各級
毒品，經查獲遭刑事起訴或行政裁罰者，勞動部將
廢止您的聘僱許可，並限令出國，不得再於臺灣境
內工作。 

十、 您進入我國時，應確認接機人員（雇主﹑仲介或代
理人），以防誤接被騙，勞動部並於臺灣國際機場(桃
園國際航空站及高雄國際航空站)設置移工服務站
(如附表五)，提供入國移工指引與接機服務及出境
申訴關懷服務。 

◆各位移工朋友，為了確保您在臺工作之權益，請務必遵守以上各項規

定。若您發現您的雇主未依限為您辦理上述相關應辦事項者，請儘快

要求您的雇主依規定辦理，若經反應後仍未改善或發現您的雇主有任

何違法的情事，請您儘速聯繫以下單位，將有專人提供必要協助： 

◎『1955』勞工諮詢申訴專線，已於2009年 7月 1日正式開通，無論

移工、雇主或一般民眾皆可以透過市話、手機、或公共電話免費撥打

「1955」專線電話，尋求協助，因該專線為全國性24 小時諮詢申訴

窗口，故該專線服務內容包含：提供雙語服務（中文、泰國語、印尼

語、越南語、英語）、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（如附表二）。 

◎臺灣國際機場(桃園國際航空站及高雄國際航空站)移工諮詢申訴服

務(如附表五)。 

◎各縣市移工諮詢服務中心（如附表一）。

貳、您在臺工作期間所享有的權益 

一、工資  
由勞雇雙方自行協商約定，惟您如受僱於適用我國勞動基準法

之事業單位，工資不得低於基本工資。 

二、工作時間及休息： 
1. 依勞雇雙方簽訂之勞動契約辦理。惟如受僱於適用勞動基準法

之事業單位，每日正常工作時間不得超過 8小時，每週工作總

時數不得超過 40 小時。加班時，依該法規定辦理。 

2. 勞工繼續工作 4 小時，至少應有 30 分鐘之休息。但實行輪班

制或其工作有連續性或緊急性者，雇主得在工作時間內，另行

調配其休息時間。 

三、例假、休假及請假： 
家庭類移工的休假依勞雇雙方所簽訂的勞動契約辦理。至於營

造類、製造類、機構看護類、屠宰類及海洋漁撈類等移工因為

適用勞動基準法，勞工每 7日中應有 2之休息，其中 1為例假，

1為休息日。此外中央主管機關規定應放假日，均應休假。勞工

在同一雇主或事業單位，繼續工作滿一定期間者，應依下列規

定給予「特別休假」。 

「例假」屬強制性規定，俾以適當地中斷勞工連續多日之工作，

保護其身心健康，雇主不得任意剝奪勞工此項基本權益。 

「休息日」之出勤較為彈性，其出勤性質屬延長工作時間，雇

主如有使勞工於休息日工作之必要，在遵守勞動基準法第 24 條

第 2 項、第 3 項、第 32 條及第 36 條規定之前提下，可徵求勞

工之同意出勤。 

四、健康保險： 
在臺灣地區領有外僑居留證之移工受僱者，應自受僱之日起，

由雇主辦理參加全民健康保險。按月繳納全民健保保險費，即

可享有全民健保醫療權益(衛生福利部中央健康保險署及各分區

業務組如附表六)。 

五、勞工保險： 
您如受僱於僱用勞工 5 人以上之事業單位或為受僱從事漁業生

產之勞動者，雇主應於到職當日檢附相關機關核准從事工作之

證明文件向勞動部勞工保險局申報參加勞工保險(勞動部勞工保

險局各地辦事處如附表七)。 

六、入出國接引服務 
勞動部於臺灣國際機場(桃園國際航空站及高雄國際航空站)設

八、您在臺工作之薪資所得，應依規定繳納所得稅（請
參考本手冊：肆、四）。 
移工在臺工作之薪資所得應依我國稅法規定繳納所得稅。 

九、您在臺工作期間，不得製造、運輸、販賣、轉讓、
施用或持有海洛因、鴉片、嗎啡、古柯鹼、大麻、
安非他命，及其他毒品危害防制條例所規範之各級
毒品，經查獲遭刑事起訴或行政裁罰者，勞動部將
廢止您的聘僱許可，並限令出國，不得再於臺灣境
內工作。 

十、 您進入我國時，應確認接機人員（雇主﹑仲介或代
理人），以防誤接被騙，勞動部並於臺灣國際機場(桃
園國際航空站及高雄國際航空站)設置移工服務站
(如附表五)，提供入國移工指引與接機服務及出境
申訴關懷服務。 

◆各位移工朋友，為了確保您在臺工作之權益，請務必遵守以上各項規

定。若您發現您的雇主未依限為您辦理上述相關應辦事項者，請儘快

要求您的雇主依規定辦理，若經反應後仍未改善或發現您的雇主有任

何違法的情事，請您儘速聯繫以下單位，將有專人提供必要協助： 

◎『1955』勞工諮詢申訴專線，已於2009年 7月 1日正式開通，無論

移工、雇主或一般民眾皆可以透過市話、手機、或公共電話免費撥打

「1955」專線電話，尋求協助，因該專線為全國性24 小時諮詢申訴

窗口，故該專線服務內容包含：提供雙語服務（中文、泰國語、印尼

語、越南語、英語）、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（如附表二）。 

◎臺灣國際機場(桃園國際航空站及高雄國際航空站)移工諮詢申訴服

務(如附表五)。 

◎各縣市移工諮詢服務中心（如附表一）。

貳、您在臺工作期間所享有的權益 

一、工資  
由勞雇雙方自行協商約定，惟您如受僱於適用我國勞動基準法

之事業單位，工資不得低於基本工資。 

二、工作時間及休息： 
1. 依勞雇雙方簽訂之勞動契約辦理。惟如受僱於適用勞動基準法

之事業單位，每日正常工作時間不得超過 8小時，每週工作總

時數不得超過 40 小時。加班時，依該法規定辦理。 

2. 勞工繼續工作 4 小時，至少應有 30 分鐘之休息。但實行輪班

制或其工作有連續性或緊急性者，雇主得在工作時間內，另行

調配其休息時間。 

三、例假、休假及請假： 
家庭類移工的休假依勞雇雙方所簽訂的勞動契約辦理。至於營

造類、製造類、機構看護類、屠宰類及海洋漁撈類等移工因為

適用勞動基準法，勞工每 7日中應有 2之休息，其中 1為例假，

1為休息日。此外中央主管機關規定應放假日，均應休假。勞工

在同一雇主或事業單位，繼續工作滿一定期間者，應依下列規

定給予「特別休假」。 

「例假」屬強制性規定，俾以適當地中斷勞工連續多日之工作，

保護其身心健康，雇主不得任意剝奪勞工此項基本權益。 

「休息日」之出勤較為彈性，其出勤性質屬延長工作時間，雇

主如有使勞工於休息日工作之必要，在遵守勞動基準法第 24 條

第 2 項、第 3 項、第 32 條及第 36 條規定之前提下，可徵求勞

工之同意出勤。 

四、健康保險： 
在臺灣地區領有外僑居留證之移工受僱者，應自受僱之日起，

由雇主辦理參加全民健康保險。按月繳納全民健保保險費，即

可享有全民健保醫療權益(衛生福利部中央健康保險署及各分區

業務組如附表六)。 

五、勞工保險： 
您如受僱於僱用勞工 5 人以上之事業單位或為受僱從事漁業生

產之勞動者，雇主應於到職當日檢附相關機關核准從事工作之

證明文件向勞動部勞工保險局申報參加勞工保險(勞動部勞工保

險局各地辦事處如附表七)。 

六、入出國接引服務 
勞動部於臺灣國際機場(桃園國際航空站及高雄國際航空站)設
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置移工服務站(如附表五)，提供入國移工指引、法令宣導講習、

接機服務及出國移工勞資爭議申訴服務及協助提供移工臨時留

宿服務(請見下附接引流程圖)。此外，勞動部已將法令宣導講習

影片置於網路上(網址：http://www.fw.org.tw/)，如入國移工因故

無法參加法令宣導習時，可透過雇主或仲介公司之協助，或自

行逕上該網站線上觀看該宣導影片。 

 

 

 

 

 

◎出國移工諮詢服務流程

移工下飛機後行經轉機室， 
服務人員舉外語告示牌接引。

服務人員依移工國籍協助配戴入境
識別證(貼紙)， 

並發送關懷卡及宣導資料。

服務人員協助移工填寫 
入境登記卡， 

等候統一帶領通過證照查驗臺。 

服務人員協助指引移工 
至行李轉盤提領行李。 

服務人員帶領移工通過海關查驗，
引領移工至講習室進行法令講習。 

移工於講習室內等候雇主或 
仲介委託人接機。 

前往工作地，展開新生活。 

移工疑有權益受損情事， 
於出境前尋求申訴服務。 

前往服務站(檯)提出訴求， 
服務人員協助諮詢。 

前往諮詢室陳述問題， 
由服務人員記錄及分析。 

1.爭議當場解決，直接出境。 
2.無法當場解決，進入後續爭議處

理協商機制。 

協助移工了解問題， 
並聯繫雇主、仲介或移工業務 
相關單位協調處理。 

◎入國移工接機服務流程

七、勞資爭議處理： 
您在臺工作期間，如有勞動權益方面之疑義或發生勞資爭議

時，可撥打勞動部 1955 勞工諮詢申訴專線(如附表二) ，或逕向

工作所在地之縣市政府勞工行政主管機關洽詢或申請勞資爭議

調解<各縣市移工諮詢服務中心(如附表一) >；亦可於臺灣國際

機場(桃園國際航空站及高雄國際航空站) 移工服務站(如附表五) 

提出申訴服務。 

八、消費爭議之處理： 
您與企業經營者因商品或服務發生消費爭議時，得向企業經營

者、各直轄市及縣市政府消費者服務中心或消費者保護團體直

接以書面提出申訴；需要諮詢消費問題時，可撥打全國消費者

服務專線「1950」或行政院消費者保護處消費者中心專線電話

（02）3356-7706∼08 得到協助。另外，您還可以進入行政院

(www.ey.gov.tw)網站首頁「資訊與服務」下之「消費者保護」網

頁或行政院消費者保護會網站（www.cpc.ey.gov.tw），查詢消費

者保護相關資訊，或點選「申訴調解」進行線上申訴。 

九、加入工會權利： 
依照工會法規定，所有勞工均有組織及加入工會的權利，如果

您的工作場所有工會，您可向工會提出入會申請，經審核通過

並繳交一定費用後即可成為工會會員，透過工會協商及資訊的

提供，可以保障自身工作的權益，而且您成為工會會員後，還

可以登記參選工會的幹部選舉，有機會成為工會理事、監事，

為會員服務。如工作場所中無工會，而需要組織產業工會、企

業工會爭取權益，經由 30 人以上發起連署進行籌組程序向會址

所在地之主管機關申請工會登記證書，於工會籌組過程至成立

之後均受到法律的保障。 
 

參、明智選擇：合法？非法？ 
 

一、在臺聘僱期間內合法工作，將會有什麼好處？ 
移工如能合法在臺工作，除可獲得應有之薪資所得外，並可享

有相關勞動權益的合理保障。如您聘僱許可期間無違反我國法

令規定情事而因聘僱關係終止或聘僱許可期間屆滿出國，或因

置移工服務站(如附表五)，提供入國移工指引、法令宣導講習、

接機服務及出國移工勞資爭議申訴服務及協助提供移工臨時留

宿服務(請見下附接引流程圖)。此外，勞動部已將法令宣導講習

影片置於網路上(網址：http://www.fw.org.tw/)，如入國移工因故

無法參加法令宣導習時，可透過雇主或仲介公司之協助，或自

行逕上該網站線上觀看該宣導影片。 
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提出申訴服務。 

八、消費爭議之處理： 
您與企業經營者因商品或服務發生消費爭議時，得向企業經營

者、各直轄市及縣市政府消費者服務中心或消費者保護團體直

接以書面提出申訴；需要諮詢消費問題時，可撥打全國消費者

服務專線「1950」或行政院消費者保護處消費者中心專線電話

（02）3356-7706∼08 得到協助。另外，您還可以進入行政院

(www.ey.gov.tw)網站首頁「資訊與服務」下之「消費者保護」網

頁或行政院消費者保護會網站（www.cpc.ey.gov.tw），查詢消費

者保護相關資訊，或點選「申訴調解」進行線上申訴。 

九、加入工會權利： 
依照工會法規定，所有勞工均有組織及加入工會的權利，如果
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並繳交一定費用後即可成為工會會員，透過工會協商及資訊的

提供，可以保障自身工作的權益，而且您成為工會會員後，還

可以登記參選工會的幹部選舉，有機會成為工會理事、監事，

為會員服務。如工作場所中無工會，而需要組織產業工會、企

業工會爭取權益，經由 30 人以上發起連署進行籌組程序向會址

所在地之主管機關申請工會登記證書，於工會籌組過程至成立

之後均受到法律的保障。 
 

參、明智選擇：合法？非法？ 
 

一、在臺聘僱期間內合法工作，將會有什麼好處？ 
移工如能合法在臺工作，除可獲得應有之薪資所得外，並可享
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令規定情事而因聘僱關係終止或聘僱許可期間屆滿出國，或因

移工在臺工作須知-中泰版-內頁.indd   72 2019/11/20   上午 09:18:34



กรมพฒันากำลงัแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย

移

工

在

臺

工

作

須

知

中
泰
文
版

กรมพฒันากำลงัแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย

73

置移工服務站(如附表五)，提供入國移工指引、法令宣導講習、

接機服務及出國移工勞資爭議申訴服務及協助提供移工臨時留

宿服務(請見下附接引流程圖)。此外，勞動部已將法令宣導講習

影片置於網路上(網址：http://www.fw.org.tw/)，如入國移工因故

無法參加法令宣導習時，可透過雇主或仲介公司之協助，或自

行逕上該網站線上觀看該宣導影片。 
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引領移工至講習室進行法令講習。 
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服務人員協助諮詢。 

前往諮詢室陳述問題， 
由服務人員記錄及分析。 

1.爭議當場解決，直接出境。 
2.無法當場解決，進入後續爭議處

理協商機制。 

協助移工了解問題， 
並聯繫雇主、仲介或移工業務 
相關單位協調處理。 

◎入國移工接機服務流程

七、勞資爭議處理： 
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調解<各縣市移工諮詢服務中心(如附表一) >；亦可於臺灣國際

機場(桃園國際航空站及高雄國際航空站) 移工服務站(如附表五) 

提出申訴服務。 

八、消費爭議之處理： 
您與企業經營者因商品或服務發生消費爭議時，得向企業經營

者、各直轄市及縣市政府消費者服務中心或消費者保護團體直

接以書面提出申訴；需要諮詢消費問題時，可撥打全國消費者

服務專線「1950」或行政院消費者保護處消費者中心專線電話

（02）3356-7706∼08 得到協助。另外，您還可以進入行政院

(www.ey.gov.tw)網站首頁「資訊與服務」下之「消費者保護」網

頁或行政院消費者保護會網站（www.cpc.ey.gov.tw），查詢消費

者保護相關資訊，或點選「申訴調解」進行線上申訴。 

九、加入工會權利： 
依照工會法規定，所有勞工均有組織及加入工會的權利，如果

您的工作場所有工會，您可向工會提出入會申請，經審核通過

並繳交一定費用後即可成為工會會員，透過工會協商及資訊的

提供，可以保障自身工作的權益，而且您成為工會會員後，還

可以登記參選工會的幹部選舉，有機會成為工會理事、監事，

為會員服務。如工作場所中無工會，而需要組織產業工會、企

業工會爭取權益，經由 30 人以上發起連署進行籌組程序向會址

所在地之主管機關申請工會登記證書，於工會籌組過程至成立

之後均受到法律的保障。 
 

參、明智選擇：合法？非法？ 
 

一、在臺聘僱期間內合法工作，將會有什麼好處？ 
移工如能合法在臺工作，除可獲得應有之薪資所得外，並可享

有相關勞動權益的合理保障。如您聘僱許可期間無違反我國法
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並繳交一定費用後即可成為工會會員，透過工會協商及資訊的

提供，可以保障自身工作的權益，而且您成為工會會員後，還

可以登記參選工會的幹部選舉，有機會成為工會理事、監事，

為會員服務。如工作場所中無工會，而需要組織產業工會、企

業工會爭取權益，經由 30 人以上發起連署進行籌組程序向會址

所在地之主管機關申請工會登記證書，於工會籌組過程至成立
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參、明智選擇：合法？非法？ 
 

一、在臺聘僱期間內合法工作，將會有什麼好處？ 
移工如能合法在臺工作，除可獲得應有之薪資所得外，並可享

有相關勞動權益的合理保障。如您聘僱許可期間無違反我國法
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健康檢查不合格經返國治癒再檢查合格者，得申請入國簽證再

來臺工作，但您在臺灣境內工作期間，累計不得逾 12 年。但移

工家庭看護工，符合一定資格、條件者，得延長工作期限至 14

年。 

二、如在臺聘僱期間內發生行蹤不明，將會有什麼後果？ 
依我國「就業服務法」第 73 條及第 74 條規定，移工發生連續

曠職 3 日失去聯繫者，將被廢止聘僱許可，並限令出國，不得

再於臺灣境內工作；且移工於行蹤不明期間如非法工作者，將

被處以新臺幣 3萬元以上 15 萬元以下罰鍰，意即行蹤不明之移

工將隨時有可能被追緝並遣送出國，並不得再以任何理由來臺

工作。 

三、如發生行蹤不明情形，該怎麼處理？ 
1. 您在臺工作如有權益遭受違法侵害之疑慮，請您善加利用勞動

部提供之管道尋求協助；如變相以行蹤不明之非法身份潛藏在

社會角落打工，容易受到非法雇主或非法仲介操控，遭受不當

利用、 削和欺壓，無論在醫療、生活或工作等都沒有保障，

受傷或病痛時，也缺乏勞、健保的保障，無法透過正常管道就

醫，受迫時難以保障自我基本人權；勞動部呼籲您，如發生行

蹤不明之情形，請主動聯繫下列單位以協助投案： 

◎『1955』勞工諮詢申訴專線(如附表二) 

◎各地移民署專勤隊(如附表九) 

◎各地警察機關 

◎各移工來源國駐臺機構(如附表三) 

◎各縣市移工諮詢服務中心(如附表一) 

◎臺灣國際機場(桃園國際航空站及高雄國際航空站)移工諮

詢申訴服務(如附表五)。 

2. 為杜絕非法打工衍生之社會問題及保障合法移工工作權益，雇

主如僱用行蹤不明移工最高將重罰新臺幣(下同)75 萬元，另自

2015 年 9月 11 日起，勞動部已提高檢舉非法移工獎勵金，其

中針對檢舉非法聘僱(或非法媒介)行蹤不明移工者，依查獲行

蹤不明移工人數計算，每一案最高檢舉獎金可達 7萬元。請利

用勞動部免付費非法移工檢舉專線 0800-000-978 提出檢舉或

撥打 1955 勞工諮詢申訴專線申訴檢舉(如附表二)。 

肆、其他應注意事項與相關規定： 
 

一、國外仲介費及國內服務費： 
1. 為使移工來臺工作所繳納之仲介費項目及標準透明化、合理

化，勞動部除向各移工來源國建議仲介費用應以移工 1個月薪

資為上限外，並協調移工來源國明確訂定移工來臺工作相關仲

介費、規費及其他費用之項目及金額標準。 

2. 國內仲介公司依「私立就業服務機構收費項目及金額標準」規

定，僅得向移工收取「服務費」，且第 1 年、第 2 年、第 3 年

起每月不得超過新臺幣 1,800 元、1,700 元、1,500 元，且向

移工收取服務費應對於移工有提供服務之事實，始得收取費

用，並不得預先收取。 

3. 移工來臺工作前所借貸之費用，應記載於「外國人入國工作費

用及工資切結書」上，並經來源國驗證。國內仲介公司不得接

受債權人委託在臺代為收取國外借款。 

4. 仲介公司依法需向勞動部繳交銀行出具之新臺幣 100 萬元至

300 萬元之保證金保證書，作為民事責任之擔保。若移工與仲

介公司就委任服務契約發生履約爭議，可 民事途逕求償，並

於保證金保證書效期內，取得民事債權之執行名義後，向開立

保證金保證書銀行請求代負履行保證責任。 

二、移工薪資含膳宿費用： 
1. 依據我國勞動基準法規定，工資之給付得於勞動契約中訂明一

部以實物給付，惟其作價應公平合理。故勞動部參考臺灣地區

平均每人月住宿及伙食消費支出標準，並考量移工權益及尊重

市場機制，建議以每月 5,000 元作為移工薪資中內含膳宿費之

參考上限，實際金額由勞資雙方協議並於勞動契約書面訂定。  

2. 前項規定對於不適用勞動基準法規定之家庭看護工及幫傭，勞

雇雙方須於勞動契約中明訂，以維護勞雇雙方權益。 

3. 對於目前已在臺工作之移工，其與雇主已訂有契約，在契約存

續期間，雇主不應片面變更勞動條件。如有變更之需要，仍須

經勞雇雙方合意，且變更之金額與原經移工之本國主管部門驗

證之「外國人入國工作費用及工資切結書」相較，不得有不利

健康檢查不合格經返國治癒再檢查合格者，得申請入國簽證再

來臺工作，但您在臺灣境內工作期間，累計不得逾 12 年。但移

工家庭看護工，符合一定資格、條件者，得延長工作期限至 14

年。 

二、如在臺聘僱期間內發生行蹤不明，將會有什麼後果？ 
依我國「就業服務法」第 73 條及第 74 條規定，移工發生連續

曠職 3 日失去聯繫者，將被廢止聘僱許可，並限令出國，不得

再於臺灣境內工作；且移工於行蹤不明期間如非法工作者，將

被處以新臺幣 3萬元以上 15 萬元以下罰鍰，意即行蹤不明之移

工將隨時有可能被追緝並遣送出國，並不得再以任何理由來臺

工作。 

三、如發生行蹤不明情形，該怎麼處理？ 
1. 您在臺工作如有權益遭受違法侵害之疑慮，請您善加利用勞動

部提供之管道尋求協助；如變相以行蹤不明之非法身份潛藏在

社會角落打工，容易受到非法雇主或非法仲介操控，遭受不當

利用、 削和欺壓，無論在醫療、生活或工作等都沒有保障，

受傷或病痛時，也缺乏勞、健保的保障，無法透過正常管道就

醫，受迫時難以保障自我基本人權；勞動部呼籲您，如發生行

蹤不明之情形，請主動聯繫下列單位以協助投案： 

◎『1955』勞工諮詢申訴專線(如附表二) 

◎各地移民署專勤隊(如附表九) 

◎各地警察機關 

◎各移工來源國駐臺機構(如附表三) 

◎各縣市移工諮詢服務中心(如附表一) 

◎臺灣國際機場(桃園國際航空站及高雄國際航空站)移工諮

詢申訴服務(如附表五)。 

2. 為杜絕非法打工衍生之社會問題及保障合法移工工作權益，雇

主如僱用行蹤不明移工最高將重罰新臺幣(下同)75 萬元，另自

2015 年 9月 11 日起，勞動部已提高檢舉非法移工獎勵金，其

中針對檢舉非法聘僱(或非法媒介)行蹤不明移工者，依查獲行

蹤不明移工人數計算，每一案最高檢舉獎金可達 7萬元。請利

用勞動部免付費非法移工檢舉專線 0800-000-978 提出檢舉或

撥打 1955 勞工諮詢申訴專線申訴檢舉(如附表二)。 

肆、其他應注意事項與相關規定： 
 

一、國外仲介費及國內服務費： 
1. 為使移工來臺工作所繳納之仲介費項目及標準透明化、合理

化，勞動部除向各移工來源國建議仲介費用應以移工 1個月薪

資為上限外，並協調移工來源國明確訂定移工來臺工作相關仲

介費、規費及其他費用之項目及金額標準。 

2. 國內仲介公司依「私立就業服務機構收費項目及金額標準」規

定，僅得向移工收取「服務費」，且第 1 年、第 2 年、第 3 年

起每月不得超過新臺幣 1,800 元、1,700 元、1,500 元，且向

移工收取服務費應對於移工有提供服務之事實，始得收取費

用，並不得預先收取。 

3. 移工來臺工作前所借貸之費用，應記載於「外國人入國工作費

用及工資切結書」上，並經來源國驗證。國內仲介公司不得接

受債權人委託在臺代為收取國外借款。 

4. 仲介公司依法需向勞動部繳交銀行出具之新臺幣 100 萬元至

300 萬元之保證金保證書，作為民事責任之擔保。若移工與仲

介公司就委任服務契約發生履約爭議，可 民事途逕求償，並

於保證金保證書效期內，取得民事債權之執行名義後，向開立

保證金保證書銀行請求代負履行保證責任。 

二、移工薪資含膳宿費用： 
1. 依據我國勞動基準法規定，工資之給付得於勞動契約中訂明一

部以實物給付，惟其作價應公平合理。故勞動部參考臺灣地區

平均每人月住宿及伙食消費支出標準，並考量移工權益及尊重

市場機制，建議以每月 5,000 元作為移工薪資中內含膳宿費之

參考上限，實際金額由勞資雙方協議並於勞動契約書面訂定。  

2. 前項規定對於不適用勞動基準法規定之家庭看護工及幫傭，勞

雇雙方須於勞動契約中明訂，以維護勞雇雙方權益。 

3. 對於目前已在臺工作之移工，其與雇主已訂有契約，在契約存

續期間，雇主不應片面變更勞動條件。如有變更之需要，仍須

經勞雇雙方合意，且變更之金額與原經移工之本國主管部門驗

證之「外國人入國工作費用及工資切結書」相較，不得有不利
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健康檢查不合格經返國治癒再檢查合格者，得申請入國簽證再

來臺工作，但您在臺灣境內工作期間，累計不得逾 12 年。但移

工家庭看護工，符合一定資格、條件者，得延長工作期限至 14

年。 

二、如在臺聘僱期間內發生行蹤不明，將會有什麼後果？ 
依我國「就業服務法」第 73 條及第 74 條規定，移工發生連續

曠職 3 日失去聯繫者，將被廢止聘僱許可，並限令出國，不得

再於臺灣境內工作；且移工於行蹤不明期間如非法工作者，將

被處以新臺幣 3萬元以上 15 萬元以下罰鍰，意即行蹤不明之移

工將隨時有可能被追緝並遣送出國，並不得再以任何理由來臺

工作。 

三、如發生行蹤不明情形，該怎麼處理？ 
1. 您在臺工作如有權益遭受違法侵害之疑慮，請您善加利用勞動

部提供之管道尋求協助；如變相以行蹤不明之非法身份潛藏在

社會角落打工，容易受到非法雇主或非法仲介操控，遭受不當

利用、 削和欺壓，無論在醫療、生活或工作等都沒有保障，

受傷或病痛時，也缺乏勞、健保的保障，無法透過正常管道就

醫，受迫時難以保障自我基本人權；勞動部呼籲您，如發生行

蹤不明之情形，請主動聯繫下列單位以協助投案： 

◎『1955』勞工諮詢申訴專線(如附表二) 

◎各地移民署專勤隊(如附表九) 

◎各地警察機關 

◎各移工來源國駐臺機構(如附表三) 

◎各縣市移工諮詢服務中心(如附表一) 

◎臺灣國際機場(桃園國際航空站及高雄國際航空站)移工諮

詢申訴服務(如附表五)。 

2. 為杜絕非法打工衍生之社會問題及保障合法移工工作權益，雇

主如僱用行蹤不明移工最高將重罰新臺幣(下同)75 萬元，另自

2015 年 9月 11 日起，勞動部已提高檢舉非法移工獎勵金，其

中針對檢舉非法聘僱(或非法媒介)行蹤不明移工者，依查獲行

蹤不明移工人數計算，每一案最高檢舉獎金可達 7萬元。請利

用勞動部免付費非法移工檢舉專線 0800-000-978 提出檢舉或

撥打 1955 勞工諮詢申訴專線申訴檢舉(如附表二)。 

肆、其他應注意事項與相關規定： 
 

一、國外仲介費及國內服務費： 
1. 為使移工來臺工作所繳納之仲介費項目及標準透明化、合理

化，勞動部除向各移工來源國建議仲介費用應以移工 1個月薪

資為上限外，並協調移工來源國明確訂定移工來臺工作相關仲

介費、規費及其他費用之項目及金額標準。 

2. 國內仲介公司依「私立就業服務機構收費項目及金額標準」規

定，僅得向移工收取「服務費」，且第 1 年、第 2 年、第 3 年

起每月不得超過新臺幣 1,800 元、1,700 元、1,500 元，且向

移工收取服務費應對於移工有提供服務之事實，始得收取費

用，並不得預先收取。 

3. 移工來臺工作前所借貸之費用，應記載於「外國人入國工作費

用及工資切結書」上，並經來源國驗證。國內仲介公司不得接

受債權人委託在臺代為收取國外借款。 

4. 仲介公司依法需向勞動部繳交銀行出具之新臺幣 100 萬元至

300 萬元之保證金保證書，作為民事責任之擔保。若移工與仲

介公司就委任服務契約發生履約爭議，可 民事途逕求償，並

於保證金保證書效期內，取得民事債權之執行名義後，向開立

保證金保證書銀行請求代負履行保證責任。 

二、移工薪資含膳宿費用： 
1. 依據我國勞動基準法規定，工資之給付得於勞動契約中訂明一

部以實物給付，惟其作價應公平合理。故勞動部參考臺灣地區

平均每人月住宿及伙食消費支出標準，並考量移工權益及尊重

市場機制，建議以每月 5,000 元作為移工薪資中內含膳宿費之

參考上限，實際金額由勞資雙方協議並於勞動契約書面訂定。  

2. 前項規定對於不適用勞動基準法規定之家庭看護工及幫傭，勞

雇雙方須於勞動契約中明訂，以維護勞雇雙方權益。 

3. 對於目前已在臺工作之移工，其與雇主已訂有契約，在契約存

續期間，雇主不應片面變更勞動條件。如有變更之需要，仍須

經勞雇雙方合意，且變更之金額與原經移工之本國主管部門驗

證之「外國人入國工作費用及工資切結書」相較，不得有不利

健康檢查不合格經返國治癒再檢查合格者，得申請入國簽證再

來臺工作，但您在臺灣境內工作期間，累計不得逾 12 年。但移

工家庭看護工，符合一定資格、條件者，得延長工作期限至 14

年。 

二、如在臺聘僱期間內發生行蹤不明，將會有什麼後果？ 
依我國「就業服務法」第 73 條及第 74 條規定，移工發生連續

曠職 3 日失去聯繫者，將被廢止聘僱許可，並限令出國，不得

再於臺灣境內工作；且移工於行蹤不明期間如非法工作者，將

被處以新臺幣 3萬元以上 15 萬元以下罰鍰，意即行蹤不明之移

工將隨時有可能被追緝並遣送出國，並不得再以任何理由來臺

工作。 

三、如發生行蹤不明情形，該怎麼處理？ 
1. 您在臺工作如有權益遭受違法侵害之疑慮，請您善加利用勞動

部提供之管道尋求協助；如變相以行蹤不明之非法身份潛藏在

社會角落打工，容易受到非法雇主或非法仲介操控，遭受不當

利用、 削和欺壓，無論在醫療、生活或工作等都沒有保障，

受傷或病痛時，也缺乏勞、健保的保障，無法透過正常管道就

醫，受迫時難以保障自我基本人權；勞動部呼籲您，如發生行

蹤不明之情形，請主動聯繫下列單位以協助投案： 

◎『1955』勞工諮詢申訴專線(如附表二) 

◎各地移民署專勤隊(如附表九) 

◎各地警察機關 

◎各移工來源國駐臺機構(如附表三) 

◎各縣市移工諮詢服務中心(如附表一) 

◎臺灣國際機場(桃園國際航空站及高雄國際航空站)移工諮

詢申訴服務(如附表五)。 

2. 為杜絕非法打工衍生之社會問題及保障合法移工工作權益，雇

主如僱用行蹤不明移工最高將重罰新臺幣(下同)75 萬元，另自

2015 年 9月 11 日起，勞動部已提高檢舉非法移工獎勵金，其

中針對檢舉非法聘僱(或非法媒介)行蹤不明移工者，依查獲行

蹤不明移工人數計算，每一案最高檢舉獎金可達 7萬元。請利

用勞動部免付費非法移工檢舉專線 0800-000-978 提出檢舉或

撥打 1955 勞工諮詢申訴專線申訴檢舉(如附表二)。 

肆、其他應注意事項與相關規定： 
 

一、國外仲介費及國內服務費： 
1. 為使移工來臺工作所繳納之仲介費項目及標準透明化、合理

化，勞動部除向各移工來源國建議仲介費用應以移工 1個月薪

資為上限外，並協調移工來源國明確訂定移工來臺工作相關仲

介費、規費及其他費用之項目及金額標準。 

2. 國內仲介公司依「私立就業服務機構收費項目及金額標準」規

定，僅得向移工收取「服務費」，且第 1 年、第 2 年、第 3 年

起每月不得超過新臺幣 1,800 元、1,700 元、1,500 元，且向

移工收取服務費應對於移工有提供服務之事實，始得收取費

用，並不得預先收取。 

3. 移工來臺工作前所借貸之費用，應記載於「外國人入國工作費

用及工資切結書」上，並經來源國驗證。國內仲介公司不得接

受債權人委託在臺代為收取國外借款。 

4. 仲介公司依法需向勞動部繳交銀行出具之新臺幣 100 萬元至

300 萬元之保證金保證書，作為民事責任之擔保。若移工與仲

介公司就委任服務契約發生履約爭議，可 民事途逕求償，並

於保證金保證書效期內，取得民事債權之執行名義後，向開立

保證金保證書銀行請求代負履行保證責任。 

二、移工薪資含膳宿費用： 
1. 依據我國勞動基準法規定，工資之給付得於勞動契約中訂明一

部以實物給付，惟其作價應公平合理。故勞動部參考臺灣地區

平均每人月住宿及伙食消費支出標準，並考量移工權益及尊重

市場機制，建議以每月 5,000 元作為移工薪資中內含膳宿費之

參考上限，實際金額由勞資雙方協議並於勞動契約書面訂定。  

2. 前項規定對於不適用勞動基準法規定之家庭看護工及幫傭，勞

雇雙方須於勞動契約中明訂，以維護勞雇雙方權益。 

3. 對於目前已在臺工作之移工，其與雇主已訂有契約，在契約存

續期間，雇主不應片面變更勞動條件。如有變更之需要，仍須

經勞雇雙方合意，且變更之金額與原經移工之本國主管部門驗

證之「外國人入國工作費用及工資切結書」相較，不得有不利
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益於移工之情事。另前述切結書之記載內容，不得於驗證後再

為不利益於移工之變更。 

三、懷孕及健康檢查項目： 
1. 移工健康檢查已全面取消妊娠檢查。 

2. 進入我國工作滿 6 個月、18 個月及 30 個月之日前(後)30 日

內，應至指定醫院辦理健康檢查事宜，另外，自聘僱許可生效

日起，滿 6 個月、18 個月及 30 個月之日前後 30 日內者，亦

同。自 2009 年 9 月 1日起增加麻疹與德國麻疹（Ig G)抗體檢

查或預防接種，簡表如下： 

健檢時間 
麻疹與德國麻疹（Ig G) 

抗體檢查或預防接種 

入國前(入國簽證) 

入國 3 日 

滿 6個月、18 個月、30 個月 

3. 全面取消移工妊娠檢查規定，如您在臺工作期間有懷孕情形

時，雇主不得以此理由單方面解約，強制令您出國。您如因懷

孕等因素，而有確不能勝任工作之情形時，雇主得主張終止契

約。如果您是適用勞動基準法者(如製造業、營造業)，雇主應

依法預告勞工並發給資遣費；不適用勞動基準法者(如家庭幫

傭、家庭看護工)，則由勞雇雙方協議終止契約事宜。 

4. 您在臺工作期間如因懷孕，身心會產生很大變化，又無家人或

朋友協助，故勞動部籲請移工於發生性行為時，宜採取適當措

施（如使用保險套、避孕藥等避孕措施），以維護自身權益。

如您在臺期間懷孕，可攜帶健保 IC 卡至健保特約醫事服務機

構，定期接受產前檢查；產檢院所或當地衛生局所也備有多國

語言版(英文、印尼文、柬埔寨文、泰文、越南文)之孕婦健康

手冊，提供您懷孕期間的健康照護資訊。另依入出國及移民法

第 26 條第 3 款規定，若您懷孕後在臺生產，請於新生兒出生

之翌日起 30 日內，洽內政部移民署各直轄市、縣市服務站為

其申辦外僑居留證；惟請注意新生兒出生時您的外僑居留證須

屬有效。 

5. 邇來，偶有在臺工作之移工因與臺灣人或其他外國人相戀而懷

孕在臺生子，卻因男方或本身之婚姻狀況；或因雙方未具合法

居留身分(行蹤不明或逾期居停留)，致所生子女無法取得合法

身分(中華民國國籍、外國國籍或居留權)之情形，將影響新生

兒權益及福利甚鉅，並造成家庭團聚之困難，故籲請您在臺工

作期間應慎重考量前述問題。 

6. 您在臺工作期間如經檢查確診為肺結核或漢生病，如您的雇主

未檢具下列文件送衛生局備查：診斷證明書、雇主協助受僱者

接受治療意願書、受僱者接受衛生單位安排都治同意書，您將

遭受廢止聘僱許可，您返國後仍須繼續治療至痊癒(肺結核約

需 6~9 個月藥物治療，漢生病約需 6~12 個月藥物治療)，取得

母國衛生當局核發之「肺結核(漢生病)個案管理及完治證明」

或醫院核發之病歷摘要(含藥品名稱、治療期程、胸部 X 光檢

查結果及痰液檢查結果)，並經我國駐外館處驗證，再送交內

政部移民署，解除您的入境管制，以便辦理來臺簽證。 

四、薪資所得之課稅規定： 
1. 雇主給付您工資時，應檢附印有中文及您本國文字之薪資明細

表，將發放工資、工資計算項目、工資總額、扣款繳納之各項

費用及金額等事項記入，交予您簽收，請妥善保存，以利核對。 

2. 您從雇主領取工資的課稅方式，將依您是「居住者」或「非居

住者」而有不同： 

(1)「居住者」課稅方式 

◎如您於課稅年度內在臺居留天數合計滿 183 天，係「居

住者」身分，應依法辦理結算申報納稅，適用稅率則依

所得高低介於 5％至 45％。您的雇主如為所得稅法規定

之扣繳義務人，於給付工資時需依您的選擇，按全月薪

資給付總額扣取 5％或依薪資所得扣繳辦法規定扣繳，

選擇按全月給付總額扣取 5％者，倘每次應扣繳稅額不

超過新臺幣 2,000 元者（即薪資所得不超過新臺幣 4萬

元），免予扣繳；選擇依薪資所得扣繳辦法規定扣繳者，

課稅年度全月薪資給付總額在新臺幣 7 萬 3,000 元以

下，亦毋需扣繳。 

◎您應於次年 5月 1日起至 5月 31 日止，辦理上年度綜

合所得稅之結算申報；如您於年度結算申報期限開始

益於移工之情事。另前述切結書之記載內容，不得於驗證後再

為不利益於移工之變更。 

三、懷孕及健康檢查項目： 
1. 移工健康檢查已全面取消妊娠檢查。 

2. 進入我國工作滿 6 個月、18 個月及 30 個月之日前(後)30 日

內，應至指定醫院辦理健康檢查事宜，另外，自聘僱許可生效

日起，滿 6 個月、18 個月及 30 個月之日前後 30 日內者，亦

同。自 2009 年 9 月 1日起增加麻疹與德國麻疹（Ig G)抗體檢

查或預防接種，簡表如下： 

健檢時間 
麻疹與德國麻疹（Ig G) 

抗體檢查或預防接種 

入國前(入國簽證) 

入國 3 日 

滿 6個月、18 個月、30 個月 

3. 全面取消移工妊娠檢查規定，如您在臺工作期間有懷孕情形

時，雇主不得以此理由單方面解約，強制令您出國。您如因懷

孕等因素，而有確不能勝任工作之情形時，雇主得主張終止契

約。如果您是適用勞動基準法者(如製造業、營造業)，雇主應

依法預告勞工並發給資遣費；不適用勞動基準法者(如家庭幫

傭、家庭看護工)，則由勞雇雙方協議終止契約事宜。 

4. 您在臺工作期間如因懷孕，身心會產生很大變化，又無家人或

朋友協助，故勞動部籲請移工於發生性行為時，宜採取適當措

施（如使用保險套、避孕藥等避孕措施），以維護自身權益。

如您在臺期間懷孕，可攜帶健保 IC 卡至健保特約醫事服務機

構，定期接受產前檢查；產檢院所或當地衛生局所也備有多國

語言版(英文、印尼文、柬埔寨文、泰文、越南文)之孕婦健康

手冊，提供您懷孕期間的健康照護資訊。另依入出國及移民法

第 26 條第 3 款規定，若您懷孕後在臺生產，請於新生兒出生

之翌日起 30 日內，洽內政部移民署各直轄市、縣市服務站為

其申辦外僑居留證；惟請注意新生兒出生時您的外僑居留證須

屬有效。 

5. 邇來，偶有在臺工作之移工因與臺灣人或其他外國人相戀而懷

孕在臺生子，卻因男方或本身之婚姻狀況；或因雙方未具合法

居留身分(行蹤不明或逾期居停留)，致所生子女無法取得合法

身分(中華民國國籍、外國國籍或居留權)之情形，將影響新生

兒權益及福利甚鉅，並造成家庭團聚之困難，故籲請您在臺工

作期間應慎重考量前述問題。 

6. 您在臺工作期間如經檢查確診為肺結核或漢生病，如您的雇主

未檢具下列文件送衛生局備查：診斷證明書、雇主協助受僱者

接受治療意願書、受僱者接受衛生單位安排都治同意書，您將

遭受廢止聘僱許可，您返國後仍須繼續治療至痊癒(肺結核約

需 6~9 個月藥物治療，漢生病約需 6~12 個月藥物治療)，取得

母國衛生當局核發之「肺結核(漢生病)個案管理及完治證明」

或醫院核發之病歷摘要(含藥品名稱、治療期程、胸部 X 光檢

查結果及痰液檢查結果)，並經我國駐外館處驗證，再送交內

政部移民署，解除您的入境管制，以便辦理來臺簽證。 

四、薪資所得之課稅規定： 
1. 雇主給付您工資時，應檢附印有中文及您本國文字之薪資明細

表，將發放工資、工資計算項目、工資總額、扣款繳納之各項

費用及金額等事項記入，交予您簽收，請妥善保存，以利核對。 

2. 您從雇主領取工資的課稅方式，將依您是「居住者」或「非居

住者」而有不同： 

(1)「居住者」課稅方式 

◎如您於課稅年度內在臺居留天數合計滿 183 天，係「居

住者」身分，應依法辦理結算申報納稅，適用稅率則依

所得高低介於 5％至 45％。您的雇主如為所得稅法規定

之扣繳義務人，於給付工資時需依您的選擇，按全月薪

資給付總額扣取 5％或依薪資所得扣繳辦法規定扣繳，

選擇按全月給付總額扣取 5％者，倘每次應扣繳稅額不

超過新臺幣 2,000 元者（即薪資所得不超過新臺幣 4萬

元），免予扣繳；選擇依薪資所得扣繳辦法規定扣繳者，

課稅年度全月薪資給付總額在新臺幣 7 萬 3,000 元以

下，亦毋需扣繳。 

◎您應於次年 5月 1日起至 5月 31 日止，辦理上年度綜

合所得稅之結算申報；如您於年度結算申報期限開始
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益於移工之情事。另前述切結書之記載內容，不得於驗證後再

為不利益於移工之變更。 

三、懷孕及健康檢查項目： 
1. 移工健康檢查已全面取消妊娠檢查。 

2. 進入我國工作滿 6 個月、18 個月及 30 個月之日前(後)30 日

內，應至指定醫院辦理健康檢查事宜，另外，自聘僱許可生效

日起，滿 6 個月、18 個月及 30 個月之日前後 30 日內者，亦

同。自 2009 年 9 月 1日起增加麻疹與德國麻疹（Ig G)抗體檢

查或預防接種，簡表如下： 

健檢時間 
麻疹與德國麻疹（Ig G) 

抗體檢查或預防接種 

入國前(入國簽證) 

入國 3 日 

滿 6個月、18 個月、30 個月 

3. 全面取消移工妊娠檢查規定，如您在臺工作期間有懷孕情形

時，雇主不得以此理由單方面解約，強制令您出國。您如因懷

孕等因素，而有確不能勝任工作之情形時，雇主得主張終止契

約。如果您是適用勞動基準法者(如製造業、營造業)，雇主應

依法預告勞工並發給資遣費；不適用勞動基準法者(如家庭幫

傭、家庭看護工)，則由勞雇雙方協議終止契約事宜。 

4. 您在臺工作期間如因懷孕，身心會產生很大變化，又無家人或

朋友協助，故勞動部籲請移工於發生性行為時，宜採取適當措

施（如使用保險套、避孕藥等避孕措施），以維護自身權益。

如您在臺期間懷孕，可攜帶健保 IC 卡至健保特約醫事服務機

構，定期接受產前檢查；產檢院所或當地衛生局所也備有多國

語言版(英文、印尼文、柬埔寨文、泰文、越南文)之孕婦健康

手冊，提供您懷孕期間的健康照護資訊。另依入出國及移民法

第 26 條第 3 款規定，若您懷孕後在臺生產，請於新生兒出生

之翌日起 30 日內，洽內政部移民署各直轄市、縣市服務站為

其申辦外僑居留證；惟請注意新生兒出生時您的外僑居留證須

屬有效。 

5. 邇來，偶有在臺工作之移工因與臺灣人或其他外國人相戀而懷

孕在臺生子，卻因男方或本身之婚姻狀況；或因雙方未具合法

居留身分(行蹤不明或逾期居停留)，致所生子女無法取得合法

身分(中華民國國籍、外國國籍或居留權)之情形，將影響新生

兒權益及福利甚鉅，並造成家庭團聚之困難，故籲請您在臺工

作期間應慎重考量前述問題。 

6. 您在臺工作期間如經檢查確診為肺結核或漢生病，如您的雇主

未檢具下列文件送衛生局備查：診斷證明書、雇主協助受僱者

接受治療意願書、受僱者接受衛生單位安排都治同意書，您將

遭受廢止聘僱許可，您返國後仍須繼續治療至痊癒(肺結核約

需 6~9 個月藥物治療，漢生病約需 6~12 個月藥物治療)，取得

母國衛生當局核發之「肺結核(漢生病)個案管理及完治證明」

或醫院核發之病歷摘要(含藥品名稱、治療期程、胸部 X 光檢

查結果及痰液檢查結果)，並經我國駐外館處驗證，再送交內

政部移民署，解除您的入境管制，以便辦理來臺簽證。 

四、薪資所得之課稅規定： 
1. 雇主給付您工資時，應檢附印有中文及您本國文字之薪資明細

表，將發放工資、工資計算項目、工資總額、扣款繳納之各項

費用及金額等事項記入，交予您簽收，請妥善保存，以利核對。 

2. 您從雇主領取工資的課稅方式，將依您是「居住者」或「非居

住者」而有不同： 

(1)「居住者」課稅方式 

◎如您於課稅年度內在臺居留天數合計滿 183 天，係「居

住者」身分，應依法辦理結算申報納稅，適用稅率則依

所得高低介於 5％至 45％。您的雇主如為所得稅法規定

之扣繳義務人，於給付工資時需依您的選擇，按全月薪

資給付總額扣取 5％或依薪資所得扣繳辦法規定扣繳，

選擇按全月給付總額扣取 5％者，倘每次應扣繳稅額不

超過新臺幣 2,000 元者（即薪資所得不超過新臺幣 4萬

元），免予扣繳；選擇依薪資所得扣繳辦法規定扣繳者，

課稅年度全月薪資給付總額在新臺幣 7 萬 3,000 元以

下，亦毋需扣繳。 

◎您應於次年 5月 1日起至 5月 31 日止，辦理上年度綜

合所得稅之結算申報；如您於年度結算申報期限開始

益於移工之情事。另前述切結書之記載內容，不得於驗證後再

為不利益於移工之變更。 

三、懷孕及健康檢查項目： 
1. 移工健康檢查已全面取消妊娠檢查。 

2. 進入我國工作滿 6 個月、18 個月及 30 個月之日前(後)30 日

內，應至指定醫院辦理健康檢查事宜，另外，自聘僱許可生效

日起，滿 6 個月、18 個月及 30 個月之日前後 30 日內者，亦

同。自 2009 年 9 月 1日起增加麻疹與德國麻疹（Ig G)抗體檢

查或預防接種，簡表如下： 

健檢時間 
麻疹與德國麻疹（Ig G) 

抗體檢查或預防接種 

入國前(入國簽證) 

入國 3 日 

滿 6個月、18 個月、30 個月 

3. 全面取消移工妊娠檢查規定，如您在臺工作期間有懷孕情形

時，雇主不得以此理由單方面解約，強制令您出國。您如因懷

孕等因素，而有確不能勝任工作之情形時，雇主得主張終止契

約。如果您是適用勞動基準法者(如製造業、營造業)，雇主應

依法預告勞工並發給資遣費；不適用勞動基準法者(如家庭幫

傭、家庭看護工)，則由勞雇雙方協議終止契約事宜。 

4. 您在臺工作期間如因懷孕，身心會產生很大變化，又無家人或

朋友協助，故勞動部籲請移工於發生性行為時，宜採取適當措

施（如使用保險套、避孕藥等避孕措施），以維護自身權益。

如您在臺期間懷孕，可攜帶健保 IC 卡至健保特約醫事服務機

構，定期接受產前檢查；產檢院所或當地衛生局所也備有多國

語言版(英文、印尼文、柬埔寨文、泰文、越南文)之孕婦健康

手冊，提供您懷孕期間的健康照護資訊。另依入出國及移民法

第 26 條第 3 款規定，若您懷孕後在臺生產，請於新生兒出生

之翌日起 30 日內，洽內政部移民署各直轄市、縣市服務站為

其申辦外僑居留證；惟請注意新生兒出生時您的外僑居留證須

屬有效。 

5. 邇來，偶有在臺工作之移工因與臺灣人或其他外國人相戀而懷

孕在臺生子，卻因男方或本身之婚姻狀況；或因雙方未具合法

居留身分(行蹤不明或逾期居停留)，致所生子女無法取得合法

身分(中華民國國籍、外國國籍或居留權)之情形，將影響新生

兒權益及福利甚鉅，並造成家庭團聚之困難，故籲請您在臺工

作期間應慎重考量前述問題。 

6. 您在臺工作期間如經檢查確診為肺結核或漢生病，如您的雇主

未檢具下列文件送衛生局備查：診斷證明書、雇主協助受僱者

接受治療意願書、受僱者接受衛生單位安排都治同意書，您將

遭受廢止聘僱許可，您返國後仍須繼續治療至痊癒(肺結核約

需 6~9 個月藥物治療，漢生病約需 6~12 個月藥物治療)，取得

母國衛生當局核發之「肺結核(漢生病)個案管理及完治證明」

或醫院核發之病歷摘要(含藥品名稱、治療期程、胸部 X 光檢

查結果及痰液檢查結果)，並經我國駐外館處驗證，再送交內

政部移民署，解除您的入境管制，以便辦理來臺簽證。 

四、薪資所得之課稅規定： 
1. 雇主給付您工資時，應檢附印有中文及您本國文字之薪資明細

表，將發放工資、工資計算項目、工資總額、扣款繳納之各項

費用及金額等事項記入，交予您簽收，請妥善保存，以利核對。 

2. 您從雇主領取工資的課稅方式，將依您是「居住者」或「非居

住者」而有不同： 

(1)「居住者」課稅方式 

◎如您於課稅年度內在臺居留天數合計滿 183 天，係「居

住者」身分，應依法辦理結算申報納稅，適用稅率則依

所得高低介於 5％至 45％。您的雇主如為所得稅法規定

之扣繳義務人，於給付工資時需依您的選擇，按全月薪

資給付總額扣取 5％或依薪資所得扣繳辦法規定扣繳，

選擇按全月給付總額扣取 5％者，倘每次應扣繳稅額不

超過新臺幣 2,000 元者（即薪資所得不超過新臺幣 4萬

元），免予扣繳；選擇依薪資所得扣繳辦法規定扣繳者，

課稅年度全月薪資給付總額在新臺幣 7 萬 3,000 元以

下，亦毋需扣繳。 

◎您應於次年 5月 1日起至 5月 31 日止，辦理上年度綜

合所得稅之結算申報；如您於年度結算申報期限開始
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(次年 5月 1 日)前離境者，則應於離境前一週，辦理結

算申報。 

◎如您於課稅年度結束前離境，稅捐單位受理您的申報

案，經核算有應退稅款者，至遲於次年 4月底前核發退

稅支票。 

(2)「非居住者」課稅方式 

◎如您於課稅年度內在臺居留天數合計未滿 183 天，係

「非居住者」身分，且您的雇主為所得稅法規定之扣繳

義務人時，您從雇主領取之工資，採就原扣繳完納個人

所得稅。全月薪資給付總額在行政院核定基本工資之

1.5 倍（含）以下者，按薪資給付總額的 6％扣繳稅款，

全月薪資給付總額高於行政院核定基本工資之 1.5 倍

者，按薪資給付總額的 18％扣繳稅款，免辦理綜合所

得稅結算申報。 

◎如您來臺係從事家庭幫傭或家庭看護工之工作，由於您

的雇主並非所得稅法規定之扣繳義務人，雇主於給付工

資時不會代扣稅款，您應自行於前開申報期間或離境

前，依規定扣繳率申報繳納個人所得稅。 

3. 如您合法在臺工作發生連續曠職 3 日失去聯繫即發生行蹤不

明之情事，經雇主通報後，而經查獲非法為未經許可之雇主工

作，我國稅捐單位仍將核課您的所得稅額。 

4. 為避免他人不法侵占您的退稅款，建議您在簽署「代領退稅授

權書」時，應審慎選擇授權給您值得信賴的人代辦退稅及代理

領款事宜，並洽請您國家的駐臺機構（如附表三）提供必要之

協助，以順利辦理及取得退稅。 

5. 如您對於所得稅之繳納及退稅仍有不清楚的地方，可以打電話

到各地區國稅局洽詢（如附表四）。 

6. 如您有短漏報在臺工作所得情形者，應處漏稅額 2倍以下之罰

鍰；如未依法辦理申報者，將處補稅額 3倍以下之罰鍰。 

五、工作安全及遵守安全衛生工作守則： 
您與一般勞工一樣，在工作場所工作，雇主應依勞工安全衛生

法規定，提供必要的安全衛生保障，雇主除了工作場所的安全

衛生設備應符合規定外，僱用您時亦應施予安全衛生及預防災

變的教育訓練，包括工作安全步驟，可能遭遇的危害，工作應

注意事項，避難、急救、消防等，以維護勞工作業安全及身心

健康；也提醒您為確保自身安全，工作前或工作時，勿飲酒或

飲用含酒精類內服液等，以免意識不清發生危險。 

六、您於受聘僱期間，因故須中途解約提前返國時，為
免爾後發生勞資爭議情事，應與雇主前往各地方主
管機關辦理終止聘僱關係之驗證程序。 

 

伍、尋求法律扶助的管道 
 

◆若您或您的朋友在臺遭遇勞資糾紛、性侵害或交通事故求償等各類法

律扶助問題，均可透過「1955勞工諮詢申訴專線」（市內電話及手機直

撥 1955）請求協助轉介您的案件至財團法人法律扶助基金會，若案件

申請通過審查，法律扶助基金會將指派律師提供您專業的法律協助。 

法律扶助基金會為保障無力負擔律師費用之弱勢，提供包含「律師免

費回答法律問題」、「律師陪同您與對方進行調解或和解」、「律師幫您

寫法律文件或訴訟所需書狀」、「律師代理或陪同您出庭並為您主張或

辯護」等服務，只要您通過資力審查(一定收入及資產狀況以下)、案

情審查(案件合理非為濫訟)，即可獲得法律扶助服務，無須負擔律師

費用。 

法律扶助申請流程 4步驟 

1. 電話預約：本會審查採預約制，請事先電話預約。 

2. 到會審查：請攜帶相關文件，並填寫基本資料。 

3. 審委面談：審查委員現場詢問案情，最後由 3名審委決議是否准予

扶助。 

4. 通知結果：以電話及書面文件通知申請人申請結果。 

另外，若您或您的朋友遭懷疑涉嫌犯罪，若所涉罪刑為三年以上有期

徒刑之重罪，被拘提逮捕或臨時接受在檢警第一次偵訊時或心智障礙

者（不限重罪），只要是偵查中的案件，都可申請法律扶助基金會提供

免費律師陪同偵訊服務，您可請朋友協助撥打電話或要求員警協助您

或您的朋友申請，如果是在星期一到星期五的上班時間(早上 9點到下

午 5 點)，請撥打(02)412-8518；其他時段(包含夜間及假日)請撥打

(02)2559-2119。 

(次年 5月 1 日)前離境者，則應於離境前一週，辦理結

算申報。 

◎如您於課稅年度結束前離境，稅捐單位受理您的申報

案，經核算有應退稅款者，至遲於次年 4月底前核發退

稅支票。 

(2)「非居住者」課稅方式 

◎如您於課稅年度內在臺居留天數合計未滿 183 天，係

「非居住者」身分，且您的雇主為所得稅法規定之扣繳

義務人時，您從雇主領取之工資，採就原扣繳完納個人

所得稅。全月薪資給付總額在行政院核定基本工資之

1.5 倍（含）以下者，按薪資給付總額的 6％扣繳稅款，

全月薪資給付總額高於行政院核定基本工資之 1.5 倍

者，按薪資給付總額的 18％扣繳稅款，免辦理綜合所

得稅結算申報。 

◎如您來臺係從事家庭幫傭或家庭看護工之工作，由於您

的雇主並非所得稅法規定之扣繳義務人，雇主於給付工

資時不會代扣稅款，您應自行於前開申報期間或離境

前，依規定扣繳率申報繳納個人所得稅。 

3. 如您合法在臺工作發生連續曠職 3 日失去聯繫即發生行蹤不

明之情事，經雇主通報後，而經查獲非法為未經許可之雇主工

作，我國稅捐單位仍將核課您的所得稅額。 

4. 為避免他人不法侵占您的退稅款，建議您在簽署「代領退稅授

權書」時，應審慎選擇授權給您值得信賴的人代辦退稅及代理

領款事宜，並洽請您國家的駐臺機構（如附表三）提供必要之

協助，以順利辦理及取得退稅。 

5. 如您對於所得稅之繳納及退稅仍有不清楚的地方，可以打電話

到各地區國稅局洽詢（如附表四）。 

6. 如您有短漏報在臺工作所得情形者，應處漏稅額 2倍以下之罰

鍰；如未依法辦理申報者，將處補稅額 3倍以下之罰鍰。 

五、工作安全及遵守安全衛生工作守則： 
您與一般勞工一樣，在工作場所工作，雇主應依勞工安全衛生

法規定，提供必要的安全衛生保障，雇主除了工作場所的安全

衛生設備應符合規定外，僱用您時亦應施予安全衛生及預防災

變的教育訓練，包括工作安全步驟，可能遭遇的危害，工作應

注意事項，避難、急救、消防等，以維護勞工作業安全及身心

健康；也提醒您為確保自身安全，工作前或工作時，勿飲酒或

飲用含酒精類內服液等，以免意識不清發生危險。 

六、您於受聘僱期間，因故須中途解約提前返國時，為
免爾後發生勞資爭議情事，應與雇主前往各地方主
管機關辦理終止聘僱關係之驗證程序。 

 

伍、尋求法律扶助的管道 
 

◆若您或您的朋友在臺遭遇勞資糾紛、性侵害或交通事故求償等各類法

律扶助問題，均可透過「1955勞工諮詢申訴專線」（市內電話及手機直

撥 1955）請求協助轉介您的案件至財團法人法律扶助基金會，若案件

申請通過審查，法律扶助基金會將指派律師提供您專業的法律協助。 

法律扶助基金會為保障無力負擔律師費用之弱勢，提供包含「律師免

費回答法律問題」、「律師陪同您與對方進行調解或和解」、「律師幫您

寫法律文件或訴訟所需書狀」、「律師代理或陪同您出庭並為您主張或

辯護」等服務，只要您通過資力審查(一定收入及資產狀況以下)、案

情審查(案件合理非為濫訟)，即可獲得法律扶助服務，無須負擔律師

費用。 

法律扶助申請流程 4步驟 

1. 電話預約：本會審查採預約制，請事先電話預約。 

2. 到會審查：請攜帶相關文件，並填寫基本資料。 

3. 審委面談：審查委員現場詢問案情，最後由 3名審委決議是否准予

扶助。 

4. 通知結果：以電話及書面文件通知申請人申請結果。 

另外，若您或您的朋友遭懷疑涉嫌犯罪，若所涉罪刑為三年以上有期

徒刑之重罪，被拘提逮捕或臨時接受在檢警第一次偵訊時或心智障礙

者（不限重罪），只要是偵查中的案件，都可申請法律扶助基金會提供

免費律師陪同偵訊服務，您可請朋友協助撥打電話或要求員警協助您

或您的朋友申請，如果是在星期一到星期五的上班時間(早上 9點到下

午 5 點)，請撥打(02)412-8518；其他時段(包含夜間及假日)請撥打

(02)2559-2119。 
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(次年 5月 1 日)前離境者，則應於離境前一週，辦理結

算申報。 

◎如您於課稅年度結束前離境，稅捐單位受理您的申報

案，經核算有應退稅款者，至遲於次年 4月底前核發退

稅支票。 

(2)「非居住者」課稅方式 

◎如您於課稅年度內在臺居留天數合計未滿 183 天，係

「非居住者」身分，且您的雇主為所得稅法規定之扣繳

義務人時，您從雇主領取之工資，採就原扣繳完納個人

所得稅。全月薪資給付總額在行政院核定基本工資之

1.5 倍（含）以下者，按薪資給付總額的 6％扣繳稅款，

全月薪資給付總額高於行政院核定基本工資之 1.5 倍

者，按薪資給付總額的 18％扣繳稅款，免辦理綜合所

得稅結算申報。 

◎如您來臺係從事家庭幫傭或家庭看護工之工作，由於您

的雇主並非所得稅法規定之扣繳義務人，雇主於給付工

資時不會代扣稅款，您應自行於前開申報期間或離境

前，依規定扣繳率申報繳納個人所得稅。 

3. 如您合法在臺工作發生連續曠職 3 日失去聯繫即發生行蹤不

明之情事，經雇主通報後，而經查獲非法為未經許可之雇主工

作，我國稅捐單位仍將核課您的所得稅額。 

4. 為避免他人不法侵占您的退稅款，建議您在簽署「代領退稅授

權書」時，應審慎選擇授權給您值得信賴的人代辦退稅及代理

領款事宜，並洽請您國家的駐臺機構（如附表三）提供必要之

協助，以順利辦理及取得退稅。 

5. 如您對於所得稅之繳納及退稅仍有不清楚的地方，可以打電話

到各地區國稅局洽詢（如附表四）。 

6. 如您有短漏報在臺工作所得情形者，應處漏稅額 2倍以下之罰

鍰；如未依法辦理申報者，將處補稅額 3倍以下之罰鍰。 

五、工作安全及遵守安全衛生工作守則： 
您與一般勞工一樣，在工作場所工作，雇主應依勞工安全衛生

法規定，提供必要的安全衛生保障，雇主除了工作場所的安全

衛生設備應符合規定外，僱用您時亦應施予安全衛生及預防災

變的教育訓練，包括工作安全步驟，可能遭遇的危害，工作應

注意事項，避難、急救、消防等，以維護勞工作業安全及身心

健康；也提醒您為確保自身安全，工作前或工作時，勿飲酒或

飲用含酒精類內服液等，以免意識不清發生危險。 

六、您於受聘僱期間，因故須中途解約提前返國時，為
免爾後發生勞資爭議情事，應與雇主前往各地方主
管機關辦理終止聘僱關係之驗證程序。 

 

伍、尋求法律扶助的管道 
 

◆若您或您的朋友在臺遭遇勞資糾紛、性侵害或交通事故求償等各類法

律扶助問題，均可透過「1955勞工諮詢申訴專線」（市內電話及手機直

撥 1955）請求協助轉介您的案件至財團法人法律扶助基金會，若案件

申請通過審查，法律扶助基金會將指派律師提供您專業的法律協助。 

法律扶助基金會為保障無力負擔律師費用之弱勢，提供包含「律師免

費回答法律問題」、「律師陪同您與對方進行調解或和解」、「律師幫您

寫法律文件或訴訟所需書狀」、「律師代理或陪同您出庭並為您主張或

辯護」等服務，只要您通過資力審查(一定收入及資產狀況以下)、案

情審查(案件合理非為濫訟)，即可獲得法律扶助服務，無須負擔律師

費用。 

法律扶助申請流程 4步驟 

1. 電話預約：本會審查採預約制，請事先電話預約。 

2. 到會審查：請攜帶相關文件，並填寫基本資料。 

3. 審委面談：審查委員現場詢問案情，最後由 3名審委決議是否准予

扶助。 

4. 通知結果：以電話及書面文件通知申請人申請結果。 

另外，若您或您的朋友遭懷疑涉嫌犯罪，若所涉罪刑為三年以上有期

徒刑之重罪，被拘提逮捕或臨時接受在檢警第一次偵訊時或心智障礙

者（不限重罪），只要是偵查中的案件，都可申請法律扶助基金會提供

免費律師陪同偵訊服務，您可請朋友協助撥打電話或要求員警協助您

或您的朋友申請，如果是在星期一到星期五的上班時間(早上 9點到下

午 5 點)，請撥打(02)412-8518；其他時段(包含夜間及假日)請撥打

(02)2559-2119。 

(次年 5月 1 日)前離境者，則應於離境前一週，辦理結

算申報。 

◎如您於課稅年度結束前離境，稅捐單位受理您的申報

案，經核算有應退稅款者，至遲於次年 4月底前核發退

稅支票。 

(2)「非居住者」課稅方式 

◎如您於課稅年度內在臺居留天數合計未滿 183 天，係

「非居住者」身分，且您的雇主為所得稅法規定之扣繳

義務人時，您從雇主領取之工資，採就原扣繳完納個人

所得稅。全月薪資給付總額在行政院核定基本工資之

1.5 倍（含）以下者，按薪資給付總額的 6％扣繳稅款，

全月薪資給付總額高於行政院核定基本工資之 1.5 倍

者，按薪資給付總額的 18％扣繳稅款，免辦理綜合所

得稅結算申報。 

◎如您來臺係從事家庭幫傭或家庭看護工之工作，由於您

的雇主並非所得稅法規定之扣繳義務人，雇主於給付工

資時不會代扣稅款，您應自行於前開申報期間或離境

前，依規定扣繳率申報繳納個人所得稅。 

3. 如您合法在臺工作發生連續曠職 3 日失去聯繫即發生行蹤不

明之情事，經雇主通報後，而經查獲非法為未經許可之雇主工

作，我國稅捐單位仍將核課您的所得稅額。 

4. 為避免他人不法侵占您的退稅款，建議您在簽署「代領退稅授

權書」時，應審慎選擇授權給您值得信賴的人代辦退稅及代理

領款事宜，並洽請您國家的駐臺機構（如附表三）提供必要之

協助，以順利辦理及取得退稅。 

5. 如您對於所得稅之繳納及退稅仍有不清楚的地方，可以打電話

到各地區國稅局洽詢（如附表四）。 

6. 如您有短漏報在臺工作所得情形者，應處漏稅額 2倍以下之罰

鍰；如未依法辦理申報者，將處補稅額 3倍以下之罰鍰。 

五、工作安全及遵守安全衛生工作守則： 
您與一般勞工一樣，在工作場所工作，雇主應依勞工安全衛生

法規定，提供必要的安全衛生保障，雇主除了工作場所的安全

衛生設備應符合規定外，僱用您時亦應施予安全衛生及預防災

變的教育訓練，包括工作安全步驟，可能遭遇的危害，工作應

注意事項，避難、急救、消防等，以維護勞工作業安全及身心

健康；也提醒您為確保自身安全，工作前或工作時，勿飲酒或

飲用含酒精類內服液等，以免意識不清發生危險。 

六、您於受聘僱期間，因故須中途解約提前返國時，為
免爾後發生勞資爭議情事，應與雇主前往各地方主
管機關辦理終止聘僱關係之驗證程序。 

 

伍、尋求法律扶助的管道 
 

◆若您或您的朋友在臺遭遇勞資糾紛、性侵害或交通事故求償等各類法

律扶助問題，均可透過「1955勞工諮詢申訴專線」（市內電話及手機直

撥 1955）請求協助轉介您的案件至財團法人法律扶助基金會，若案件

申請通過審查，法律扶助基金會將指派律師提供您專業的法律協助。 

法律扶助基金會為保障無力負擔律師費用之弱勢，提供包含「律師免

費回答法律問題」、「律師陪同您與對方進行調解或和解」、「律師幫您

寫法律文件或訴訟所需書狀」、「律師代理或陪同您出庭並為您主張或

辯護」等服務，只要您通過資力審查(一定收入及資產狀況以下)、案

情審查(案件合理非為濫訟)，即可獲得法律扶助服務，無須負擔律師

費用。 

法律扶助申請流程 4步驟 

1. 電話預約：本會審查採預約制，請事先電話預約。 

2. 到會審查：請攜帶相關文件，並填寫基本資料。 

3. 審委面談：審查委員現場詢問案情，最後由 3名審委決議是否准予

扶助。 

4. 通知結果：以電話及書面文件通知申請人申請結果。 

另外，若您或您的朋友遭懷疑涉嫌犯罪，若所涉罪刑為三年以上有期

徒刑之重罪，被拘提逮捕或臨時接受在檢警第一次偵訊時或心智障礙

者（不限重罪），只要是偵查中的案件，都可申請法律扶助基金會提供

免費律師陪同偵訊服務，您可請朋友協助撥打電話或要求員警協助您

或您的朋友申請，如果是在星期一到星期五的上班時間(早上 9點到下

午 5 點)，請撥打(02)412-8518；其他時段(包含夜間及假日)請撥打

(02)2559-2119。 

移工在臺工作須知-中泰版-內頁.indd   79 2019/11/20   上午 09:18:37



中
泰
文
版

移

工

在

臺

工

作

須

知

กรมพฒันากำลงัแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย

80

若您無法以中文溝通，請撥打勞動部 1955 專線請求協助轉介，或由

身邊能以中文溝通之朋友協助撥打上述專線。 

附錄資料：法律扶助基金會全國分會電話一覽表 

法扶分會 電話 法扶分會 電話 

基隆分會 (02)2423-1631 嘉義分會 (05)276-3488 

臺北分會 (02)2322-5151 臺南分會 (06)228-5550 

士林分會 (02)2882-5266 高雄分會 (07)222-2360 

新北分會 (02)2973-7778 屏東分會 (08)751-6798 

桃園分會 (03)334-6500 宜蘭分會 (03)965-3531 

新竹分會 (03)525-9882 花蓮分會 (03)822-2128 

苗栗分會 (037)368-001 臺東分會 (089)361-363 

臺中分會 (04)2372-0091 澎湖分會 (06)927-9952 

南投分會 (049)224-8110 金門分會 (082)375-220 

彰化分會 (04)837-5882 馬祖分會 (0836)26881 

雲林分會 (05)636-4400   
 

陸、自我照顧與人身保護 
 

◆危急時的求助管道及生活小提醒，提供身處異鄉的您，做好自我保

護，讓您在臺生活平安無憂。 

一、個人證件資料及財物應保護妥當 
貼心提醒您！個人證件資料應妥善保護，千萬不要輕易將私人

資料提供給不認識的陌生人，同時也請妥善保管您的財物，並

提醒您留意下列事項： 

1. 不要隨意簽署沒有母國譯文或不完全了解內容的任何文件（如

本票或借據）。 

◎注意！您一旦簽署不明之本票、借據或其他文件，在法律上將

可能負擔債務責任。 

2. 不要將您的銀行存褶、提款卡、印章、護照或居留證等個人財

物任意交付他人保管。 

◎注意！您一旦將存摺、印章或提款卡交給別人，您的銀行存款

很可能會被他人盜領！ 

3. 不要隨意聽信他人要求到銀行辦理借款手續。 

◎注意！您一旦辦理銀行貸款，法律上將負擔償還債務責任！ 

4. 不要讓您的雇主擅自從您的薪資中代扣國內外仲介費用。 

◎注意！您所需負擔的國內外仲介費用，建議由您自行妥善處

理，以免發生爭議或遭超收費用！ 

二、認識人身侵害 
 (一)認識性侵害 

1.什麼是性侵害？ 

◎性侵害不是性，而是暴力，是粗暴的侵害，是未經允許的性

行為。 

◎簡單的說，任何沒有經過您的同意，以強暴、脅迫、恐嚇、

催眠術或其他違反您意願的方法而發生性行為者，都算是性

侵害。 

◎另外，只要不是您願意讓他人碰觸或觸摸身體的任何部位，

且碰觸程度達猥褻之行為者，也算性侵害。 

2. 不幸遭受性侵害時，該怎麼辦？ 

◎保持鎮定：不要刺激對方，也不要回打，設法讓對方也冷靜

下來，以免火上加油。 

◎保護自己：尤其是頭、臉、頸、胸、腹等主要身體部分。 

◎大聲呼救：大聲呼喊「失火了」(譯音)，引起其他人注意。 

◎快點避開：離開現場到一個安全的地方，找鄰居幫忙或到各

地性侵害防治中心尋求協助。 

◎去找警察：到警察局找警察處理，協助送醫或庇護中心。 

◎牢記加害人各項特徵。 

◎保持現場，不要移動或觸摸任何現場器物。 

◎先換穿一件外套或大衣，不要換衣物。 

◎不要清洗身體以便採得加害人的毛髮、精液。 

◎應該立即到醫療院所診療驗傷，以蒐集證據。 
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1. 什麼是性騷擾？ 
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◎保持鎮定：不要刺激對方，也不要回打，設法讓對方也冷靜

下來，以免火上加油。 

◎保護自己：尤其是頭、臉、頸、胸、腹等主要身體部分。 

◎大聲呼救：大聲呼喊「失火了」(譯音)，引起其他人注意。 

◎快點避開：離開現場到一個安全的地方，找鄰居幫忙或到各

地性侵害防治中心尋求協助。 

◎去找警察：到警察局找警察處理，協助送醫或庇護中心。 

◎牢記加害人各項特徵。 

◎保持現場，不要移動或觸摸任何現場器物。 

◎先換穿一件外套或大衣，不要換衣物。 

◎不要清洗身體以便採得加害人的毛髮、精液。 

◎應該立即到醫療院所診療驗傷，以蒐集證據。 

 (二)認識性騷擾 

1. 什麼是性騷擾？ 

◎係指性侵害犯罪以外，對他人實施違反其意願而與性或性別

有關之行為，且有下列情形之一者： 

(1). 以該他人順服或拒絕該行為，作為其獲得、喪失或減損與

工作、教育、訓練、服務、計畫、活動有關權益之條件。 
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若您無法以中文溝通，請撥打勞動部 1955 專線請求協助轉介，或由

身邊能以中文溝通之朋友協助撥打上述專線。 

附錄資料：法律扶助基金會全國分會電話一覽表 

法扶分會 電話 法扶分會 電話 

基隆分會 (02)2423-1631 嘉義分會 (05)276-3488 

臺北分會 (02)2322-5151 臺南分會 (06)228-5550 

士林分會 (02)2882-5266 高雄分會 (07)222-2360 

新北分會 (02)2973-7778 屏東分會 (08)751-6798 

桃園分會 (03)334-6500 宜蘭分會 (03)965-3531 

新竹分會 (03)525-9882 花蓮分會 (03)822-2128 

苗栗分會 (037)368-001 臺東分會 (089)361-363 

臺中分會 (04)2372-0091 澎湖分會 (06)927-9952 

南投分會 (049)224-8110 金門分會 (082)375-220 

彰化分會 (04)837-5882 馬祖分會 (0836)26881 

雲林分會 (05)636-4400   
 

陸、自我照顧與人身保護 
 

◆危急時的求助管道及生活小提醒，提供身處異鄉的您，做好自我保

護，讓您在臺生活平安無憂。 

一、個人證件資料及財物應保護妥當 
貼心提醒您！個人證件資料應妥善保護，千萬不要輕易將私人

資料提供給不認識的陌生人，同時也請妥善保管您的財物，並

提醒您留意下列事項： 

1. 不要隨意簽署沒有母國譯文或不完全了解內容的任何文件（如

本票或借據）。 

◎注意！您一旦簽署不明之本票、借據或其他文件，在法律上將

可能負擔債務責任。 

2. 不要將您的銀行存褶、提款卡、印章、護照或居留證等個人財

物任意交付他人保管。 

◎注意！您一旦將存摺、印章或提款卡交給別人，您的銀行存款

很可能會被他人盜領！ 

3. 不要隨意聽信他人要求到銀行辦理借款手續。 

◎注意！您一旦辦理銀行貸款，法律上將負擔償還債務責任！ 

4. 不要讓您的雇主擅自從您的薪資中代扣國內外仲介費用。 

◎注意！您所需負擔的國內外仲介費用，建議由您自行妥善處

理，以免發生爭議或遭超收費用！ 

二、認識人身侵害 
 (一)認識性侵害 

1.什麼是性侵害？ 

◎性侵害不是性，而是暴力，是粗暴的侵害，是未經允許的性

行為。 

◎簡單的說，任何沒有經過您的同意，以強暴、脅迫、恐嚇、

催眠術或其他違反您意願的方法而發生性行為者，都算是性

侵害。 

◎另外，只要不是您願意讓他人碰觸或觸摸身體的任何部位，

且碰觸程度達猥褻之行為者，也算性侵害。 

2. 不幸遭受性侵害時，該怎麼辦？ 

◎保持鎮定：不要刺激對方，也不要回打，設法讓對方也冷靜

下來，以免火上加油。 

◎保護自己：尤其是頭、臉、頸、胸、腹等主要身體部分。 

◎大聲呼救：大聲呼喊「失火了」(譯音)，引起其他人注意。 

◎快點避開：離開現場到一個安全的地方，找鄰居幫忙或到各

地性侵害防治中心尋求協助。 

◎去找警察：到警察局找警察處理，協助送醫或庇護中心。 

◎牢記加害人各項特徵。 

◎保持現場，不要移動或觸摸任何現場器物。 

◎先換穿一件外套或大衣，不要換衣物。 

◎不要清洗身體以便採得加害人的毛髮、精液。 

◎應該立即到醫療院所診療驗傷，以蒐集證據。 

 (二)認識性騷擾 

1. 什麼是性騷擾？ 

◎係指性侵害犯罪以外，對他人實施違反其意願而與性或性別

有關之行為，且有下列情形之一者： 

(1). 以該他人順服或拒絕該行為，作為其獲得、喪失或減損與

工作、教育、訓練、服務、計畫、活動有關權益之條件。 

若您無法以中文溝通，請撥打勞動部 1955 專線請求協助轉介，或由

身邊能以中文溝通之朋友協助撥打上述專線。 

附錄資料：法律扶助基金會全國分會電話一覽表 

法扶分會 電話 法扶分會 電話 

基隆分會 (02)2423-1631 嘉義分會 (05)276-3488 

臺北分會 (02)2322-5151 臺南分會 (06)228-5550 

士林分會 (02)2882-5266 高雄分會 (07)222-2360 

新北分會 (02)2973-7778 屏東分會 (08)751-6798 

桃園分會 (03)334-6500 宜蘭分會 (03)965-3531 

新竹分會 (03)525-9882 花蓮分會 (03)822-2128 

苗栗分會 (037)368-001 臺東分會 (089)361-363 

臺中分會 (04)2372-0091 澎湖分會 (06)927-9952 

南投分會 (049)224-8110 金門分會 (082)375-220 

彰化分會 (04)837-5882 馬祖分會 (0836)26881 

雲林分會 (05)636-4400   
 

陸、自我照顧與人身保護 
 

◆危急時的求助管道及生活小提醒，提供身處異鄉的您，做好自我保

護，讓您在臺生活平安無憂。 

一、個人證件資料及財物應保護妥當 
貼心提醒您！個人證件資料應妥善保護，千萬不要輕易將私人

資料提供給不認識的陌生人，同時也請妥善保管您的財物，並

提醒您留意下列事項： 

1. 不要隨意簽署沒有母國譯文或不完全了解內容的任何文件（如

本票或借據）。 

◎注意！您一旦簽署不明之本票、借據或其他文件，在法律上將

可能負擔債務責任。 

2. 不要將您的銀行存褶、提款卡、印章、護照或居留證等個人財

物任意交付他人保管。 

◎注意！您一旦將存摺、印章或提款卡交給別人，您的銀行存款

很可能會被他人盜領！ 

3. 不要隨意聽信他人要求到銀行辦理借款手續。 

◎注意！您一旦辦理銀行貸款，法律上將負擔償還債務責任！ 

4. 不要讓您的雇主擅自從您的薪資中代扣國內外仲介費用。 

◎注意！您所需負擔的國內外仲介費用，建議由您自行妥善處

理，以免發生爭議或遭超收費用！ 

二、認識人身侵害 
 (一)認識性侵害 

1.什麼是性侵害？ 

◎性侵害不是性，而是暴力，是粗暴的侵害，是未經允許的性

行為。 

◎簡單的說，任何沒有經過您的同意，以強暴、脅迫、恐嚇、

催眠術或其他違反您意願的方法而發生性行為者，都算是性

侵害。 

◎另外，只要不是您願意讓他人碰觸或觸摸身體的任何部位，

且碰觸程度達猥褻之行為者，也算性侵害。 

2. 不幸遭受性侵害時，該怎麼辦？ 

◎保持鎮定：不要刺激對方，也不要回打，設法讓對方也冷靜

下來，以免火上加油。 

◎保護自己：尤其是頭、臉、頸、胸、腹等主要身體部分。 

◎大聲呼救：大聲呼喊「失火了」(譯音)，引起其他人注意。 

◎快點避開：離開現場到一個安全的地方，找鄰居幫忙或到各

地性侵害防治中心尋求協助。 

◎去找警察：到警察局找警察處理，協助送醫或庇護中心。 

◎牢記加害人各項特徵。 

◎保持現場，不要移動或觸摸任何現場器物。 

◎先換穿一件外套或大衣，不要換衣物。 

◎不要清洗身體以便採得加害人的毛髮、精液。 

◎應該立即到醫療院所診療驗傷，以蒐集證據。 

 (二)認識性騷擾 

1. 什麼是性騷擾？ 

◎係指性侵害犯罪以外，對他人實施違反其意願而與性或性別

有關之行為，且有下列情形之一者： 

(1). 以該他人順服或拒絕該行為，作為其獲得、喪失或減損與

工作、教育、訓練、服務、計畫、活動有關權益之條件。 
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(2). 以展示或播送文字、圖畫、聲音、影像或其他物品之方式，

或以歧視、侮辱之言行，或以他法，而有損害他人人格尊

嚴，或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，或不

當影響其工作、教育、訓練、服務、計畫、活動或正常生

活之進行(性騷擾防治法第二條)。 

2. 什麼是職場性騷擾？ 

◎「敵意性工作場所性騷擾」：受僱者在工作時，雇主、同事、

客戶，以性要求、具有性意味或性別歧視的言詞或行為，造

成一個敵意性、脅迫性或冒犯性的工作環境，以致侵犯或干

擾受僱者的人格尊嚴、人身自由或影響其工作表現的情形通

稱為敵意性工作場所性騷擾。 

◎「交換性工作場所性騷擾」：雇主利用職權，對受僱者或求職

者為明示或暗示之性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或

行為，作為僱用與否、報酬、考績、陞遷或獎懲等之交換條

件之情形通稱交換式工作場所性騷擾。 

3. 不幸遭受性騷擾時，該怎麼辦？ 

當遭遇到性騷擾時，若採取消極的應對模式，如：隱忍不說、

不予理會（如：假裝聽不見或聽不懂）、逃避（自請調職等）

等，通常不會發生制止的效用，且可能讓騷擾者食髓知味。因

此，若不幸遭遇性騷擾，應採取下列的積極應對模式，以有效

制止他人的性騷擾行為： 

◎如果情況許可，可嘗試與行為人（加害人）溝通： 

當面或透過書信，或雙方都信任的第三人，明確告知行為人

您不舒服的感覺，要求對方立即停止該行為。 

◎如果情況沒有改善，則應採取掌控情勢的策略： 

(1). 將事發經過及對您的影響，告知您可信任之親友或同儕。 

(2). 記錄性騷擾事件：詳盡紀錄事情發生的完整經過，如：您

試圖阻止行為人的所有嘗試，您做了什麼抗拒／應對？若

無，為什麼？您的感覺如何？對您所產生的其它影響？列

舉目擊者，描述目擊者的反應，詳細記錄每次事發時間、

日期和地點，每次事件發生之後儘速寫下來，並妥善保存

您的紀錄。 

(3). 蒐證（如：對行為人錄音）。 

(4). 提出法律救濟：如：提起刑事訴訟、民事賠償、行政救濟

（申訴或申請調解） 

◎當遭受職場性騷擾時，請向雇主申訴。雇主於知悉性騷擾之

情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施。雇主如違反規

定，您可撥打勞動部「1955 勞工諮詢申訴專線」或向工作所

在地之縣市政府申訴。 

 (三)認識人口販運 

一、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 18 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 18 歲之人，或使未滿

18 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。 

二、防制人口販運通報專線：(02)2388-3095(我想爸爸-響鈴救我，

人口販運檢舉專線)、「1955 勞工諮詢申訴專線」及 110 報案專線。 

如果您遭受到任何人有從事以下行為，即有疑似遭人口販運情形： 

◎約定須收取高額仲介費再從薪資中扣除，造成薪資所得被不合理

扣除。 

◎僱主通報行蹤不明或逾期居留的移工等身分，被要求從事性交易

或不合理扣除薪水。 

◎非法媒介外國人為他人工作，有就業服務法第45條規定情形者。 

◎聘僱未經許可、許可失效或他人所申請聘僱之外國人，有就業服

務法第 57 條第 1款情形者。 

◎以雇主名義聘僱外國人為他人工作，有就業服務法第 57 條第 2

款情形者。 

◎指派所聘僱外國人從事許可以外之工作以及未經許可變更外國

(2). 以展示或播送文字、圖畫、聲音、影像或其他物品之方式，

或以歧視、侮辱之言行，或以他法，而有損害他人人格尊

嚴，或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，或不

當影響其工作、教育、訓練、服務、計畫、活動或正常生

活之進行(性騷擾防治法第二條)。 

2. 什麼是職場性騷擾？ 

◎「敵意性工作場所性騷擾」：受僱者在工作時，雇主、同事、

客戶，以性要求、具有性意味或性別歧視的言詞或行為，造

成一個敵意性、脅迫性或冒犯性的工作環境，以致侵犯或干

擾受僱者的人格尊嚴、人身自由或影響其工作表現的情形通

稱為敵意性工作場所性騷擾。 

◎「交換性工作場所性騷擾」：雇主利用職權，對受僱者或求職

者為明示或暗示之性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或

行為，作為僱用與否、報酬、考績、陞遷或獎懲等之交換條

件之情形通稱交換式工作場所性騷擾。 

3. 不幸遭受性騷擾時，該怎麼辦？ 

當遭遇到性騷擾時，若採取消極的應對模式，如：隱忍不說、

不予理會（如：假裝聽不見或聽不懂）、逃避（自請調職等）

等，通常不會發生制止的效用，且可能讓騷擾者食髓知味。因

此，若不幸遭遇性騷擾，應採取下列的積極應對模式，以有效

制止他人的性騷擾行為： 

◎如果情況許可，可嘗試與行為人（加害人）溝通： 

當面或透過書信，或雙方都信任的第三人，明確告知行為人

您不舒服的感覺，要求對方立即停止該行為。 

◎如果情況沒有改善，則應採取掌控情勢的策略： 

(1). 將事發經過及對您的影響，告知您可信任之親友或同儕。 

(2). 記錄性騷擾事件：詳盡紀錄事情發生的完整經過，如：您

試圖阻止行為人的所有嘗試，您做了什麼抗拒／應對？若

無，為什麼？您的感覺如何？對您所產生的其它影響？列

舉目擊者，描述目擊者的反應，詳細記錄每次事發時間、

日期和地點，每次事件發生之後儘速寫下來，並妥善保存

您的紀錄。 

(3). 蒐證（如：對行為人錄音）。 

(4). 提出法律救濟：如：提起刑事訴訟、民事賠償、行政救濟

（申訴或申請調解） 

◎當遭受職場性騷擾時，請向雇主申訴。雇主於知悉性騷擾之

情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施。雇主如違反規

定，您可撥打勞動部「1955 勞工諮詢申訴專線」或向工作所

在地之縣市政府申訴。 

 (三)認識人口販運 

一、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 18 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 18 歲之人，或使未滿

18 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。 

二、防制人口販運通報專線：(02)2388-3095(我想爸爸-響鈴救我，

人口販運檢舉專線)、「1955 勞工諮詢申訴專線」及 110 報案專線。 

如果您遭受到任何人有從事以下行為，即有疑似遭人口販運情形： 

◎約定須收取高額仲介費再從薪資中扣除，造成薪資所得被不合理

扣除。 

◎僱主通報行蹤不明或逾期居留的移工等身分，被要求從事性交易

或不合理扣除薪水。 

◎非法媒介外國人為他人工作，有就業服務法第45條規定情形者。 

◎聘僱未經許可、許可失效或他人所申請聘僱之外國人，有就業服

務法第 57 條第 1款情形者。 

◎以雇主名義聘僱外國人為他人工作，有就業服務法第 57 條第 2

款情形者。 

◎指派所聘僱外國人從事許可以外之工作以及未經許可變更外國
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(2). 以展示或播送文字、圖畫、聲音、影像或其他物品之方式，

或以歧視、侮辱之言行，或以他法，而有損害他人人格尊

嚴，或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，或不

當影響其工作、教育、訓練、服務、計畫、活動或正常生

活之進行(性騷擾防治法第二條)。 

2. 什麼是職場性騷擾？ 

◎「敵意性工作場所性騷擾」：受僱者在工作時，雇主、同事、

客戶，以性要求、具有性意味或性別歧視的言詞或行為，造

成一個敵意性、脅迫性或冒犯性的工作環境，以致侵犯或干

擾受僱者的人格尊嚴、人身自由或影響其工作表現的情形通

稱為敵意性工作場所性騷擾。 

◎「交換性工作場所性騷擾」：雇主利用職權，對受僱者或求職

者為明示或暗示之性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或

行為，作為僱用與否、報酬、考績、陞遷或獎懲等之交換條

件之情形通稱交換式工作場所性騷擾。 

3. 不幸遭受性騷擾時，該怎麼辦？ 

當遭遇到性騷擾時，若採取消極的應對模式，如：隱忍不說、

不予理會（如：假裝聽不見或聽不懂）、逃避（自請調職等）

等，通常不會發生制止的效用，且可能讓騷擾者食髓知味。因

此，若不幸遭遇性騷擾，應採取下列的積極應對模式，以有效

制止他人的性騷擾行為： 

◎如果情況許可，可嘗試與行為人（加害人）溝通： 

當面或透過書信，或雙方都信任的第三人，明確告知行為人

您不舒服的感覺，要求對方立即停止該行為。 

◎如果情況沒有改善，則應採取掌控情勢的策略： 

(1). 將事發經過及對您的影響，告知您可信任之親友或同儕。 

(2). 記錄性騷擾事件：詳盡紀錄事情發生的完整經過，如：您

試圖阻止行為人的所有嘗試，您做了什麼抗拒／應對？若

無，為什麼？您的感覺如何？對您所產生的其它影響？列

舉目擊者，描述目擊者的反應，詳細記錄每次事發時間、

日期和地點，每次事件發生之後儘速寫下來，並妥善保存

您的紀錄。 

(3). 蒐證（如：對行為人錄音）。 

(4). 提出法律救濟：如：提起刑事訴訟、民事賠償、行政救濟

（申訴或申請調解） 

◎當遭受職場性騷擾時，請向雇主申訴。雇主於知悉性騷擾之

情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施。雇主如違反規

定，您可撥打勞動部「1955 勞工諮詢申訴專線」或向工作所

在地之縣市政府申訴。 

 (三)認識人口販運 

一、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 18 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 18 歲之人，或使未滿

18 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。 

二、防制人口販運通報專線：(02)2388-3095(我想爸爸-響鈴救我，

人口販運檢舉專線)、「1955 勞工諮詢申訴專線」及 110 報案專線。 

如果您遭受到任何人有從事以下行為，即有疑似遭人口販運情形： 

◎約定須收取高額仲介費再從薪資中扣除，造成薪資所得被不合理

扣除。 

◎僱主通報行蹤不明或逾期居留的移工等身分，被要求從事性交易

或不合理扣除薪水。 

◎非法媒介外國人為他人工作，有就業服務法第45條規定情形者。 

◎聘僱未經許可、許可失效或他人所申請聘僱之外國人，有就業服

務法第 57 條第 1款情形者。 

◎以雇主名義聘僱外國人為他人工作，有就業服務法第 57 條第 2

款情形者。 

◎指派所聘僱外國人從事許可以外之工作以及未經許可變更外國

(2). 以展示或播送文字、圖畫、聲音、影像或其他物品之方式，

或以歧視、侮辱之言行，或以他法，而有損害他人人格尊

嚴，或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，或不

當影響其工作、教育、訓練、服務、計畫、活動或正常生

活之進行(性騷擾防治法第二條)。 

2. 什麼是職場性騷擾？ 

◎「敵意性工作場所性騷擾」：受僱者在工作時，雇主、同事、

客戶，以性要求、具有性意味或性別歧視的言詞或行為，造

成一個敵意性、脅迫性或冒犯性的工作環境，以致侵犯或干

擾受僱者的人格尊嚴、人身自由或影響其工作表現的情形通

稱為敵意性工作場所性騷擾。 

◎「交換性工作場所性騷擾」：雇主利用職權，對受僱者或求職

者為明示或暗示之性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或

行為，作為僱用與否、報酬、考績、陞遷或獎懲等之交換條

件之情形通稱交換式工作場所性騷擾。 

3. 不幸遭受性騷擾時，該怎麼辦？ 

當遭遇到性騷擾時，若採取消極的應對模式，如：隱忍不說、

不予理會（如：假裝聽不見或聽不懂）、逃避（自請調職等）

等，通常不會發生制止的效用，且可能讓騷擾者食髓知味。因

此，若不幸遭遇性騷擾，應採取下列的積極應對模式，以有效

制止他人的性騷擾行為： 

◎如果情況許可，可嘗試與行為人（加害人）溝通： 

當面或透過書信，或雙方都信任的第三人，明確告知行為人

您不舒服的感覺，要求對方立即停止該行為。 

◎如果情況沒有改善，則應採取掌控情勢的策略： 

(1). 將事發經過及對您的影響，告知您可信任之親友或同儕。 

(2). 記錄性騷擾事件：詳盡紀錄事情發生的完整經過，如：您

試圖阻止行為人的所有嘗試，您做了什麼抗拒／應對？若

無，為什麼？您的感覺如何？對您所產生的其它影響？列

舉目擊者，描述目擊者的反應，詳細記錄每次事發時間、

日期和地點，每次事件發生之後儘速寫下來，並妥善保存

您的紀錄。 

(3). 蒐證（如：對行為人錄音）。 

(4). 提出法律救濟：如：提起刑事訴訟、民事賠償、行政救濟

（申訴或申請調解） 

◎當遭受職場性騷擾時，請向雇主申訴。雇主於知悉性騷擾之

情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施。雇主如違反規

定，您可撥打勞動部「1955 勞工諮詢申訴專線」或向工作所

在地之縣市政府申訴。 

 (三)認識人口販運 

一、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 18 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 18 歲之人，或使未滿

18 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。 

二、防制人口販運通報專線：(02)2388-3095(我想爸爸-響鈴救我，

人口販運檢舉專線)、「1955 勞工諮詢申訴專線」及 110 報案專線。 

如果您遭受到任何人有從事以下行為，即有疑似遭人口販運情形： 

◎約定須收取高額仲介費再從薪資中扣除，造成薪資所得被不合理

扣除。 

◎僱主通報行蹤不明或逾期居留的移工等身分，被要求從事性交易

或不合理扣除薪水。 

◎非法媒介外國人為他人工作，有就業服務法第45條規定情形者。 

◎聘僱未經許可、許可失效或他人所申請聘僱之外國人，有就業服

務法第 57 條第 1款情形者。 

◎以雇主名義聘僱外國人為他人工作，有就業服務法第 57 條第 2

款情形者。 

◎指派所聘僱外國人從事許可以外之工作以及未經許可變更外國
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人工作場所，有就業服務法第 57 條第 3款及第 4款情形者。 

 (四)認識「犯罪被害人保護法」 

◎為落實移工在臺人士人權保障，「犯罪被害人保護法」於 2011 年

11 月 30 日修正通過，移工在臺灣期間，因犯罪行為被害而死亡

之遺屬、受重傷者本人及性侵害犯罪行為被害人納入保護範圍。 

◎移工於臺灣工作期間發生上述狀況，依據犯罪被害人保護法，勞

工本人或家屬可以申請犯罪被害補償金，亦能獲得必要之保護服

務。 

◎目前各縣市政府已建立移工犯罪被害人業務聯繫協助窗口，除現

有各縣市政府或各地性侵害防治中心可提供安置庇護、醫療協

助、法律協助、轉介心理諮商等保護資源外，財團法人犯罪被害

人保護協會，可協助您申請犯罪被害補償金，亦可提供司法偵

查、審判中與審判後之法律協助，協助調查犯罪行為人或依法應

賠償人財產等，以保障犯罪被害人權益。 

◎財團法人犯罪被害人保護協會免付費專線 0800-005-850。 

三、移工個人權益及人身安全預防及保護機制 

勞動部提醒您提高自我保護之意識，留意周遭性侵害及人口販運

等危機徵兆，學習並強化危機應變之能力；如果您不幸遭受人身侵害

之情形，為保障您在臺相關權益，請您儘速聯繫下述專線及管道單位

協助您在醫院驗傷，或至警察及移民署等單位報案偵訊，並由各縣市

政府協助提供翻譯服務，並視個案情形為您安排緊急安置地點、協助

轉換雇主，及協調處理勞資爭議等事宜。另外國人或民眾，如檢舉經

查證違反就業服務法相關規定屬實，可申請檢舉獎金。 

◎勞動部「1955 勞工諮詢申訴專線」(移工、雇主或一般民眾皆可以

透過市話、手機、或公共電話，免費撥打全國性 24 小時諮詢申訴窗

口「1955」專線電話尋求協助，該專線服務內容包含：提供雙語服務

（中文、泰國語、印尼語、越南語、英語）、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。如附表二) 

◎各縣市移工諮詢服務中心(如附表一) 

◎桃園與高雄國際機場 2處移工服務站(如附表五) 

◎警政署 110 全國報案專線(包含：性侵害及人身傷害) 

◎『113』保護專線(包含：性侵害、性騷擾防治諮詢) 

如您面臨性侵害人身安全的威脅時，請撥打『113 保護專線』（24

小時免付費服務），有英、越、泰、印、柬等五國語言通譯服務，提

供您諮詢與求助。 

 
 

柒、健康常識與生活小撇步 

＜健康常識＞ 

◆常見疾病的預防因應常識，將有助於您免除病痛，做好事前的健康

保健，讓您在臺生活無往不利。 

◆如果您有傳染病防治相關問題，可洽疾病管制署防疫諮詢專線1922

或 0800-001922 防疫專線 

◆衛教資源專區 

一、關於「流感」與「新型 A型流感」
1.感染症狀： 

感染季節性流感及新型 A型流感（如 H5N1 流感或 H7N9 流感等）

後之臨床症狀主要包括發燒(耳溫 38℃以上)、喉嚨痛、咳嗽、肌

肉酸痛、頭痛、全身倦怠等，部分患者有嘔吐、腹瀉和腹痛等症狀。

患者可能在發病數天後，發生呼吸困難及肺炎等嚴重併發症。 

2.預防及因應方式： 

(1)注意個人衛生及保健： 

a.勤洗手，養成良好衛生習慣。 

113 保護專線 
（24 小時服務）

英語服務請按 1 

越語服務請按 2 

泰語服務請按 3 

印尼語服務請按 4 

柬埔寨服務請按 5 

人工作場所，有就業服務法第 57 條第 3款及第 4款情形者。 

 (四)認識「犯罪被害人保護法」 

◎為落實移工在臺人士人權保障，「犯罪被害人保護法」於 2011 年

11 月 30 日修正通過，移工在臺灣期間，因犯罪行為被害而死亡

之遺屬、受重傷者本人及性侵害犯罪行為被害人納入保護範圍。 

◎移工於臺灣工作期間發生上述狀況，依據犯罪被害人保護法，勞

工本人或家屬可以申請犯罪被害補償金，亦能獲得必要之保護服

務。 

◎目前各縣市政府已建立移工犯罪被害人業務聯繫協助窗口，除現

有各縣市政府或各地性侵害防治中心可提供安置庇護、醫療協

助、法律協助、轉介心理諮商等保護資源外，財團法人犯罪被害

人保護協會，可協助您申請犯罪被害補償金，亦可提供司法偵

查、審判中與審判後之法律協助，協助調查犯罪行為人或依法應

賠償人財產等，以保障犯罪被害人權益。 

◎財團法人犯罪被害人保護協會免付費專線 0800-005-850。 

三、移工個人權益及人身安全預防及保護機制 

勞動部提醒您提高自我保護之意識，留意周遭性侵害及人口販運

等危機徵兆，學習並強化危機應變之能力；如果您不幸遭受人身侵害

之情形，為保障您在臺相關權益，請您儘速聯繫下述專線及管道單位

協助您在醫院驗傷，或至警察及移民署等單位報案偵訊，並由各縣市

政府協助提供翻譯服務，並視個案情形為您安排緊急安置地點、協助

轉換雇主，及協調處理勞資爭議等事宜。另外國人或民眾，如檢舉經

查證違反就業服務法相關規定屬實，可申請檢舉獎金。 

◎勞動部「1955 勞工諮詢申訴專線」(移工、雇主或一般民眾皆可以

透過市話、手機、或公共電話，免費撥打全國性 24 小時諮詢申訴窗

口「1955」專線電話尋求協助，該專線服務內容包含：提供雙語服務

（中文、泰國語、印尼語、越南語、英語）、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。如附表二) 

◎各縣市移工諮詢服務中心(如附表一) 

◎桃園與高雄國際機場 2處移工服務站(如附表五) 

◎警政署 110 全國報案專線(包含：性侵害及人身傷害) 

◎『113』保護專線(包含：性侵害、性騷擾防治諮詢) 

如您面臨性侵害人身安全的威脅時，請撥打『113 保護專線』（24

小時免付費服務），有英、越、泰、印、柬等五國語言通譯服務，提

供您諮詢與求助。 
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後之臨床症狀主要包括發燒(耳溫 38℃以上)、喉嚨痛、咳嗽、肌

肉酸痛、頭痛、全身倦怠等，部分患者有嘔吐、腹瀉和腹痛等症狀。
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人工作場所，有就業服務法第 57 條第 3款及第 4款情形者。 

 (四)認識「犯罪被害人保護法」 

◎為落實移工在臺人士人權保障，「犯罪被害人保護法」於 2011 年

11 月 30 日修正通過，移工在臺灣期間，因犯罪行為被害而死亡

之遺屬、受重傷者本人及性侵害犯罪行為被害人納入保護範圍。 

◎移工於臺灣工作期間發生上述狀況，依據犯罪被害人保護法，勞

工本人或家屬可以申請犯罪被害補償金，亦能獲得必要之保護服

務。 

◎目前各縣市政府已建立移工犯罪被害人業務聯繫協助窗口，除現

有各縣市政府或各地性侵害防治中心可提供安置庇護、醫療協

助、法律協助、轉介心理諮商等保護資源外，財團法人犯罪被害

人保護協會，可協助您申請犯罪被害補償金，亦可提供司法偵

查、審判中與審判後之法律協助，協助調查犯罪行為人或依法應

賠償人財產等，以保障犯罪被害人權益。 

◎財團法人犯罪被害人保護協會免付費專線 0800-005-850。 

三、移工個人權益及人身安全預防及保護機制 

勞動部提醒您提高自我保護之意識，留意周遭性侵害及人口販運

等危機徵兆，學習並強化危機應變之能力；如果您不幸遭受人身侵害

之情形，為保障您在臺相關權益，請您儘速聯繫下述專線及管道單位

協助您在醫院驗傷，或至警察及移民署等單位報案偵訊，並由各縣市

政府協助提供翻譯服務，並視個案情形為您安排緊急安置地點、協助

轉換雇主，及協調處理勞資爭議等事宜。另外國人或民眾，如檢舉經

查證違反就業服務法相關規定屬實，可申請檢舉獎金。 

◎勞動部「1955 勞工諮詢申訴專線」(移工、雇主或一般民眾皆可以

透過市話、手機、或公共電話，免費撥打全國性 24 小時諮詢申訴窗

口「1955」專線電話尋求協助，該專線服務內容包含：提供雙語服務

（中文、泰國語、印尼語、越南語、英語）、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。如附表二) 

◎各縣市移工諮詢服務中心(如附表一) 

◎桃園與高雄國際機場 2處移工服務站(如附表五) 

◎警政署 110 全國報案專線(包含：性侵害及人身傷害) 

◎『113』保護專線(包含：性侵害、性騷擾防治諮詢) 

如您面臨性侵害人身安全的威脅時，請撥打『113 保護專線』（24

小時免付費服務），有英、越、泰、印、柬等五國語言通譯服務，提

供您諮詢與求助。 

 
 

柒、健康常識與生活小撇步 

＜健康常識＞ 

◆常見疾病的預防因應常識，將有助於您免除病痛，做好事前的健康

保健，讓您在臺生活無往不利。 

◆如果您有傳染病防治相關問題，可洽疾病管制署防疫諮詢專線1922

或 0800-001922 防疫專線 

◆衛教資源專區 

一、關於「流感」與「新型 A型流感」
1.感染症狀： 

感染季節性流感及新型 A型流感（如 H5N1 流感或 H7N9 流感等）

後之臨床症狀主要包括發燒(耳溫 38℃以上)、喉嚨痛、咳嗽、肌

肉酸痛、頭痛、全身倦怠等，部分患者有嘔吐、腹瀉和腹痛等症狀。

患者可能在發病數天後，發生呼吸困難及肺炎等嚴重併發症。 

2.預防及因應方式： 

(1)注意個人衛生及保健： 

a.勤洗手，養成良好衛生習慣。 

113 保護專線 
（24 小時服務）

英語服務請按 1 
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泰語服務請按 3 
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門服務。如附表二) 

◎各縣市移工諮詢服務中心(如附表一) 

◎桃園與高雄國際機場 2處移工服務站(如附表五) 
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b.避免直接用手碰觸眼睛、鼻子和嘴巴，因病毒可由此途徑傳播。 

(2)注意呼吸道衛生及咳嗽禮節: 

a.有任何呼吸道症狀時應戴口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時，應

立即更換。 

b.咳嗽或打噴嚏時，應用面紙或手帕遮住口鼻，使用後面紙 即

丟置垃圾桶。 

c.手部接觸到呼吸道分泌物時，要 即澈底清潔雙手，當缺水或

可用水量有限時，可用乾洗手液替代。 

d.如有呼吸道症狀，與他人交談時，儘可能保持適當距離。 

(3)生病時應在家休息，儘 避免外出，如有任何不適，請及早就醫。 

(4)遠離感染來源： 

a.儘量避免近距離接觸病患，若因工作需要請戴上口罩，並注意

個人衛生及保健。 

b.儘量避免前往禽流感發生地區，非必要或無防護下，避免到生

禽宰殺處所、養禽場及活禽市場。 

(5)入出國應注意事項：  

a.返鄉前，留意當地疫情的報導，和當地衛生當局的建議。 

b.返鄉時，應避免接觸禽鳥類及其分泌物，如不小心碰觸，應馬

上以肥皂洗手。 

c.返臺後若出現發燒，或其他上呼吸道症狀，可於機場尋求檢疫

人員協助，倘返回工作住所後有身體不適，請戴上口罩儘速就

醫，並向醫師說明旅遊及接觸史，同時注意呼吸道及咳嗽禮

儀，並減少出入公共場所。 

二、關於「登革熱」 
1.傳染方式：經由病媒蚊(斑蚊)叮咬。 

2.感染症狀：突發發燒（38 C 以上）、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關

節痛、出疹等症狀。 

3.預防及因應方式： 

(1)定期清除孳生源，清除居家內外積水容器。 

(2)避免被病媒蚊叮咬，住家加裝紗窗、紗門。 

(3)出入流行高風險地區宜穿著淺色長袖衣服與長褲，在裸露部位塗

抹(噴)衛生福利部核可之防蚊藥劑。 

(4)若有疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並告知醫師相關旅遊史及接

觸史。 

4.返鄉時，請做好防蚊等自我保護措施。返臺後 14 天內，如果出現

疑似感染症狀請儘速就醫。 

三、關於「傷寒」 
1.傳感方式：經由食入被患者、帶菌者糞便或尿液所污染之食物或飲

水而傳染，潛伏期 3-60 天(一般為 8-14 天)。 

2.感染症狀：持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、便秘或腹瀉、

相對性心律減慢、肝脾腫大、身軀出現紅疹等；尚有輕微或非典型

之感染。 

3.預防及因應方式： 

(1)備餐前、進食前、照顧病人、為嬰幼兒或老年人更換尿布或處理

排泄物及如廁後，應以肥皂或洗手乳澈底洗淨雙手。 

(2)飲用水需加氯消毒或煮沸處理，食物（尤其是貝類水產品）應澈

底煮熟，避免生飲生食。 

(3)如出現發燒、腹痛、腹瀉等症狀或任何身體不適，請儘速告訴您

的雇主或仲介，協助您在臺就診醫治，並且暫時勿處理食物、照

顧老人或小孩。 

四、關於「麻疹」 
傳染方式：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感

染。 

感染症狀：常見症狀包括發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，

嚴重者可能會併發中耳炎、肺炎與腦炎。 

預防及因應方法：來臺前應接受麻疹、德國麻疹、腮腺炎(MMR)

疫苗接種。由於麻疹的傳染力很強，且發疹的前後 4 天為可傳

染期，如有出現發燒、紅疹及鼻炎、結膜炎、咳嗽三種症狀其

中的一種，就可能是麻疹疑似個案，應主動告知工廠廠護或安

全衛生人員，並儘速就醫，全程戴口罩，主動告知醫師近期是

否曾回母國或國外旅遊史。 

五、關於「德國麻疹」 
傳染方式：可經由飛沫或直接接觸病人鼻咽分泌物而感染。 

感染症狀：主要症狀包括輕度發燒、疲倦、鼻咽炎、耳後淋巴

結明顯腫大，並伴隨全身性不規則丘疹。孕婦若感染德國麻疹，

b.避免直接用手碰觸眼睛、鼻子和嘴巴，因病毒可由此途徑傳播。 

(2)注意呼吸道衛生及咳嗽禮節: 

a.有任何呼吸道症狀時應戴口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時，應

立即更換。 

b.咳嗽或打噴嚏時，應用面紙或手帕遮住口鼻，使用後面紙 即

丟置垃圾桶。 

c.手部接觸到呼吸道分泌物時，要 即澈底清潔雙手，當缺水或

可用水量有限時，可用乾洗手液替代。 

d.如有呼吸道症狀，與他人交談時，儘可能保持適當距離。 

(3)生病時應在家休息，儘 避免外出，如有任何不適，請及早就醫。 

(4)遠離感染來源： 

a.儘量避免近距離接觸病患，若因工作需要請戴上口罩，並注意
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b.儘量避免前往禽流感發生地區，非必要或無防護下，避免到生
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a.返鄉前，留意當地疫情的報導，和當地衛生當局的建議。 

b.返鄉時，應避免接觸禽鳥類及其分泌物，如不小心碰觸，應馬

上以肥皂洗手。 

c.返臺後若出現發燒，或其他上呼吸道症狀，可於機場尋求檢疫
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b.避免直接用手碰觸眼睛、鼻子和嘴巴，因病毒可由此途徑傳播。 

(2)注意呼吸道衛生及咳嗽禮節: 

a.有任何呼吸道症狀時應戴口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時，應

立即更換。 

b.咳嗽或打噴嚏時，應用面紙或手帕遮住口鼻，使用後面紙 即

丟置垃圾桶。 

c.手部接觸到呼吸道分泌物時，要 即澈底清潔雙手，當缺水或

可用水量有限時，可用乾洗手液替代。 

d.如有呼吸道症狀，與他人交談時，儘可能保持適當距離。 

(3)生病時應在家休息，儘 避免外出，如有任何不適，請及早就醫。 

(4)遠離感染來源： 

a.儘量避免近距離接觸病患，若因工作需要請戴上口罩，並注意

個人衛生及保健。 

b.儘量避免前往禽流感發生地區，非必要或無防護下，避免到生

禽宰殺處所、養禽場及活禽市場。 

(5)入出國應注意事項：  

a.返鄉前，留意當地疫情的報導，和當地衛生當局的建議。 

b.返鄉時，應避免接觸禽鳥類及其分泌物，如不小心碰觸，應馬

上以肥皂洗手。 

c.返臺後若出現發燒，或其他上呼吸道症狀，可於機場尋求檢疫

人員協助，倘返回工作住所後有身體不適，請戴上口罩儘速就

醫，並向醫師說明旅遊及接觸史，同時注意呼吸道及咳嗽禮

儀，並減少出入公共場所。 

二、關於「登革熱」 
1.傳染方式：經由病媒蚊(斑蚊)叮咬。 

2.感染症狀：突發發燒（38 C 以上）、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關

節痛、出疹等症狀。 

3.預防及因應方式： 

(1)定期清除孳生源，清除居家內外積水容器。 

(2)避免被病媒蚊叮咬，住家加裝紗窗、紗門。 

(3)出入流行高風險地區宜穿著淺色長袖衣服與長褲，在裸露部位塗

抹(噴)衛生福利部核可之防蚊藥劑。 

(4)若有疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並告知醫師相關旅遊史及接

觸史。 

4.返鄉時，請做好防蚊等自我保護措施。返臺後 14 天內，如果出現

疑似感染症狀請儘速就醫。 

三、關於「傷寒」 
1.傳感方式：經由食入被患者、帶菌者糞便或尿液所污染之食物或飲

水而傳染，潛伏期 3-60 天(一般為 8-14 天)。 

2.感染症狀：持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、便秘或腹瀉、

相對性心律減慢、肝脾腫大、身軀出現紅疹等；尚有輕微或非典型

之感染。 

3.預防及因應方式： 

(1)備餐前、進食前、照顧病人、為嬰幼兒或老年人更換尿布或處理

排泄物及如廁後，應以肥皂或洗手乳澈底洗淨雙手。 

(2)飲用水需加氯消毒或煮沸處理，食物（尤其是貝類水產品）應澈

底煮熟，避免生飲生食。 

(3)如出現發燒、腹痛、腹瀉等症狀或任何身體不適，請儘速告訴您

的雇主或仲介，協助您在臺就診醫治，並且暫時勿處理食物、照

顧老人或小孩。 

四、關於「麻疹」 
傳染方式：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感

染。 

感染症狀：常見症狀包括發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，

嚴重者可能會併發中耳炎、肺炎與腦炎。 

預防及因應方法：來臺前應接受麻疹、德國麻疹、腮腺炎(MMR)

疫苗接種。由於麻疹的傳染力很強，且發疹的前後 4 天為可傳

染期，如有出現發燒、紅疹及鼻炎、結膜炎、咳嗽三種症狀其

中的一種，就可能是麻疹疑似個案，應主動告知工廠廠護或安

全衛生人員，並儘速就醫，全程戴口罩，主動告知醫師近期是

否曾回母國或國外旅遊史。 
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傳染方式：可經由飛沫或直接接觸病人鼻咽分泌物而感染。 
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傳染方式：可經由飛沫或直接接觸病人鼻咽分泌物而感染。 

感染症狀：主要症狀包括輕度發燒、疲倦、鼻咽炎、耳後淋巴

結明顯腫大，並伴隨全身性不規則丘疹。孕婦若感染德國麻疹，
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會造成死產、流產或胎兒主要器官受損。 

預防及因應方法：來臺前應接受麻疹、德國麻疹、腮腺炎(MMR)

疫苗接種。由於德國麻疹的感染力強，發疹的前後 7 天均有傳

染力，且部分感染者並無明顯的發疹，因此，如出現有疑似德

國麻疹症狀，應主動告知工廠廠護或安全衛生人員，並儘速就

醫，全程戴口罩，主動告知醫師近期是否曾回母國或國外旅遊

史。 

六、關於「愛滋病」防治 
愛滋病毒是經由未採取防護措施的性行為、使用受感染之針具

（如針頭、針筒）/稀釋液/容器及母子垂直感染等途徑而感染。

預防感染請避免一夜情、援助交際、嫖妓、參加毒品濫用性派

對及共用針具等高危險行為。籲請您於每次性行為時全程正確

使用保險套，是預防性病及愛滋病感染最經濟、有效又方便的

方式。 

中華民國政府已修改法規，取消非本國籍人類免疫缺乏病毒(HIV)

感染者之入境、停留及居留限制，也取消此項健康檢查項目。

移工人士進入中華民國後，可自行至醫院進行 HIV 篩檢，了解

自身感染狀況，傳染病諮詢電話為 0800-001922。 

七、關於「結核病」防治 
結核病透過空氣傳染，痰塗片檢查陽性的病人，傳染性最高。

發病初期通常沒有症狀，疾病進展過程緩慢，等到病情逐漸加

重之後，出現長期咳嗽、咳痰、無故疲倦、胃口不佳、體重減

輕等症狀，嚴重的時候還會有午後潮熱、夜間盜汗，甚至於胸

痛、咳血等現象。受到感染的人，終其一生，大約有 5-10%的

發病機會，尤其在個人免疫力減弱時，結核菌極可能再度活化

致病。 

「早期發現、規則治療」是防治結核病的不二法門，若發現自

己咳嗽（有痰）超過 2星期，一定要及早就醫，並可透過胸部 X

光及痰液檢驗，以便確認自己是否罹患結核病。治療結核病，

必須遵照醫師指示規則服藥至少 6 個月以上，同時要定期返院

檢查，不可認為症狀消失就自行停止服藥，假如擅自停藥，會

使病情更加重甚至引起抗藥性，故患者應加入 DOTS 計畫，讓專

業的關懷員每日關懷服藥。 

八、關於「燒、燙傷」 
輕微的燒燙傷應先立即用冷水沖洗，再用冷敷或浸泡冷水，切

記傷口的水泡不可弄破。若是嚴重的燒燙傷，請依「沖 脫 泡

蓋 送」步驟處理，以減輕傷口受損程度。 

沖： 迅速以流動的自來水沖洗，或將受傷部位浸泡於冷水內，以快

速降低皮膚表面熱度。 

脫： 充分泡濕後，再小心除去衣物；必要時可以剪刀剪開衣服，並

暫時保留黏住的部份。儘量避免將傷口之水泡弄破。 

泡： 繼續浸泡於冷水中 30 分鐘，可減輕疼痛及穩定情緒。但若燙傷

面積廣大，或年齡較小，則不必浸泡過久，以免體溫下降過度，

或延誤治療時機。 

蓋： 用清潔乾淨的床單或布單，紗布覆蓋。勿任意塗上外用藥或民

間偏方，這些東西可能無助於傷口的復原，並且容易引起傷口

感染，及影響醫護人員的判斷和緊急處理。 

送： 除極小之燙傷可以自理外，最好送往鄰近的醫院做進一步的處

理。若傷勢較大，則最好轉送到設置有燙傷中心的醫院治療。 

九、向毒品說不【TFDA】 
1.施用毒品不僅違法，還會傷害身心健康，危害工作和生活，而且戒

治不易，常導致精神恍惚，及造成不可復原的身體傷害，並且潛藏

致命性，最後以死亡收場。絕不可一時好奇、尋求刺激而持有或吸

食毒品，並對第三級毒品愷他命(Ketamine)「長期吸食 K他命，泌

尿道慢性病發炎」、一粒眠(Nimetazepam)、FM2 等新興濫用毒品掉

以輕心。 

2.預防毒害六招： 

(1)保持生活作息正常。 

(2)絕對不好奇試用毒品。 

(3)建立正確情緒抒解方法。 

(4)不靠藥物提神或減重。 

(5)遠離複雜場所。 

(6)不接受陌生人的飲料、香菸。 

3.衛生福利部已公告指定藥癮戒治機構，辦理戒癮門診、急診及住院

等服務，另民間戒癮輔導團體或機構亦提供戒毒諮詢及安置輔導等

協助。如有任何問題，請撥打免付費諮詢專線 0800-770-885(請請

會造成死產、流產或胎兒主要器官受損。 

預防及因應方法：來臺前應接受麻疹、德國麻疹、腮腺炎(MMR)

疫苗接種。由於德國麻疹的感染力強，發疹的前後 7 天均有傳

染力，且部分感染者並無明顯的發疹，因此，如出現有疑似德

國麻疹症狀，應主動告知工廠廠護或安全衛生人員，並儘速就

醫，全程戴口罩，主動告知醫師近期是否曾回母國或國外旅遊

史。 

六、關於「愛滋病」防治 
愛滋病毒是經由未採取防護措施的性行為、使用受感染之針具

（如針頭、針筒）/稀釋液/容器及母子垂直感染等途徑而感染。

預防感染請避免一夜情、援助交際、嫖妓、參加毒品濫用性派

對及共用針具等高危險行為。籲請您於每次性行為時全程正確

使用保險套，是預防性病及愛滋病感染最經濟、有效又方便的

方式。 

中華民國政府已修改法規，取消非本國籍人類免疫缺乏病毒(HIV)

感染者之入境、停留及居留限制，也取消此項健康檢查項目。

移工人士進入中華民國後，可自行至醫院進行 HIV 篩檢，了解

自身感染狀況，傳染病諮詢電話為 0800-001922。 

七、關於「結核病」防治 
結核病透過空氣傳染，痰塗片檢查陽性的病人，傳染性最高。

發病初期通常沒有症狀，疾病進展過程緩慢，等到病情逐漸加

重之後，出現長期咳嗽、咳痰、無故疲倦、胃口不佳、體重減

輕等症狀，嚴重的時候還會有午後潮熱、夜間盜汗，甚至於胸

痛、咳血等現象。受到感染的人，終其一生，大約有 5-10%的

發病機會，尤其在個人免疫力減弱時，結核菌極可能再度活化

致病。 

「早期發現、規則治療」是防治結核病的不二法門，若發現自

己咳嗽（有痰）超過 2星期，一定要及早就醫，並可透過胸部 X

光及痰液檢驗，以便確認自己是否罹患結核病。治療結核病，

必須遵照醫師指示規則服藥至少 6 個月以上，同時要定期返院

檢查，不可認為症狀消失就自行停止服藥，假如擅自停藥，會

使病情更加重甚至引起抗藥性，故患者應加入 DOTS 計畫，讓專

業的關懷員每日關懷服藥。 

八、關於「燒、燙傷」 
輕微的燒燙傷應先立即用冷水沖洗，再用冷敷或浸泡冷水，切

記傷口的水泡不可弄破。若是嚴重的燒燙傷，請依「沖 脫 泡

蓋 送」步驟處理，以減輕傷口受損程度。 

沖： 迅速以流動的自來水沖洗，或將受傷部位浸泡於冷水內，以快

速降低皮膚表面熱度。 

脫： 充分泡濕後，再小心除去衣物；必要時可以剪刀剪開衣服，並

暫時保留黏住的部份。儘量避免將傷口之水泡弄破。 

泡： 繼續浸泡於冷水中 30 分鐘，可減輕疼痛及穩定情緒。但若燙傷

面積廣大，或年齡較小，則不必浸泡過久，以免體溫下降過度，

或延誤治療時機。 

蓋： 用清潔乾淨的床單或布單，紗布覆蓋。勿任意塗上外用藥或民

間偏方，這些東西可能無助於傷口的復原，並且容易引起傷口

感染，及影響醫護人員的判斷和緊急處理。 

送： 除極小之燙傷可以自理外，最好送往鄰近的醫院做進一步的處

理。若傷勢較大，則最好轉送到設置有燙傷中心的醫院治療。 

九、向毒品說不【TFDA】 
1.施用毒品不僅違法，還會傷害身心健康，危害工作和生活，而且戒

治不易，常導致精神恍惚，及造成不可復原的身體傷害，並且潛藏

致命性，最後以死亡收場。絕不可一時好奇、尋求刺激而持有或吸

食毒品，並對第三級毒品愷他命(Ketamine)「長期吸食 K他命，泌

尿道慢性病發炎」、一粒眠(Nimetazepam)、FM2 等新興濫用毒品掉

以輕心。 

2.預防毒害六招： 

(1)保持生活作息正常。 

(2)絕對不好奇試用毒品。 

(3)建立正確情緒抒解方法。 

(4)不靠藥物提神或減重。 

(5)遠離複雜場所。 

(6)不接受陌生人的飲料、香菸。 

3.衛生福利部已公告指定藥癮戒治機構，辦理戒癮門診、急診及住院

等服務，另民間戒癮輔導團體或機構亦提供戒毒諮詢及安置輔導等

協助。如有任何問題，請撥打免付費諮詢專線 0800-770-885(請請
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會造成死產、流產或胎兒主要器官受損。 

預防及因應方法：來臺前應接受麻疹、德國麻疹、腮腺炎(MMR)

疫苗接種。由於德國麻疹的感染力強，發疹的前後 7 天均有傳

染力，且部分感染者並無明顯的發疹，因此，如出現有疑似德

國麻疹症狀，應主動告知工廠廠護或安全衛生人員，並儘速就

醫，全程戴口罩，主動告知醫師近期是否曾回母國或國外旅遊

史。 

六、關於「愛滋病」防治 
愛滋病毒是經由未採取防護措施的性行為、使用受感染之針具

（如針頭、針筒）/稀釋液/容器及母子垂直感染等途徑而感染。

預防感染請避免一夜情、援助交際、嫖妓、參加毒品濫用性派

對及共用針具等高危險行為。籲請您於每次性行為時全程正確

使用保險套，是預防性病及愛滋病感染最經濟、有效又方便的

方式。 

中華民國政府已修改法規，取消非本國籍人類免疫缺乏病毒(HIV)

感染者之入境、停留及居留限制，也取消此項健康檢查項目。

移工人士進入中華民國後，可自行至醫院進行 HIV 篩檢，了解

自身感染狀況，傳染病諮詢電話為 0800-001922。 

七、關於「結核病」防治 
結核病透過空氣傳染，痰塗片檢查陽性的病人，傳染性最高。

發病初期通常沒有症狀，疾病進展過程緩慢，等到病情逐漸加

重之後，出現長期咳嗽、咳痰、無故疲倦、胃口不佳、體重減

輕等症狀，嚴重的時候還會有午後潮熱、夜間盜汗，甚至於胸

痛、咳血等現象。受到感染的人，終其一生，大約有 5-10%的

發病機會，尤其在個人免疫力減弱時，結核菌極可能再度活化

致病。 

「早期發現、規則治療」是防治結核病的不二法門，若發現自

己咳嗽（有痰）超過 2星期，一定要及早就醫，並可透過胸部 X

光及痰液檢驗，以便確認自己是否罹患結核病。治療結核病，

必須遵照醫師指示規則服藥至少 6 個月以上，同時要定期返院

檢查，不可認為症狀消失就自行停止服藥，假如擅自停藥，會

使病情更加重甚至引起抗藥性，故患者應加入 DOTS 計畫，讓專

業的關懷員每日關懷服藥。 

八、關於「燒、燙傷」 
輕微的燒燙傷應先立即用冷水沖洗，再用冷敷或浸泡冷水，切

記傷口的水泡不可弄破。若是嚴重的燒燙傷，請依「沖 脫 泡

蓋 送」步驟處理，以減輕傷口受損程度。 

沖： 迅速以流動的自來水沖洗，或將受傷部位浸泡於冷水內，以快

速降低皮膚表面熱度。 

脫： 充分泡濕後，再小心除去衣物；必要時可以剪刀剪開衣服，並

暫時保留黏住的部份。儘量避免將傷口之水泡弄破。 

泡： 繼續浸泡於冷水中 30 分鐘，可減輕疼痛及穩定情緒。但若燙傷

面積廣大，或年齡較小，則不必浸泡過久，以免體溫下降過度，

或延誤治療時機。 

蓋： 用清潔乾淨的床單或布單，紗布覆蓋。勿任意塗上外用藥或民

間偏方，這些東西可能無助於傷口的復原，並且容易引起傷口

感染，及影響醫護人員的判斷和緊急處理。 

送： 除極小之燙傷可以自理外，最好送往鄰近的醫院做進一步的處

理。若傷勢較大，則最好轉送到設置有燙傷中心的醫院治療。 

九、向毒品說不【TFDA】 
1.施用毒品不僅違法，還會傷害身心健康，危害工作和生活，而且戒

治不易，常導致精神恍惚，及造成不可復原的身體傷害，並且潛藏

致命性，最後以死亡收場。絕不可一時好奇、尋求刺激而持有或吸

食毒品，並對第三級毒品愷他命(Ketamine)「長期吸食 K他命，泌

尿道慢性病發炎」、一粒眠(Nimetazepam)、FM2 等新興濫用毒品掉

以輕心。 

2.預防毒害六招： 

(1)保持生活作息正常。 

(2)絕對不好奇試用毒品。 

(3)建立正確情緒抒解方法。 

(4)不靠藥物提神或減重。 

(5)遠離複雜場所。 

(6)不接受陌生人的飲料、香菸。 

3.衛生福利部已公告指定藥癮戒治機構，辦理戒癮門診、急診及住院

等服務，另民間戒癮輔導團體或機構亦提供戒毒諮詢及安置輔導等

協助。如有任何問題，請撥打免付費諮詢專線 0800-770-885(請請

會造成死產、流產或胎兒主要器官受損。 

預防及因應方法：來臺前應接受麻疹、德國麻疹、腮腺炎(MMR)

疫苗接種。由於德國麻疹的感染力強，發疹的前後 7 天均有傳

染力，且部分感染者並無明顯的發疹，因此，如出現有疑似德

國麻疹症狀，應主動告知工廠廠護或安全衛生人員，並儘速就
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您，幫幫我)。 

4.響應聯合國國際反毒日，臺灣發起紫錐花運動。邀請您共同推廣紫

錐花標幟。 

＜生活小撇步＞

◆專為隻身在外的您提供簡易的生活小妙招，讓惱人的居家問題輕鬆

解決！ 

一、吐司去除污垢 
外套只要是每天穿，又容易在衣領與袖口堆積污垢，可利用切

得較厚的吐司麵包用力摩擦即可去除。 

二、檸檬去渣大發現 
茶壺、飲水機使用久了，常會卡一層白白厚厚的渣，只要將一

顆檸檬，去籽、切半放入煮 2至 3小時，裡面的渣會漸漸變少，

多試幾次，效果會更好。 

三、用鹽去除毛巾異味 
毛巾用久會有一股異味，但是如果用洗潔精清洗毛巾，反而會

越洗越黏，其實只要放一些鹽在毛巾上輕輕搓洗，就可去除異

味了。 

四、衛生紙除臭方法 
鞋櫃因空間密閉、濕氣較高，而衛生紙本身有非常細的纖維，

將之放入鞋櫃中，能夠有效的吸附濕氣，這樣一來就不會有難

聞的氣味了。 

五、電話聽筒有異味 
將未使用過的茶包(隨你喜愛得口味)，拔去吊線，置於電話聽筒

的凹槽處，如此即可保持話筒的清新氣味！ 

捌、臺灣民俗節慶與著名景點推薦 

＜民俗節慶介紹＞ 

◆介紹臺灣最具代表的五大節慶，有助於您了解臺灣風俗民情，讓您

早日適應在臺生活，將臺灣視為第二個家喔！ 

一、春節﹝農曆 1月 1日∼1月 15 日﹞ 

春節是臺灣人最重視的節慶，家家戶戶貼春聯、一家人會在「除

夕夜」團吃年夜飯，並且互贈紅包，說祝福的話，以象徵大吉

大利、來年好運氣。代表食菜：菜頭─代表『好彩頭』、魚─代

表年年有餘、芥菜﹝長年菜﹞─象徵長壽、年糕─象徵步步高

升 

二、元宵節﹝農曆 1月 15 日﹞
元宵節的夜晚，處處可見人人手提燈籠外出遊玩，廟宇會展示

特別的花燈，各地也會舉辦熱鬧的「燈會」活動。 

代表食菜：元宵(湯圓) 

三、端午節﹝農曆 5月 5日﹞ 
住家門口會掛上菖蒲和艾草，並配帶香包，據說可保平安。中

午 12 點整有“立蛋”的習俗，而各地也會舉辦“划龍舟”競賽

活動，熱鬧非凡。 

代表食菜：粽子 

四、中元節﹝農曆 7月 15 日﹞ 
各地廟宇都會舉辦許多傳統盛大的祭典法會。家家戶戶皆準備

極為豐盛的肉祭品，祭拜鬼神，祈求平安。 

五、中秋節﹝農曆 8月 15 日﹞
當天晚上全家人要齊聚一起賞月、吃月餅及柚子，『吃月餅』意

味著團圓美滿；『吃柚子』是代表受到月亮保佑的意思。 

代表食菜：月餅、柚子 

 

＜著名景點推薦＞ 

◆臺灣是一座非常美麗的寶島，有「福爾摩沙」之美稱，推薦最具代

表性的名勝景點，提供您休閒旅遊時的最佳選擇。 

一、新北淡水
談到 淡水 最著名的莫過於古樸老街、美食和

夕陽景緻，「漁人碼頭」是觀賞夕陽的最佳場所，

而「紅毛城」有別緻的歐式洋樓，都是您不可錯過

的地方。 

◎特色美食：魚丸、阿給、酸梅湯、魚酥、阿婆鐵蛋 

◎交通運輸：搭乘捷運淡水線至淡水站 
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夕陽景緻，「漁人碼頭」是觀賞夕陽的最佳場所，

而「紅毛城」有別緻的歐式洋樓，都是您不可錯過

的地方。 

◎特色美食：魚丸、阿給、酸梅湯、魚酥、阿婆鐵蛋 

◎交通運輸：搭乘捷運淡水線至淡水站 

您，幫幫我)。 

4.響應聯合國國際反毒日，臺灣發起紫錐花運動。邀請您共同推廣紫

錐花標幟。 

＜生活小撇步＞

◆專為隻身在外的您提供簡易的生活小妙招，讓惱人的居家問題輕鬆

解決！ 

一、吐司去除污垢 
外套只要是每天穿，又容易在衣領與袖口堆積污垢，可利用切

得較厚的吐司麵包用力摩擦即可去除。 

二、檸檬去渣大發現 
茶壺、飲水機使用久了，常會卡一層白白厚厚的渣，只要將一

顆檸檬，去籽、切半放入煮 2至 3小時，裡面的渣會漸漸變少，

多試幾次，效果會更好。 

三、用鹽去除毛巾異味 
毛巾用久會有一股異味，但是如果用洗潔精清洗毛巾，反而會

越洗越黏，其實只要放一些鹽在毛巾上輕輕搓洗，就可去除異

味了。 

四、衛生紙除臭方法 
鞋櫃因空間密閉、濕氣較高，而衛生紙本身有非常細的纖維，

將之放入鞋櫃中，能夠有效的吸附濕氣，這樣一來就不會有難

聞的氣味了。 

五、電話聽筒有異味 
將未使用過的茶包(隨你喜愛得口味)，拔去吊線，置於電話聽筒

的凹槽處，如此即可保持話筒的清新氣味！ 

捌、臺灣民俗節慶與著名景點推薦 

＜民俗節慶介紹＞ 

◆介紹臺灣最具代表的五大節慶，有助於您了解臺灣風俗民情，讓您

早日適應在臺生活，將臺灣視為第二個家喔！ 

一、春節﹝農曆 1月 1日∼1月 15 日﹞ 

春節是臺灣人最重視的節慶，家家戶戶貼春聯、一家人會在「除

夕夜」團吃年夜飯，並且互贈紅包，說祝福的話，以象徵大吉

大利、來年好運氣。代表食菜：菜頭─代表『好彩頭』、魚─代

表年年有餘、芥菜﹝長年菜﹞─象徵長壽、年糕─象徵步步高

升 

二、元宵節﹝農曆 1月 15 日﹞
元宵節的夜晚，處處可見人人手提燈籠外出遊玩，廟宇會展示

特別的花燈，各地也會舉辦熱鬧的「燈會」活動。 

代表食菜：元宵(湯圓) 

三、端午節﹝農曆 5月 5日﹞ 
住家門口會掛上菖蒲和艾草，並配帶香包，據說可保平安。中

午 12 點整有“立蛋”的習俗，而各地也會舉辦“划龍舟”競賽

活動，熱鬧非凡。 

代表食菜：粽子 

四、中元節﹝農曆 7月 15 日﹞ 
各地廟宇都會舉辦許多傳統盛大的祭典法會。家家戶戶皆準備

極為豐盛的肉祭品，祭拜鬼神，祈求平安。 

五、中秋節﹝農曆 8月 15 日﹞
當天晚上全家人要齊聚一起賞月、吃月餅及柚子，『吃月餅』意

味著團圓美滿；『吃柚子』是代表受到月亮保佑的意思。 

代表食菜：月餅、柚子 

 

＜著名景點推薦＞ 

◆臺灣是一座非常美麗的寶島，有「福爾摩沙」之美稱，推薦最具代

表性的名勝景點，提供您休閒旅遊時的最佳選擇。 

一、新北淡水
談到 淡水 最著名的莫過於古樸老街、美食和

夕陽景緻，「漁人碼頭」是觀賞夕陽的最佳場所，

而「紅毛城」有別緻的歐式洋樓，都是您不可錯過

的地方。 

◎特色美食：魚丸、阿給、酸梅湯、魚酥、阿婆鐵蛋 

◎交通運輸：搭乘捷運淡水線至淡水站 
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二、臺北陽明山 
陽明山一年四季都有值得一遊的美景，有陽明山

國家公園、大屯山、擎天崗、竹子湖等著名景點，

其中以春天的“花季”和冬天的“溫泉”最受遊

客青睞。 

◎特色美食：野菜、土雞、山產 

◎交通運輸： 

(1)臺北車站搭乘 260 公車 

(2)捷運劍潭站搭乘紅 5公車 

(3)捷運北投站搭乘「台灣好行」北投竹子湖線  

三、臺北 101 大樓 
TAIPEI 101 是臺北地標建築，外觀如同勁竹節節

高昇，極具律動的美感，提供世界級精品購物美

食娛樂服務，遊客也可登上101景觀臺瀏覽景觀。 

◎特色：節慶煙火秀、世界最快速的電梯、全球

最壯觀之巨球工程防強風搖晃設計。 

◎交通運輸：搭乘捷運信義線至臺北 101 站 

四、南投日月潭
日月潭位於臺灣本島中央，是臺灣最大的淡水湖

泊，也是最美麗的高山湖泊，潭面以拉魯島為界，

東側形如日輪，西側狀如月鉤，故稱為日月潭，

其浪漫優美的景致，是臺灣中外最負盛名的觀光

景點之一。 

◎特色：潭區有著名景點水社、文武廟、慈恩塔、

伊達邵、向山外，還有 14 條步道環繞，亦可乘船一覽日月潭潭面風

光，或搭乘日月潭纜車，高空俯瞰潭區美景，讓您一次享玩水、陸、

空三種不同的旅程 

◎美食：總統魚(曲腰魚)、奇力魚、潭蝦、刺蔥、阿薩姆紅茶、白雲

香菇、筊白筍 

◎交通運輸：臺中干城站、臺鐵臺中站或高鐵臺中站搭乘「台灣好行」

日月潭線或南投客運至日月潭，或由臺北西站 B棟搭乘國光客運(臺北

→日月潭) 

五、嘉義阿里山
阿里山的日出、雲海、晚霞、森林鐵路、巨木合

稱阿里山五奇；阿里山新八景：塔山奇岩、28 號

巨木、小笠原山、水山巨木、香林拱橋、慈雲觀

景、神怡流瀑、阿里山神木遺跡等，皆已聞名遐

邇，每年三、四月的阿里山花季更是遊人如織。 

◎特色美食：奮起湖鐵路便當、愛玉 

◎交通運輸：於高鐵嘉義站搭乘「台灣好行」阿里山線-A線或臺鐵嘉

義站搭乘「台灣好行」阿里山線-B 線 

六、臺南府城
臺南府城是臺灣的古都，擁有許多國家級古蹟，

其中以孔廟、安平古堡、億載金城、赤崁樓等最

享盛名，除了古蹟之外，臺南的小吃也是另一項

特色，值得品嚐！ 

◎特色美食：擔仔麵、意麵、蝦捲、碗粿、棺材

板、豆花、鼎邊銼 

◎交通運輸：1.臺南火車站搭乘至各地公車 

2.臺鐵臺南站搭乘「台灣好行」88 安平線 

七、屏東墾丁 
墾丁充滿著熱情的南島風情，是從事水上活動的

最佳去處，每到夏季，吸引了很多移工觀光客到

此一遊，在炎炎夏日裡，歡迎您廣邀朋友一起來

戲水消暑哦！ 

◎特色美食：鹿角菜、雨來菇、港口茶、芋頭粿、

鴨肉冬粉 

◎交通運輸：1.屏東車站搭乘屏東客運 

2.高鐵左營站搭乘「台灣好行」墾丁快線 

八、臺東知本 
知本位於臺灣東部，以世界級溫泉勝地著名，在

這裡除了可以享受泡湯之樂，同時還有山巒、峽

谷、瀑布等原始自然風貌。 

◎特色美食：金針花、釋迦、洛神葵、菊花茶 

二、臺北陽明山 
陽明山一年四季都有值得一遊的美景，有陽明山

國家公園、大屯山、擎天崗、竹子湖等著名景點，

其中以春天的“花季”和冬天的“溫泉”最受遊

客青睞。 

◎特色美食：野菜、土雞、山產 

◎交通運輸： 

(1)臺北車站搭乘 260 公車 

(2)捷運劍潭站搭乘紅 5公車 

(3)捷運北投站搭乘「台灣好行」北投竹子湖線  

三、臺北 101 大樓 
TAIPEI 101 是臺北地標建築，外觀如同勁竹節節

高昇，極具律動的美感，提供世界級精品購物美

食娛樂服務，遊客也可登上101景觀臺瀏覽景觀。 

◎特色：節慶煙火秀、世界最快速的電梯、全球

最壯觀之巨球工程防強風搖晃設計。 

◎交通運輸：搭乘捷運信義線至臺北 101 站 

四、南投日月潭
日月潭位於臺灣本島中央，是臺灣最大的淡水湖

泊，也是最美麗的高山湖泊，潭面以拉魯島為界，

東側形如日輪，西側狀如月鉤，故稱為日月潭，

其浪漫優美的景致，是臺灣中外最負盛名的觀光

景點之一。 

◎特色：潭區有著名景點水社、文武廟、慈恩塔、

伊達邵、向山外，還有 14 條步道環繞，亦可乘船一覽日月潭潭面風

光，或搭乘日月潭纜車，高空俯瞰潭區美景，讓您一次享玩水、陸、

空三種不同的旅程 

◎美食：總統魚(曲腰魚)、奇力魚、潭蝦、刺蔥、阿薩姆紅茶、白雲

香菇、筊白筍 

◎交通運輸：臺中干城站、臺鐵臺中站或高鐵臺中站搭乘「台灣好行」

日月潭線或南投客運至日月潭，或由臺北西站 B棟搭乘國光客運(臺北

→日月潭) 

五、嘉義阿里山
阿里山的日出、雲海、晚霞、森林鐵路、巨木合

稱阿里山五奇；阿里山新八景：塔山奇岩、28 號

巨木、小笠原山、水山巨木、香林拱橋、慈雲觀

景、神怡流瀑、阿里山神木遺跡等，皆已聞名遐

邇，每年三、四月的阿里山花季更是遊人如織。 

◎特色美食：奮起湖鐵路便當、愛玉 

◎交通運輸：於高鐵嘉義站搭乘「台灣好行」阿里山線-A線或臺鐵嘉

義站搭乘「台灣好行」阿里山線-B 線 

六、臺南府城
臺南府城是臺灣的古都，擁有許多國家級古蹟，

其中以孔廟、安平古堡、億載金城、赤崁樓等最

享盛名，除了古蹟之外，臺南的小吃也是另一項

特色，值得品嚐！ 

◎特色美食：擔仔麵、意麵、蝦捲、碗粿、棺材

板、豆花、鼎邊銼 

◎交通運輸：1.臺南火車站搭乘至各地公車 

2.臺鐵臺南站搭乘「台灣好行」88 安平線 

七、屏東墾丁 
墾丁充滿著熱情的南島風情，是從事水上活動的

最佳去處，每到夏季，吸引了很多移工觀光客到

此一遊，在炎炎夏日裡，歡迎您廣邀朋友一起來

戲水消暑哦！ 

◎特色美食：鹿角菜、雨來菇、港口茶、芋頭粿、

鴨肉冬粉 

◎交通運輸：1.屏東車站搭乘屏東客運 

2.高鐵左營站搭乘「台灣好行」墾丁快線 

八、臺東知本 
知本位於臺灣東部，以世界級溫泉勝地著名，在

這裡除了可以享受泡湯之樂，同時還有山巒、峽

谷、瀑布等原始自然風貌。 

◎特色美食：金針花、釋迦、洛神葵、菊花茶 
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二、臺北陽明山 
陽明山一年四季都有值得一遊的美景，有陽明山

國家公園、大屯山、擎天崗、竹子湖等著名景點，

其中以春天的“花季”和冬天的“溫泉”最受遊

客青睞。 

◎特色美食：野菜、土雞、山產 

◎交通運輸： 

(1)臺北車站搭乘 260 公車 

(2)捷運劍潭站搭乘紅 5公車 

(3)捷運北投站搭乘「台灣好行」北投竹子湖線  

三、臺北 101 大樓 
TAIPEI 101 是臺北地標建築，外觀如同勁竹節節

高昇，極具律動的美感，提供世界級精品購物美

食娛樂服務，遊客也可登上101景觀臺瀏覽景觀。 

◎特色：節慶煙火秀、世界最快速的電梯、全球

最壯觀之巨球工程防強風搖晃設計。 

◎交通運輸：搭乘捷運信義線至臺北 101 站 

四、南投日月潭
日月潭位於臺灣本島中央，是臺灣最大的淡水湖

泊，也是最美麗的高山湖泊，潭面以拉魯島為界，

東側形如日輪，西側狀如月鉤，故稱為日月潭，

其浪漫優美的景致，是臺灣中外最負盛名的觀光

景點之一。 

◎特色：潭區有著名景點水社、文武廟、慈恩塔、

伊達邵、向山外，還有 14 條步道環繞，亦可乘船一覽日月潭潭面風

光，或搭乘日月潭纜車，高空俯瞰潭區美景，讓您一次享玩水、陸、

空三種不同的旅程 

◎美食：總統魚(曲腰魚)、奇力魚、潭蝦、刺蔥、阿薩姆紅茶、白雲

香菇、筊白筍 

◎交通運輸：臺中干城站、臺鐵臺中站或高鐵臺中站搭乘「台灣好行」

日月潭線或南投客運至日月潭，或由臺北西站 B棟搭乘國光客運(臺北

→日月潭) 

五、嘉義阿里山
阿里山的日出、雲海、晚霞、森林鐵路、巨木合

稱阿里山五奇；阿里山新八景：塔山奇岩、28 號

巨木、小笠原山、水山巨木、香林拱橋、慈雲觀

景、神怡流瀑、阿里山神木遺跡等，皆已聞名遐

邇，每年三、四月的阿里山花季更是遊人如織。 

◎特色美食：奮起湖鐵路便當、愛玉 

◎交通運輸：於高鐵嘉義站搭乘「台灣好行」阿里山線-A線或臺鐵嘉

義站搭乘「台灣好行」阿里山線-B 線 

六、臺南府城
臺南府城是臺灣的古都，擁有許多國家級古蹟，

其中以孔廟、安平古堡、億載金城、赤崁樓等最

享盛名，除了古蹟之外，臺南的小吃也是另一項

特色，值得品嚐！ 

◎特色美食：擔仔麵、意麵、蝦捲、碗粿、棺材

板、豆花、鼎邊銼 

◎交通運輸：1.臺南火車站搭乘至各地公車 

2.臺鐵臺南站搭乘「台灣好行」88 安平線 

七、屏東墾丁 
墾丁充滿著熱情的南島風情，是從事水上活動的

最佳去處，每到夏季，吸引了很多移工觀光客到

此一遊，在炎炎夏日裡，歡迎您廣邀朋友一起來

戲水消暑哦！ 

◎特色美食：鹿角菜、雨來菇、港口茶、芋頭粿、

鴨肉冬粉 

◎交通運輸：1.屏東車站搭乘屏東客運 

2.高鐵左營站搭乘「台灣好行」墾丁快線 

八、臺東知本 
知本位於臺灣東部，以世界級溫泉勝地著名，在

這裡除了可以享受泡湯之樂，同時還有山巒、峽

谷、瀑布等原始自然風貌。 

◎特色美食：金針花、釋迦、洛神葵、菊花茶 

二、臺北陽明山 
陽明山一年四季都有值得一遊的美景，有陽明山

國家公園、大屯山、擎天崗、竹子湖等著名景點，

其中以春天的“花季”和冬天的“溫泉”最受遊

客青睞。 

◎特色美食：野菜、土雞、山產 

◎交通運輸： 

(1)臺北車站搭乘 260 公車 

(2)捷運劍潭站搭乘紅 5公車 

(3)捷運北投站搭乘「台灣好行」北投竹子湖線  

三、臺北 101 大樓 
TAIPEI 101 是臺北地標建築，外觀如同勁竹節節

高昇，極具律動的美感，提供世界級精品購物美

食娛樂服務，遊客也可登上101景觀臺瀏覽景觀。 

◎特色：節慶煙火秀、世界最快速的電梯、全球

最壯觀之巨球工程防強風搖晃設計。 

◎交通運輸：搭乘捷運信義線至臺北 101 站 

四、南投日月潭
日月潭位於臺灣本島中央，是臺灣最大的淡水湖

泊，也是最美麗的高山湖泊，潭面以拉魯島為界，

東側形如日輪，西側狀如月鉤，故稱為日月潭，

其浪漫優美的景致，是臺灣中外最負盛名的觀光

景點之一。 

◎特色：潭區有著名景點水社、文武廟、慈恩塔、

伊達邵、向山外，還有 14 條步道環繞，亦可乘船一覽日月潭潭面風

光，或搭乘日月潭纜車，高空俯瞰潭區美景，讓您一次享玩水、陸、

空三種不同的旅程 

◎美食：總統魚(曲腰魚)、奇力魚、潭蝦、刺蔥、阿薩姆紅茶、白雲

香菇、筊白筍 

◎交通運輸：臺中干城站、臺鐵臺中站或高鐵臺中站搭乘「台灣好行」

日月潭線或南投客運至日月潭，或由臺北西站 B棟搭乘國光客運(臺北

→日月潭) 

五、嘉義阿里山
阿里山的日出、雲海、晚霞、森林鐵路、巨木合

稱阿里山五奇；阿里山新八景：塔山奇岩、28 號

巨木、小笠原山、水山巨木、香林拱橋、慈雲觀

景、神怡流瀑、阿里山神木遺跡等，皆已聞名遐

邇，每年三、四月的阿里山花季更是遊人如織。 

◎特色美食：奮起湖鐵路便當、愛玉 

◎交通運輸：於高鐵嘉義站搭乘「台灣好行」阿里山線-A線或臺鐵嘉

義站搭乘「台灣好行」阿里山線-B 線 

六、臺南府城
臺南府城是臺灣的古都，擁有許多國家級古蹟，

其中以孔廟、安平古堡、億載金城、赤崁樓等最

享盛名，除了古蹟之外，臺南的小吃也是另一項

特色，值得品嚐！ 

◎特色美食：擔仔麵、意麵、蝦捲、碗粿、棺材

板、豆花、鼎邊銼 

◎交通運輸：1.臺南火車站搭乘至各地公車 

2.臺鐵臺南站搭乘「台灣好行」88 安平線 

七、屏東墾丁 
墾丁充滿著熱情的南島風情，是從事水上活動的

最佳去處，每到夏季，吸引了很多移工觀光客到

此一遊，在炎炎夏日裡，歡迎您廣邀朋友一起來

戲水消暑哦！ 

◎特色美食：鹿角菜、雨來菇、港口茶、芋頭粿、

鴨肉冬粉 

◎交通運輸：1.屏東車站搭乘屏東客運 

2.高鐵左營站搭乘「台灣好行」墾丁快線 

八、臺東知本 
知本位於臺灣東部，以世界級溫泉勝地著名，在

這裡除了可以享受泡湯之樂，同時還有山巒、峽

谷、瀑布等原始自然風貌。 

◎特色美食：金針花、釋迦、洛神葵、菊花茶 
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◎交通運輸：1.搭乘南迴鐵路至知本站 

2.臺東市搭乘鼎東客運(山線)往知本  

九、花蓮太魯閣 
太魯閣以令人讚嘆的自然奇景最負盛名，位於中橫公

路上的沿路風景秀麗，有燕子口、九曲洞、天祥、清

水斷崖、長春祠、白楊步道等遊覽名勝，是個不遊可

惜的旅遊景點，強力推薦給您。 
◎特色美食：野菜、麻糬、山產、山蘇茶、芋心甘薯 

◎交通運輸：1.花蓮火車站搭乘花蓮客運至天祥 

            2.臺鐵花蓮站搭乘「台灣好行」太魯閣線至天祥 

十、其他有關臺灣著名景點及節慶活動，請於「臺灣觀
光資訊網」(http://taiwan.net.tw/)查詢。 

玖、其他法令宣導 

◎為維護臺灣居民健康及國內農畜產業永續經營，自 2008 年 10 月 1
日起入境旅客攜帶動植物或其產品，應主動向海關申報或向行政院
農業委員會動植物防疫檢疫局入境動植物檢疫櫃檯申請檢疫，違者
處新臺幣 3,000 元以上罰鍰，違規情節重大者，並移送法辦。另郵
遞輸入動植物及其產品應符合檢疫規定，經檢疫合格後始得領取，
相關檢疫規定可電 02-23431401 詢問。 

◎衛生福利部國民健康署於2009年1月11日起施行菸害防制法新規
定，其中室內 3人以上工作與公共場所禁止吸菸，違規吸菸者，可
處新臺幣 2千元以上 1萬元以下罰鍰。禁菸場所的入口處都必須張
貼明顯的禁菸標示，未張貼禁菸標示者，可處新臺幣 1 萬元以上 5
萬元以下罰鍰。如果不確定是否為禁菸場所，可撥打菸害申訴專線
電話：0800-531-531 詢問，如有戒菸需求，可撥打戒菸專線
0800-636363 尋求諮詢服務。 

◎動物保護法規定任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，且不得任意宰殺
犬、貓，最重處 2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20 萬元以上
200萬元以下罰金。販賣或食用犬貓屠體，將處新台幣5萬元以上、
25 萬元以下罰鍰。雇主應依生活照顧服務計畫書之規定，向移工宣
導在臺工作期間應遵守動物保護法之規定，倘未依法辦理，且經限期

改善而未改善者，地方政府將依法裁處新臺幣6-30 萬元罰緩。 
◎不可利用非法地下通匯進行外匯交易及匯款，如提供移工非法匯兌服
務之地下通匯業者，將依違反銀行法第29 條第 1項、管理外匯條例
第22 第 1 項有關「非銀行不得辦理國內外匯兌業務」、「以非法買賣
外匯為常業者」之禁止規定，應負刑罰責任，其提供之匯兌服務亦常
發生消費爭議，故移工應利用合法金融機構銀行進行外匯交易及匯
款，以免辛苦所得遭到詐騙或侵吞。另目前部分金融機構已針對移工
提供ATM跨境匯款管道，讓移工可以輕鬆、安全的進行匯款。 

◎在臺灣搭乘任何公共交通工具(如公車、捷運或火車)，若非老人、
孕婦、行動不便及抱小孩者，請主動禮讓座位，且不可佔用博愛座。 

◎為維護臺灣珍貴森林資源並保護水土、減少災害，森林法規定任何
人不得竊取國有林之森林主、副產物，違反者將處 1年以上 7年以
下有期徒刑，併科贓額 5 倍以上 10 倍以下罰金；若竊取紅檜、扁
柏、牛樟等貴重木者，還要加重其刑，最重可處 10 年 6 個月有期
徒刑，併科贓額 10 倍以上 20 倍以下罰金，在此呼籲千萬不要以身
試法。如果你知道非法盜伐之案件者，歡迎電洽 0800-057-930 檢
舉，抓到人犯最高可發給 300 萬元獎金。 

◎為確保您在臺開設金融帳戶之權益，建議於金融機構開立聯行收付帳
戶(即通儲帳戶)，以利您日後跨行取款。另為避免身分遭盜用申辦電
信門號，個人證件請隨身保管，切勿交付他人。 

◎為使返國移工瞭解於母國相關臺商求才資訊，促進移工返國後就
業，本署於「入出國移工機場關懷服務計畫網站」 (網址：https://fwas. 
wda.gov.tw/)刊登四國臺商徵才訊息，提供即將返國移工參考。 

◎為使移工、雇主、私立就業服務機構與一般民眾便於瞭解移工及外國專
業人士聘僱業務、權益維護及應注意事項，本署建置多國語之「跨國勞
動力權益網站(含中、英、印、越、泰)」(網址：https://fw.wda.gov.tw/)，
提供最新及最完整之移工法令與權益保障資訊。 

◎酒後駕駛汽車、機車、電動車或腳踏車，在臺灣是禁止的，酒精濃
度超過規定標準，將處 1萬 5千元以上罰鍰，而且會累計加重罰鍰；
如果發生事故，會有罰鍰與刑責，請千萬注意。 

◎為了給予下一代更好的養育環境，在臺工作之移工應有計畫性之避
孕或生育措施；另合法居留之移工婦女，如有參加全民健保，可享
有與國民相同之孕婦產前檢查，孕婦產前健康照護衛教指導等服
務，倘在臺工作期間遇有生育等相關問題，均可撥打 1955 勞工諮
詢申訴專線尋求協助。 

◎臺灣推動分級醫療，生病時，先到鄰近診所看診，若有需要轉診時，
醫師會協助至最適當的醫院跟科別，讓您的健康得到最好的照護。
勞動部勞動力發展署關心您！ 

◎交通運輸：1.搭乘南迴鐵路至知本站 

2.臺東市搭乘鼎東客運(山線)往知本  

九、花蓮太魯閣 
太魯閣以令人讚嘆的自然奇景最負盛名，位於中橫公

路上的沿路風景秀麗，有燕子口、九曲洞、天祥、清

水斷崖、長春祠、白楊步道等遊覽名勝，是個不遊可

惜的旅遊景點，強力推薦給您。 
◎特色美食：野菜、麻糬、山產、山蘇茶、芋心甘薯 

◎交通運輸：1.花蓮火車站搭乘花蓮客運至天祥 

            2.臺鐵花蓮站搭乘「台灣好行」太魯閣線至天祥 

十、其他有關臺灣著名景點及節慶活動，請於「臺灣觀
光資訊網」(http://taiwan.net.tw/)查詢。 

玖、其他法令宣導 

◎為維護臺灣居民健康及國內農畜產業永續經營，自 2008 年 10 月 1
日起入境旅客攜帶動植物或其產品，應主動向海關申報或向行政院
農業委員會動植物防疫檢疫局入境動植物檢疫櫃檯申請檢疫，違者
處新臺幣 3,000 元以上罰鍰，違規情節重大者，並移送法辦。另郵
遞輸入動植物及其產品應符合檢疫規定，經檢疫合格後始得領取，
相關檢疫規定可電 02-23431401 詢問。 

◎衛生福利部國民健康署於2009年1月11日起施行菸害防制法新規
定，其中室內 3人以上工作與公共場所禁止吸菸，違規吸菸者，可
處新臺幣 2千元以上 1萬元以下罰鍰。禁菸場所的入口處都必須張
貼明顯的禁菸標示，未張貼禁菸標示者，可處新臺幣 1 萬元以上 5
萬元以下罰鍰。如果不確定是否為禁菸場所，可撥打菸害申訴專線
電話：0800-531-531 詢問，如有戒菸需求，可撥打戒菸專線
0800-636363 尋求諮詢服務。 

◎動物保護法規定任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，且不得任意宰殺
犬、貓，最重處 2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20 萬元以上
200萬元以下罰金。販賣或食用犬貓屠體，將處新台幣5萬元以上、
25 萬元以下罰鍰。雇主應依生活照顧服務計畫書之規定，向移工宣
導在臺工作期間應遵守動物保護法之規定，倘未依法辦理，且經限期

改善而未改善者，地方政府將依法裁處新臺幣6-30 萬元罰緩。 
◎不可利用非法地下通匯進行外匯交易及匯款，如提供移工非法匯兌服
務之地下通匯業者，將依違反銀行法第29 條第 1項、管理外匯條例
第22 第 1 項有關「非銀行不得辦理國內外匯兌業務」、「以非法買賣
外匯為常業者」之禁止規定，應負刑罰責任，其提供之匯兌服務亦常
發生消費爭議，故移工應利用合法金融機構銀行進行外匯交易及匯
款，以免辛苦所得遭到詐騙或侵吞。另目前部分金融機構已針對移工
提供ATM跨境匯款管道，讓移工可以輕鬆、安全的進行匯款。 

◎在臺灣搭乘任何公共交通工具(如公車、捷運或火車)，若非老人、
孕婦、行動不便及抱小孩者，請主動禮讓座位，且不可佔用博愛座。 

◎為維護臺灣珍貴森林資源並保護水土、減少災害，森林法規定任何
人不得竊取國有林之森林主、副產物，違反者將處 1年以上 7年以
下有期徒刑，併科贓額 5 倍以上 10 倍以下罰金；若竊取紅檜、扁
柏、牛樟等貴重木者，還要加重其刑，最重可處 10 年 6 個月有期
徒刑，併科贓額 10 倍以上 20 倍以下罰金，在此呼籲千萬不要以身
試法。如果你知道非法盜伐之案件者，歡迎電洽 0800-057-930 檢
舉，抓到人犯最高可發給 300 萬元獎金。 

◎為確保您在臺開設金融帳戶之權益，建議於金融機構開立聯行收付帳
戶(即通儲帳戶)，以利您日後跨行取款。另為避免身分遭盜用申辦電
信門號，個人證件請隨身保管，切勿交付他人。 

◎為使返國移工瞭解於母國相關臺商求才資訊，促進移工返國後就
業，本署於「入出國移工機場關懷服務計畫網站」 (網址：https://fwas. 
wda.gov.tw/)刊登四國臺商徵才訊息，提供即將返國移工參考。 

◎為使移工、雇主、私立就業服務機構與一般民眾便於瞭解移工及外國專
業人士聘僱業務、權益維護及應注意事項，本署建置多國語之「跨國勞
動力權益網站(含中、英、印、越、泰)」(網址：https://fw.wda.gov.tw/)，
提供最新及最完整之移工法令與權益保障資訊。 

◎酒後駕駛汽車、機車、電動車或腳踏車，在臺灣是禁止的，酒精濃
度超過規定標準，將處 1萬 5千元以上罰鍰，而且會累計加重罰鍰；
如果發生事故，會有罰鍰與刑責，請千萬注意。 

◎為了給予下一代更好的養育環境，在臺工作之移工應有計畫性之避
孕或生育措施；另合法居留之移工婦女，如有參加全民健保，可享
有與國民相同之孕婦產前檢查，孕婦產前健康照護衛教指導等服
務，倘在臺工作期間遇有生育等相關問題，均可撥打 1955 勞工諮
詢申訴專線尋求協助。 

◎臺灣推動分級醫療，生病時，先到鄰近診所看診，若有需要轉診時，
醫師會協助至最適當的醫院跟科別，讓您的健康得到最好的照護。
勞動部勞動力發展署關心您！ 
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◎交通運輸：1.搭乘南迴鐵路至知本站 

2.臺東市搭乘鼎東客運(山線)往知本  

九、花蓮太魯閣 
太魯閣以令人讚嘆的自然奇景最負盛名，位於中橫公

路上的沿路風景秀麗，有燕子口、九曲洞、天祥、清

水斷崖、長春祠、白楊步道等遊覽名勝，是個不遊可

惜的旅遊景點，強力推薦給您。 
◎特色美食：野菜、麻糬、山產、山蘇茶、芋心甘薯 

◎交通運輸：1.花蓮火車站搭乘花蓮客運至天祥 

            2.臺鐵花蓮站搭乘「台灣好行」太魯閣線至天祥 

十、其他有關臺灣著名景點及節慶活動，請於「臺灣觀
光資訊網」(http://taiwan.net.tw/)查詢。 

玖、其他法令宣導 

◎為維護臺灣居民健康及國內農畜產業永續經營，自 2008 年 10 月 1
日起入境旅客攜帶動植物或其產品，應主動向海關申報或向行政院
農業委員會動植物防疫檢疫局入境動植物檢疫櫃檯申請檢疫，違者
處新臺幣 3,000 元以上罰鍰，違規情節重大者，並移送法辦。另郵
遞輸入動植物及其產品應符合檢疫規定，經檢疫合格後始得領取，
相關檢疫規定可電 02-23431401 詢問。 

◎衛生福利部國民健康署於2009年1月11日起施行菸害防制法新規
定，其中室內 3人以上工作與公共場所禁止吸菸，違規吸菸者，可
處新臺幣 2千元以上 1萬元以下罰鍰。禁菸場所的入口處都必須張
貼明顯的禁菸標示，未張貼禁菸標示者，可處新臺幣 1 萬元以上 5
萬元以下罰鍰。如果不確定是否為禁菸場所，可撥打菸害申訴專線
電話：0800-531-531 詢問，如有戒菸需求，可撥打戒菸專線
0800-636363 尋求諮詢服務。 

◎動物保護法規定任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，且不得任意宰殺
犬、貓，最重處 2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20 萬元以上
200萬元以下罰金。販賣或食用犬貓屠體，將處新台幣5萬元以上、
25 萬元以下罰鍰。雇主應依生活照顧服務計畫書之規定，向移工宣
導在臺工作期間應遵守動物保護法之規定，倘未依法辦理，且經限期

改善而未改善者，地方政府將依法裁處新臺幣6-30 萬元罰緩。 
◎不可利用非法地下通匯進行外匯交易及匯款，如提供移工非法匯兌服
務之地下通匯業者，將依違反銀行法第29 條第 1項、管理外匯條例
第22 第 1 項有關「非銀行不得辦理國內外匯兌業務」、「以非法買賣
外匯為常業者」之禁止規定，應負刑罰責任，其提供之匯兌服務亦常
發生消費爭議，故移工應利用合法金融機構銀行進行外匯交易及匯
款，以免辛苦所得遭到詐騙或侵吞。另目前部分金融機構已針對移工
提供ATM跨境匯款管道，讓移工可以輕鬆、安全的進行匯款。 

◎在臺灣搭乘任何公共交通工具(如公車、捷運或火車)，若非老人、
孕婦、行動不便及抱小孩者，請主動禮讓座位，且不可佔用博愛座。 

◎為維護臺灣珍貴森林資源並保護水土、減少災害，森林法規定任何
人不得竊取國有林之森林主、副產物，違反者將處 1年以上 7年以
下有期徒刑，併科贓額 5 倍以上 10 倍以下罰金；若竊取紅檜、扁
柏、牛樟等貴重木者，還要加重其刑，最重可處 10 年 6 個月有期
徒刑，併科贓額 10 倍以上 20 倍以下罰金，在此呼籲千萬不要以身
試法。如果你知道非法盜伐之案件者，歡迎電洽 0800-057-930 檢
舉，抓到人犯最高可發給 300 萬元獎金。 

◎為確保您在臺開設金融帳戶之權益，建議於金融機構開立聯行收付帳
戶(即通儲帳戶)，以利您日後跨行取款。另為避免身分遭盜用申辦電
信門號，個人證件請隨身保管，切勿交付他人。 

◎為使返國移工瞭解於母國相關臺商求才資訊，促進移工返國後就
業，本署於「入出國移工機場關懷服務計畫網站」 (網址：https://fwas. 
wda.gov.tw/)刊登四國臺商徵才訊息，提供即將返國移工參考。 

◎為使移工、雇主、私立就業服務機構與一般民眾便於瞭解移工及外國專
業人士聘僱業務、權益維護及應注意事項，本署建置多國語之「跨國勞
動力權益網站(含中、英、印、越、泰)」(網址：https://fw.wda.gov.tw/)，
提供最新及最完整之移工法令與權益保障資訊。 

◎酒後駕駛汽車、機車、電動車或腳踏車，在臺灣是禁止的，酒精濃
度超過規定標準，將處 1萬 5千元以上罰鍰，而且會累計加重罰鍰；
如果發生事故，會有罰鍰與刑責，請千萬注意。 

◎為了給予下一代更好的養育環境，在臺工作之移工應有計畫性之避
孕或生育措施；另合法居留之移工婦女，如有參加全民健保，可享
有與國民相同之孕婦產前檢查，孕婦產前健康照護衛教指導等服
務，倘在臺工作期間遇有生育等相關問題，均可撥打 1955 勞工諮
詢申訴專線尋求協助。 

◎臺灣推動分級醫療，生病時，先到鄰近診所看診，若有需要轉診時，
醫師會協助至最適當的醫院跟科別，讓您的健康得到最好的照護。
勞動部勞動力發展署關心您！ 

◎交通運輸：1.搭乘南迴鐵路至知本站 

2.臺東市搭乘鼎東客運(山線)往知本  

九、花蓮太魯閣 
太魯閣以令人讚嘆的自然奇景最負盛名，位於中橫公

路上的沿路風景秀麗，有燕子口、九曲洞、天祥、清

水斷崖、長春祠、白楊步道等遊覽名勝，是個不遊可

惜的旅遊景點，強力推薦給您。 
◎特色美食：野菜、麻糬、山產、山蘇茶、芋心甘薯 

◎交通運輸：1.花蓮火車站搭乘花蓮客運至天祥 

            2.臺鐵花蓮站搭乘「台灣好行」太魯閣線至天祥 

十、其他有關臺灣著名景點及節慶活動，請於「臺灣觀
光資訊網」(http://taiwan.net.tw/)查詢。 

玖、其他法令宣導 

◎為維護臺灣居民健康及國內農畜產業永續經營，自 2008 年 10 月 1
日起入境旅客攜帶動植物或其產品，應主動向海關申報或向行政院
農業委員會動植物防疫檢疫局入境動植物檢疫櫃檯申請檢疫，違者
處新臺幣 3,000 元以上罰鍰，違規情節重大者，並移送法辦。另郵
遞輸入動植物及其產品應符合檢疫規定，經檢疫合格後始得領取，
相關檢疫規定可電 02-23431401 詢問。 

◎衛生福利部國民健康署於2009年1月11日起施行菸害防制法新規
定，其中室內 3人以上工作與公共場所禁止吸菸，違規吸菸者，可
處新臺幣 2千元以上 1萬元以下罰鍰。禁菸場所的入口處都必須張
貼明顯的禁菸標示，未張貼禁菸標示者，可處新臺幣 1 萬元以上 5
萬元以下罰鍰。如果不確定是否為禁菸場所，可撥打菸害申訴專線
電話：0800-531-531 詢問，如有戒菸需求，可撥打戒菸專線
0800-636363 尋求諮詢服務。 

◎動物保護法規定任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，且不得任意宰殺
犬、貓，最重處 2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20 萬元以上
200萬元以下罰金。販賣或食用犬貓屠體，將處新台幣5萬元以上、
25 萬元以下罰鍰。雇主應依生活照顧服務計畫書之規定，向移工宣
導在臺工作期間應遵守動物保護法之規定，倘未依法辦理，且經限期

改善而未改善者，地方政府將依法裁處新臺幣6-30 萬元罰緩。 
◎不可利用非法地下通匯進行外匯交易及匯款，如提供移工非法匯兌服
務之地下通匯業者，將依違反銀行法第29 條第 1項、管理外匯條例
第22 第 1 項有關「非銀行不得辦理國內外匯兌業務」、「以非法買賣
外匯為常業者」之禁止規定，應負刑罰責任，其提供之匯兌服務亦常
發生消費爭議，故移工應利用合法金融機構銀行進行外匯交易及匯
款，以免辛苦所得遭到詐騙或侵吞。另目前部分金融機構已針對移工
提供ATM跨境匯款管道，讓移工可以輕鬆、安全的進行匯款。 

◎在臺灣搭乘任何公共交通工具(如公車、捷運或火車)，若非老人、
孕婦、行動不便及抱小孩者，請主動禮讓座位，且不可佔用博愛座。 

◎為維護臺灣珍貴森林資源並保護水土、減少災害，森林法規定任何
人不得竊取國有林之森林主、副產物，違反者將處 1年以上 7年以
下有期徒刑，併科贓額 5 倍以上 10 倍以下罰金；若竊取紅檜、扁
柏、牛樟等貴重木者，還要加重其刑，最重可處 10 年 6 個月有期
徒刑，併科贓額 10 倍以上 20 倍以下罰金，在此呼籲千萬不要以身
試法。如果你知道非法盜伐之案件者，歡迎電洽 0800-057-930 檢
舉，抓到人犯最高可發給 300 萬元獎金。 

◎為確保您在臺開設金融帳戶之權益，建議於金融機構開立聯行收付帳
戶(即通儲帳戶)，以利您日後跨行取款。另為避免身分遭盜用申辦電
信門號，個人證件請隨身保管，切勿交付他人。 

◎為使返國移工瞭解於母國相關臺商求才資訊，促進移工返國後就
業，本署於「入出國移工機場關懷服務計畫網站」 (網址：https://fwas. 
wda.gov.tw/)刊登四國臺商徵才訊息，提供即將返國移工參考。 

◎為使移工、雇主、私立就業服務機構與一般民眾便於瞭解移工及外國專
業人士聘僱業務、權益維護及應注意事項，本署建置多國語之「跨國勞
動力權益網站(含中、英、印、越、泰)」(網址：https://fw.wda.gov.tw/)，
提供最新及最完整之移工法令與權益保障資訊。 

◎酒後駕駛汽車、機車、電動車或腳踏車，在臺灣是禁止的，酒精濃
度超過規定標準，將處 1萬 5千元以上罰鍰，而且會累計加重罰鍰；
如果發生事故，會有罰鍰與刑責，請千萬注意。 

◎為了給予下一代更好的養育環境，在臺工作之移工應有計畫性之避
孕或生育措施；另合法居留之移工婦女，如有參加全民健保，可享
有與國民相同之孕婦產前檢查，孕婦產前健康照護衛教指導等服
務，倘在臺工作期間遇有生育等相關問題，均可撥打 1955 勞工諮
詢申訴專線尋求協助。 

◎臺灣推動分級醫療，生病時，先到鄰近診所看診，若有需要轉診時，
醫師會協助至最適當的醫院跟科別，讓您的健康得到最好的照護。
勞動部勞動力發展署關心您！ 
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外國人生活照顧服務計畫書裁量基準修正規定
一、勞動部（以下簡稱本部）為審查雇主申請聘僱或接續聘僱從事就業服務法
第四十六條第一項第八款至第十款規定工作之外國人，於法定期間內通知
當地主管機關實施檢查時所檢附之「外國人生活照顧服務計畫書」，特訂定
本裁量基準。 

二、雇主應依「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」第十九條之一規定，規劃外
國人生活照顧服務計畫書，規定其事項及基準如下： 

(一) 海洋漁撈工作（陸上居住）、養護機構看護工作、製造工作、營造工作及屠
宰工作部分： 

事   項 基     準 
壹、飲食 一、飲用水 (一) 合乎飲用標準之飲用水，須有外國

人易懂之文字或標示，以資識別。
(二) 不得設置共用杯具。 
(三) 非飲用水源（如工業用水、消防用

水等），須有外國人易懂之文字或
標示，以資識別。 

二、餐廳、廚房（如
設置應符合
之標準） 

(一) 餐廳、廚房應隔離，並應隨時清理
，且應有充分照明、通風及防止蚊
、蠅、蟑螂、老鼠等之設施。 

(二) 應備清潔衛生餐具及桌椅設施。 
(三) 經健康檢查不合格之外國人遣返

前，其所使用之餐具應特別單獨處
理，不得與其他外國人混合使用。

(四) 餐廳、廚房均應設置足夠（二處以
上）之安全門，以因應緊急事故發
生時逃生之需。 

(五) 餐廳、廚房及衛生、化糞處理設備
間，應距離三十公尺以上。但衛生
沖水式廁所不在此限。 

(六) 經常維持整潔，由專人巡檢，並作
成紀錄。 

三、伙食 (一) 雇主提供外國人伙食者，應尊重外
國人意願及宗教禁忌，確保伙食之
衛生、足夠且等價。 

(二) 外國人自費由雇主提供伙食者，應
尊重外國人意願及宗教禁忌，確保
伙食之衛生、足夠且等價。外國人
人數未滿三十人者，應斟酌外國人
多數意見決定伙食樣式；在三十人
以上者，應由雇主與外國人共組伙
食委員會決定之，其中外國人不得
少於伙食委員總人數三分之二。 

貳、住宿 一、宿舍通道 (一) 宿舍區應設置寬敞暢通之通道，通

道兩側有寢室者，其寬度應為一點
六公尺以上；其他情形者，為一點
二公尺以上；同一樓層內之居室樓
地板面積未滿二百平方公尺（地下
層時為未滿一百平方公尺）者，為
一點二公尺。 

(二) 通道及消防設施，均應以外國人易
懂之文字標示，並標明緊急事故時
之疏散方向。 

二、宿舍不得設置
之工作場所 

(一) 爆炸性物質、發火性物質、氧化性
物質、引火性物質、可燃性氣體或
大量易燃性物質之放置或儲存場
所。 

(二) 使用窯、鍋爐之作業場所。 
(三) 發散安全衛生上有害氣體、蒸汽或
粉塵之作業場所。 

(四) 產生強烈振動及噪音之機械設備
附近場所。 

三、居住面積 外國人之居住面積，指雇主提供外國人
居住使用面積除以該使用面積範圍內之
外國人人數，每人應在三點二平方公尺
以上。 

四、宿舍應設置合
乎規定之廁
所、盥洗設備

(一) 男廁所便坑數，以住宿男性外國人
計算，每二十五人以內設置一個以
上為原則；廁所便池數，以每十五
人以內設置一個以上為原則。 

(二) 女廁所便坑數，以住宿女性外國人
計算，每十五人以內設置一個以上
為原則。 

(三) 浴室應設置合乎安全規定之冷、熱
水供應設施。 

(四) 經常維持整潔，依性別妥為分界，
並注重其隱私。 

五、隔離措施 經衛生機關健康檢查有法定傳染病待
遣返之外國人，應安排隔離措施。 

六、訂定外國人住
宿管理規則 

訂定外國人住宿管理規則，並以外國人
易懂文字公告之。 

七、保護外國人人
身安全 

雇主應負保護外國人人身安全之責，並
依性侵害犯罪防治法及性騷擾防治法
規定，妥善保護外國人隱私。外國人住
宿地點確有設置監視設施之必要者，亦
同。 

參、管理 一、訂定外國人生 以外國人易懂文字訂定外國人生活須知

外國人生活照顧服務計畫書裁量基準修正規定
一、勞動部（以下簡稱本部）為審查雇主申請聘僱或接續聘僱從事就業服務法
第四十六條第一項第八款至第十款規定工作之外國人，於法定期間內通知
當地主管機關實施檢查時所檢附之「外國人生活照顧服務計畫書」，特訂定
本裁量基準。 

二、雇主應依「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」第十九條之一規定，規劃外
國人生活照顧服務計畫書，規定其事項及基準如下： 

(一) 海洋漁撈工作（陸上居住）、養護機構看護工作、製造工作、營造工作及屠
宰工作部分： 

事   項 基     準 
壹、飲食 一、飲用水 (一) 合乎飲用標準之飲用水，須有外國

人易懂之文字或標示，以資識別。
(二) 不得設置共用杯具。 
(三) 非飲用水源（如工業用水、消防用

水等），須有外國人易懂之文字或
標示，以資識別。 

二、餐廳、廚房（如
設置應符合
之標準） 

(一) 餐廳、廚房應隔離，並應隨時清理
，且應有充分照明、通風及防止蚊
、蠅、蟑螂、老鼠等之設施。 

(二) 應備清潔衛生餐具及桌椅設施。 
(三) 經健康檢查不合格之外國人遣返

前，其所使用之餐具應特別單獨處
理，不得與其他外國人混合使用。

(四) 餐廳、廚房均應設置足夠（二處以
上）之安全門，以因應緊急事故發
生時逃生之需。 

(五) 餐廳、廚房及衛生、化糞處理設備
間，應距離三十公尺以上。但衛生
沖水式廁所不在此限。 

(六) 經常維持整潔，由專人巡檢，並作
成紀錄。 

三、伙食 (一) 雇主提供外國人伙食者，應尊重外
國人意願及宗教禁忌，確保伙食之
衛生、足夠且等價。 

(二) 外國人自費由雇主提供伙食者，應
尊重外國人意願及宗教禁忌，確保
伙食之衛生、足夠且等價。外國人
人數未滿三十人者，應斟酌外國人
多數意見決定伙食樣式；在三十人
以上者，應由雇主與外國人共組伙
食委員會決定之，其中外國人不得
少於伙食委員總人數三分之二。 

貳、住宿 一、宿舍通道 (一) 宿舍區應設置寬敞暢通之通道，通

道兩側有寢室者，其寬度應為一點
六公尺以上；其他情形者，為一點
二公尺以上；同一樓層內之居室樓
地板面積未滿二百平方公尺（地下
層時為未滿一百平方公尺）者，為
一點二公尺。 

(二) 通道及消防設施，均應以外國人易
懂之文字標示，並標明緊急事故時
之疏散方向。 

二、宿舍不得設置
之工作場所 

(一) 爆炸性物質、發火性物質、氧化性
物質、引火性物質、可燃性氣體或
大量易燃性物質之放置或儲存場
所。 

(二) 使用窯、鍋爐之作業場所。 
(三) 發散安全衛生上有害氣體、蒸汽或
粉塵之作業場所。 

(四) 產生強烈振動及噪音之機械設備
附近場所。 

三、居住面積 外國人之居住面積，指雇主提供外國人
居住使用面積除以該使用面積範圍內之
外國人人數，每人應在三點二平方公尺
以上。 

四、宿舍應設置合
乎規定之廁
所、盥洗設備

(一) 男廁所便坑數，以住宿男性外國人
計算，每二十五人以內設置一個以
上為原則；廁所便池數，以每十五
人以內設置一個以上為原則。 

(二) 女廁所便坑數，以住宿女性外國人
計算，每十五人以內設置一個以上
為原則。 

(三) 浴室應設置合乎安全規定之冷、熱
水供應設施。 

(四) 經常維持整潔，依性別妥為分界，
並注重其隱私。 

五、隔離措施 經衛生機關健康檢查有法定傳染病待
遣返之外國人，應安排隔離措施。 

六、訂定外國人住
宿管理規則 

訂定外國人住宿管理規則，並以外國人
易懂文字公告之。 

七、保護外國人人
身安全 

雇主應負保護外國人人身安全之責，並
依性侵害犯罪防治法及性騷擾防治法
規定，妥善保護外國人隱私。外國人住
宿地點確有設置監視設施之必要者，亦
同。 

參、管理 一、訂定外國人生 以外國人易懂文字訂定外國人生活須知
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外國人生活照顧服務計畫書裁量基準修正規定
一、勞動部（以下簡稱本部）為審查雇主申請聘僱或接續聘僱從事就業服務法
第四十六條第一項第八款至第十款規定工作之外國人，於法定期間內通知
當地主管機關實施檢查時所檢附之「外國人生活照顧服務計畫書」，特訂定
本裁量基準。 

二、雇主應依「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」第十九條之一規定，規劃外
國人生活照顧服務計畫書，規定其事項及基準如下： 

(一) 海洋漁撈工作（陸上居住）、養護機構看護工作、製造工作、營造工作及屠
宰工作部分： 

事   項 基     準 
壹、飲食 一、飲用水 (一) 合乎飲用標準之飲用水，須有外國

人易懂之文字或標示，以資識別。
(二) 不得設置共用杯具。 
(三) 非飲用水源（如工業用水、消防用

水等），須有外國人易懂之文字或
標示，以資識別。 

二、餐廳、廚房（如
設置應符合
之標準） 

(一) 餐廳、廚房應隔離，並應隨時清理
，且應有充分照明、通風及防止蚊
、蠅、蟑螂、老鼠等之設施。 

(二) 應備清潔衛生餐具及桌椅設施。 
(三) 經健康檢查不合格之外國人遣返

前，其所使用之餐具應特別單獨處
理，不得與其他外國人混合使用。

(四) 餐廳、廚房均應設置足夠（二處以
上）之安全門，以因應緊急事故發
生時逃生之需。 

(五) 餐廳、廚房及衛生、化糞處理設備
間，應距離三十公尺以上。但衛生
沖水式廁所不在此限。 

(六) 經常維持整潔，由專人巡檢，並作
成紀錄。 

三、伙食 (一) 雇主提供外國人伙食者，應尊重外
國人意願及宗教禁忌，確保伙食之
衛生、足夠且等價。 

(二) 外國人自費由雇主提供伙食者，應
尊重外國人意願及宗教禁忌，確保
伙食之衛生、足夠且等價。外國人
人數未滿三十人者，應斟酌外國人
多數意見決定伙食樣式；在三十人
以上者，應由雇主與外國人共組伙
食委員會決定之，其中外國人不得
少於伙食委員總人數三分之二。 

貳、住宿 一、宿舍通道 (一) 宿舍區應設置寬敞暢通之通道，通

道兩側有寢室者，其寬度應為一點
六公尺以上；其他情形者，為一點
二公尺以上；同一樓層內之居室樓
地板面積未滿二百平方公尺（地下
層時為未滿一百平方公尺）者，為
一點二公尺。 

(二) 通道及消防設施，均應以外國人易
懂之文字標示，並標明緊急事故時
之疏散方向。 

二、宿舍不得設置
之工作場所 

(一) 爆炸性物質、發火性物質、氧化性
物質、引火性物質、可燃性氣體或
大量易燃性物質之放置或儲存場
所。 

(二) 使用窯、鍋爐之作業場所。 
(三) 發散安全衛生上有害氣體、蒸汽或
粉塵之作業場所。 

(四) 產生強烈振動及噪音之機械設備
附近場所。 

三、居住面積 外國人之居住面積，指雇主提供外國人
居住使用面積除以該使用面積範圍內之
外國人人數，每人應在三點二平方公尺
以上。 

四、宿舍應設置合
乎規定之廁
所、盥洗設備

(一) 男廁所便坑數，以住宿男性外國人
計算，每二十五人以內設置一個以
上為原則；廁所便池數，以每十五
人以內設置一個以上為原則。 

(二) 女廁所便坑數，以住宿女性外國人
計算，每十五人以內設置一個以上
為原則。 

(三) 浴室應設置合乎安全規定之冷、熱
水供應設施。 

(四) 經常維持整潔，依性別妥為分界，
並注重其隱私。 

五、隔離措施 經衛生機關健康檢查有法定傳染病待
遣返之外國人，應安排隔離措施。 

六、訂定外國人住
宿管理規則 

訂定外國人住宿管理規則，並以外國人
易懂文字公告之。 

七、保護外國人人
身安全 

雇主應負保護外國人人身安全之責，並
依性侵害犯罪防治法及性騷擾防治法
規定，妥善保護外國人隱私。外國人住
宿地點確有設置監視設施之必要者，亦
同。 

參、管理 一、訂定外國人生 以外國人易懂文字訂定外國人生活須知

外國人生活照顧服務計畫書裁量基準修正規定
一、勞動部（以下簡稱本部）為審查雇主申請聘僱或接續聘僱從事就業服務法
第四十六條第一項第八款至第十款規定工作之外國人，於法定期間內通知
當地主管機關實施檢查時所檢附之「外國人生活照顧服務計畫書」，特訂定
本裁量基準。 

二、雇主應依「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」第十九條之一規定，規劃外
國人生活照顧服務計畫書，規定其事項及基準如下： 

(一) 海洋漁撈工作（陸上居住）、養護機構看護工作、製造工作、營造工作及屠
宰工作部分： 

事   項 基     準 
壹、飲食 一、飲用水 (一) 合乎飲用標準之飲用水，須有外國

人易懂之文字或標示，以資識別。
(二) 不得設置共用杯具。 
(三) 非飲用水源（如工業用水、消防用

水等），須有外國人易懂之文字或
標示，以資識別。 

二、餐廳、廚房（如
設置應符合
之標準） 

(一) 餐廳、廚房應隔離，並應隨時清理
，且應有充分照明、通風及防止蚊
、蠅、蟑螂、老鼠等之設施。 

(二) 應備清潔衛生餐具及桌椅設施。 
(三) 經健康檢查不合格之外國人遣返

前，其所使用之餐具應特別單獨處
理，不得與其他外國人混合使用。

(四) 餐廳、廚房均應設置足夠（二處以
上）之安全門，以因應緊急事故發
生時逃生之需。 

(五) 餐廳、廚房及衛生、化糞處理設備
間，應距離三十公尺以上。但衛生
沖水式廁所不在此限。 

(六) 經常維持整潔，由專人巡檢，並作
成紀錄。 

三、伙食 (一) 雇主提供外國人伙食者，應尊重外
國人意願及宗教禁忌，確保伙食之
衛生、足夠且等價。 

(二) 外國人自費由雇主提供伙食者，應
尊重外國人意願及宗教禁忌，確保
伙食之衛生、足夠且等價。外國人
人數未滿三十人者，應斟酌外國人
多數意見決定伙食樣式；在三十人
以上者，應由雇主與外國人共組伙
食委員會決定之，其中外國人不得
少於伙食委員總人數三分之二。 

貳、住宿 一、宿舍通道 (一) 宿舍區應設置寬敞暢通之通道，通

道兩側有寢室者，其寬度應為一點
六公尺以上；其他情形者，為一點
二公尺以上；同一樓層內之居室樓
地板面積未滿二百平方公尺（地下
層時為未滿一百平方公尺）者，為
一點二公尺。 

(二) 通道及消防設施，均應以外國人易
懂之文字標示，並標明緊急事故時
之疏散方向。 

二、宿舍不得設置
之工作場所 

(一) 爆炸性物質、發火性物質、氧化性
物質、引火性物質、可燃性氣體或
大量易燃性物質之放置或儲存場
所。 

(二) 使用窯、鍋爐之作業場所。 
(三) 發散安全衛生上有害氣體、蒸汽或
粉塵之作業場所。 

(四) 產生強烈振動及噪音之機械設備
附近場所。 

三、居住面積 外國人之居住面積，指雇主提供外國人
居住使用面積除以該使用面積範圍內之
外國人人數，每人應在三點二平方公尺
以上。 

四、宿舍應設置合
乎規定之廁
所、盥洗設備

(一) 男廁所便坑數，以住宿男性外國人
計算，每二十五人以內設置一個以
上為原則；廁所便池數，以每十五
人以內設置一個以上為原則。 

(二) 女廁所便坑數，以住宿女性外國人
計算，每十五人以內設置一個以上
為原則。 

(三) 浴室應設置合乎安全規定之冷、熱
水供應設施。 

(四) 經常維持整潔，依性別妥為分界，
並注重其隱私。 

五、隔離措施 經衛生機關健康檢查有法定傳染病待
遣返之外國人，應安排隔離措施。 

六、訂定外國人住
宿管理規則 

訂定外國人住宿管理規則，並以外國人
易懂文字公告之。 

七、保護外國人人
身安全 

雇主應負保護外國人人身安全之責，並
依性侵害犯罪防治法及性騷擾防治法
規定，妥善保護外國人隱私。外國人住
宿地點確有設置監視設施之必要者，亦
同。 

參、管理 一、訂定外國人生 以外國人易懂文字訂定外國人生活須知

移工在臺工作須知-中泰版-內頁.indd   97 2019/11/20   上午 09:18:47



中
泰
文
版

移

工

在

臺

工

作

須

知

กรมพฒันากำลงัแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย

98

活須知、環境
介紹及設備
使用說明 

（含環境介紹、設備使用說明及外語廣
播電臺節目簡介等），在顯而易見之場
所公告，且於外國人住宿前以其易懂語
言說明之。 

二、雇主或其委任
之私立就業
服務機構，應
設置外國人
生活照顧服
務人員 

(一) 聘僱人數達十人以上未滿五十人
者，至少設置一人。 

(二) 聘僱人數達五十人以上未滿一百
人者，至少設置二人。 

(三) 聘僱人數達一百人以上者，至少設
置三人；每增加聘僱一百人者，至
少增置一人。 

三、聘僱外國人中
應配置具有
雙語（即華語
及該等外國
人母國語）能
力人員 

(一) 聘僱人數達三十人以上未滿一百
人者，至少配置一人。 

(二) 聘僱人數達一百人以上未滿二百
人者，至少配置二人。 

(三) 聘僱人數達二百人以上者，至少配
置三人；每增加聘僱一百人者，至
少增置一人。 

四、辦理職前講習
及法令宣導 

辦理外國人「職前講習」，並介紹在華工
作期間應遵守之法令，如健康檢查及傳
染病等衛生健康法令、菸害防制法、動
物保護法等，及我國風俗節慶等資訊。

五、休閒設施及宗
教信仰場所
之設置 

(一) 聘僱外國人數達十人以上者，應提
供適當休閒設施。 

(二) 聘僱外國人數達五十人以上者，應
提供外國人宗教信仰場所或宗教
信仰之資訊。 

六、設置及公告申
訴處理機制 

(一) 雇主應設置公告內部申訴機制，處
理外國人管理、伙食及住宿問題，
並專責處理。 

(二) 雇主應公告各直轄市、縣（市）政
府諮詢服務中心及本部勞動力發
展署機場諮詢服務站等申訴機制。

(三) 雇主應公告一九五五勞工諮詢申
訴專線（一九五五專線）資訊。 

(四) 雇主應公告警政署一一０全國報
案專線（含性侵害及人身傷害）及
一一三婦幼保護專線（含性侵害、
性騷擾防治諮詢）。  

（二）海洋漁撈工作（船上居住）部分（格式如附表二）：
事     項 基準 

壹、飲食 一、飲用水 (一) 合乎飲用標準之飲用水，須有外國

人易懂之文字或標示，以資識別。 
(二) 不得設置共用杯具。 

二、伙食 (一) 應備清潔衛生餐具。 
(二) 雇主提供外國人伙食者，應尊重外
國人意願及宗教禁忌，確保伙食之
衛生、足夠且等價。 

(三) 依外國人人數配備適當之船用烹飪
設施。 

貳、住宿 一、船上居住 (一) 位置儘可能考慮船舶之特性與需要
，使外國人能獲致最大量之新鮮空
氣及光線。 

(二) 須保障外國人安全，注重整潔及衛
生，防止外國人暴露於有害健康水
準或有危險之虞之環境中。 

(三)臥室床鋪應符合下列規定： 
1、每一外國人均應有其個人之床
舖。但外國人無住宿於船上之必
要者，不在此限。 

2、床架及床板採用堅實、平滑、不
易腐朽及潛藏昆蟲之材料為之。

(四) 船上衛生設備應保持乾淨清潔。 
二、臨時緊急安置 (一) 各級政府依災害防救法相關規定實

施災害應變措施，且漁船所在地之
直轄市、縣 (市)政府下達避難命令
時，外國人應配合前往直轄市、縣(
市)政府規劃之安置處所，或雇主準
備之臨時安置處所。 

(二) 雇主準備之臨時安置處所，應有適
當之休息空間及衛生設施，並準備
足夠飲食。 

三、隔離措施 經衛生機關健康檢查有法定傳染病待遣
返之外國人，應安排隔離措施。 

四、緊急事故處置 為因應緊急事故發生時之處置，雇主應以外
國人易懂文字或語言向外國人介紹船上環
境、求救電話、救生設備放置地點及逃生路
線等緊急應變措施。 

參、管理 一、 保護外國人
人身安全 

(一) 漁船上應配置符合船舶法及相關法
令規定之救生及消防設備。 

(二) 雇主應負保護外國人人身安全之責
，並依性侵害犯罪防治法及性騷擾
防治法規定，妥善保護外國人隱私
。 

二、 辦理職前講 辦理外國人「職前講習」，並介紹在華工

活須知、環境
介紹及設備
使用說明 

（含環境介紹、設備使用說明及外語廣
播電臺節目簡介等），在顯而易見之場
所公告，且於外國人住宿前以其易懂語
言說明之。 

二、雇主或其委任
之私立就業
服務機構，應
設置外國人
生活照顧服
務人員 

(一) 聘僱人數達十人以上未滿五十人
者，至少設置一人。 

(二) 聘僱人數達五十人以上未滿一百
人者，至少設置二人。 

(三) 聘僱人數達一百人以上者，至少設
置三人；每增加聘僱一百人者，至
少增置一人。 

三、聘僱外國人中
應配置具有
雙語（即華語
及該等外國
人母國語）能
力人員 

(一) 聘僱人數達三十人以上未滿一百
人者，至少配置一人。 

(二) 聘僱人數達一百人以上未滿二百
人者，至少配置二人。 

(三) 聘僱人數達二百人以上者，至少配
置三人；每增加聘僱一百人者，至
少增置一人。 

四、辦理職前講習
及法令宣導 

辦理外國人「職前講習」，並介紹在華工
作期間應遵守之法令，如健康檢查及傳
染病等衛生健康法令、菸害防制法、動
物保護法等，及我國風俗節慶等資訊。

五、休閒設施及宗
教信仰場所
之設置 

(一) 聘僱外國人數達十人以上者，應提
供適當休閒設施。 

(二) 聘僱外國人數達五十人以上者，應
提供外國人宗教信仰場所或宗教
信仰之資訊。 

六、設置及公告申
訴處理機制 

(一) 雇主應設置公告內部申訴機制，處
理外國人管理、伙食及住宿問題，
並專責處理。 

(二) 雇主應公告各直轄市、縣（市）政
府諮詢服務中心及本部勞動力發
展署機場諮詢服務站等申訴機制。

(三) 雇主應公告一九五五勞工諮詢申
訴專線（一九五五專線）資訊。 

(四) 雇主應公告警政署一一０全國報
案專線（含性侵害及人身傷害）及
一一三婦幼保護專線（含性侵害、
性騷擾防治諮詢）。  

（二）海洋漁撈工作（船上居住）部分（格式如附表二）：
事     項 基準 

壹、飲食 一、飲用水 (一) 合乎飲用標準之飲用水，須有外國

人易懂之文字或標示，以資識別。 
(二) 不得設置共用杯具。 

二、伙食 (一) 應備清潔衛生餐具。 
(二) 雇主提供外國人伙食者，應尊重外
國人意願及宗教禁忌，確保伙食之
衛生、足夠且等價。 

(三) 依外國人人數配備適當之船用烹飪
設施。 

貳、住宿 一、船上居住 (一) 位置儘可能考慮船舶之特性與需要
，使外國人能獲致最大量之新鮮空
氣及光線。 

(二) 須保障外國人安全，注重整潔及衛
生，防止外國人暴露於有害健康水
準或有危險之虞之環境中。 

(三)臥室床鋪應符合下列規定： 
1、每一外國人均應有其個人之床
舖。但外國人無住宿於船上之必
要者，不在此限。 

2、床架及床板採用堅實、平滑、不
易腐朽及潛藏昆蟲之材料為之。

(四) 船上衛生設備應保持乾淨清潔。 
二、臨時緊急安置 (一) 各級政府依災害防救法相關規定實

施災害應變措施，且漁船所在地之
直轄市、縣 (市)政府下達避難命令
時，外國人應配合前往直轄市、縣(
市)政府規劃之安置處所，或雇主準
備之臨時安置處所。 

(二) 雇主準備之臨時安置處所，應有適
當之休息空間及衛生設施，並準備
足夠飲食。 

三、隔離措施 經衛生機關健康檢查有法定傳染病待遣
返之外國人，應安排隔離措施。 

四、緊急事故處置 為因應緊急事故發生時之處置，雇主應以外
國人易懂文字或語言向外國人介紹船上環
境、求救電話、救生設備放置地點及逃生路
線等緊急應變措施。 

參、管理 一、 保護外國人
人身安全 

(一) 漁船上應配置符合船舶法及相關法
令規定之救生及消防設備。 

(二) 雇主應負保護外國人人身安全之責
，並依性侵害犯罪防治法及性騷擾
防治法規定，妥善保護外國人隱私
。 

二、 辦理職前講 辦理外國人「職前講習」，並介紹在華工
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活須知、環境
介紹及設備
使用說明 

（含環境介紹、設備使用說明及外語廣
播電臺節目簡介等），在顯而易見之場
所公告，且於外國人住宿前以其易懂語
言說明之。 

二、雇主或其委任
之私立就業
服務機構，應
設置外國人
生活照顧服
務人員 

(一) 聘僱人數達十人以上未滿五十人
者，至少設置一人。 

(二) 聘僱人數達五十人以上未滿一百
人者，至少設置二人。 

(三) 聘僱人數達一百人以上者，至少設
置三人；每增加聘僱一百人者，至
少增置一人。 

三、聘僱外國人中
應配置具有
雙語（即華語
及該等外國
人母國語）能
力人員 

(一) 聘僱人數達三十人以上未滿一百
人者，至少配置一人。 

(二) 聘僱人數達一百人以上未滿二百
人者，至少配置二人。 

(三) 聘僱人數達二百人以上者，至少配
置三人；每增加聘僱一百人者，至
少增置一人。 

四、辦理職前講習
及法令宣導 

辦理外國人「職前講習」，並介紹在華工
作期間應遵守之法令，如健康檢查及傳
染病等衛生健康法令、菸害防制法、動
物保護法等，及我國風俗節慶等資訊。

五、休閒設施及宗
教信仰場所
之設置 

(一) 聘僱外國人數達十人以上者，應提
供適當休閒設施。 

(二) 聘僱外國人數達五十人以上者，應
提供外國人宗教信仰場所或宗教
信仰之資訊。 

六、設置及公告申
訴處理機制 

(一) 雇主應設置公告內部申訴機制，處
理外國人管理、伙食及住宿問題，
並專責處理。 

(二) 雇主應公告各直轄市、縣（市）政
府諮詢服務中心及本部勞動力發
展署機場諮詢服務站等申訴機制。

(三) 雇主應公告一九五五勞工諮詢申
訴專線（一九五五專線）資訊。 

(四) 雇主應公告警政署一一０全國報
案專線（含性侵害及人身傷害）及
一一三婦幼保護專線（含性侵害、
性騷擾防治諮詢）。  

（二）海洋漁撈工作（船上居住）部分（格式如附表二）：
事     項 基準 

壹、飲食 一、飲用水 (一) 合乎飲用標準之飲用水，須有外國

人易懂之文字或標示，以資識別。 
(二) 不得設置共用杯具。 

二、伙食 (一) 應備清潔衛生餐具。 
(二) 雇主提供外國人伙食者，應尊重外
國人意願及宗教禁忌，確保伙食之
衛生、足夠且等價。 

(三) 依外國人人數配備適當之船用烹飪
設施。 

貳、住宿 一、船上居住 (一) 位置儘可能考慮船舶之特性與需要
，使外國人能獲致最大量之新鮮空
氣及光線。 

(二) 須保障外國人安全，注重整潔及衛
生，防止外國人暴露於有害健康水
準或有危險之虞之環境中。 

(三)臥室床鋪應符合下列規定： 
1、每一外國人均應有其個人之床
舖。但外國人無住宿於船上之必
要者，不在此限。 

2、床架及床板採用堅實、平滑、不
易腐朽及潛藏昆蟲之材料為之。

(四) 船上衛生設備應保持乾淨清潔。 
二、臨時緊急安置 (一) 各級政府依災害防救法相關規定實

施災害應變措施，且漁船所在地之
直轄市、縣 (市)政府下達避難命令
時，外國人應配合前往直轄市、縣(
市)政府規劃之安置處所，或雇主準
備之臨時安置處所。 

(二) 雇主準備之臨時安置處所，應有適
當之休息空間及衛生設施，並準備
足夠飲食。 

三、隔離措施 經衛生機關健康檢查有法定傳染病待遣
返之外國人，應安排隔離措施。 

四、緊急事故處置 為因應緊急事故發生時之處置，雇主應以外
國人易懂文字或語言向外國人介紹船上環
境、求救電話、救生設備放置地點及逃生路
線等緊急應變措施。 

參、管理 一、 保護外國人
人身安全 

(一) 漁船上應配置符合船舶法及相關法
令規定之救生及消防設備。 

(二) 雇主應負保護外國人人身安全之責
，並依性侵害犯罪防治法及性騷擾
防治法規定，妥善保護外國人隱私
。 

二、 辦理職前講 辦理外國人「職前講習」，並介紹在華工

活須知、環境
介紹及設備
使用說明 

（含環境介紹、設備使用說明及外語廣
播電臺節目簡介等），在顯而易見之場
所公告，且於外國人住宿前以其易懂語
言說明之。 

二、雇主或其委任
之私立就業
服務機構，應
設置外國人
生活照顧服
務人員 

(一) 聘僱人數達十人以上未滿五十人
者，至少設置一人。 

(二) 聘僱人數達五十人以上未滿一百
人者，至少設置二人。 

(三) 聘僱人數達一百人以上者，至少設
置三人；每增加聘僱一百人者，至
少增置一人。 

三、聘僱外國人中
應配置具有
雙語（即華語
及該等外國
人母國語）能
力人員 

(一) 聘僱人數達三十人以上未滿一百
人者，至少配置一人。 

(二) 聘僱人數達一百人以上未滿二百
人者，至少配置二人。 

(三) 聘僱人數達二百人以上者，至少配
置三人；每增加聘僱一百人者，至
少增置一人。 

四、辦理職前講習
及法令宣導 

辦理外國人「職前講習」，並介紹在華工
作期間應遵守之法令，如健康檢查及傳
染病等衛生健康法令、菸害防制法、動
物保護法等，及我國風俗節慶等資訊。

五、休閒設施及宗
教信仰場所
之設置 

(一) 聘僱外國人數達十人以上者，應提
供適當休閒設施。 

(二) 聘僱外國人數達五十人以上者，應
提供外國人宗教信仰場所或宗教
信仰之資訊。 

六、設置及公告申
訴處理機制 

(一) 雇主應設置公告內部申訴機制，處
理外國人管理、伙食及住宿問題，
並專責處理。 

(二) 雇主應公告各直轄市、縣（市）政
府諮詢服務中心及本部勞動力發
展署機場諮詢服務站等申訴機制。

(三) 雇主應公告一九五五勞工諮詢申
訴專線（一九五五專線）資訊。 

(四) 雇主應公告警政署一一０全國報
案專線（含性侵害及人身傷害）及
一一三婦幼保護專線（含性侵害、
性騷擾防治諮詢）。  

（二）海洋漁撈工作（船上居住）部分（格式如附表二）：
事     項 基準 

壹、飲食 一、飲用水 (一) 合乎飲用標準之飲用水，須有外國

人易懂之文字或標示，以資識別。 
(二) 不得設置共用杯具。 

二、伙食 (一) 應備清潔衛生餐具。 
(二) 雇主提供外國人伙食者，應尊重外
國人意願及宗教禁忌，確保伙食之
衛生、足夠且等價。 

(三) 依外國人人數配備適當之船用烹飪
設施。 

貳、住宿 一、船上居住 (一) 位置儘可能考慮船舶之特性與需要
，使外國人能獲致最大量之新鮮空
氣及光線。 

(二) 須保障外國人安全，注重整潔及衛
生，防止外國人暴露於有害健康水
準或有危險之虞之環境中。 

(三)臥室床鋪應符合下列規定： 
1、每一外國人均應有其個人之床
舖。但外國人無住宿於船上之必
要者，不在此限。 

2、床架及床板採用堅實、平滑、不
易腐朽及潛藏昆蟲之材料為之。

(四) 船上衛生設備應保持乾淨清潔。 
二、臨時緊急安置 (一) 各級政府依災害防救法相關規定實

施災害應變措施，且漁船所在地之
直轄市、縣 (市)政府下達避難命令
時，外國人應配合前往直轄市、縣(
市)政府規劃之安置處所，或雇主準
備之臨時安置處所。 

(二) 雇主準備之臨時安置處所，應有適
當之休息空間及衛生設施，並準備
足夠飲食。 

三、隔離措施 經衛生機關健康檢查有法定傳染病待遣
返之外國人，應安排隔離措施。 

四、緊急事故處置 為因應緊急事故發生時之處置，雇主應以外
國人易懂文字或語言向外國人介紹船上環
境、求救電話、救生設備放置地點及逃生路
線等緊急應變措施。 

參、管理 一、 保護外國人
人身安全 

(一) 漁船上應配置符合船舶法及相關法
令規定之救生及消防設備。 

(二) 雇主應負保護外國人人身安全之責
，並依性侵害犯罪防治法及性騷擾
防治法規定，妥善保護外國人隱私
。 

二、 辦理職前講 辦理外國人「職前講習」，並介紹在華工
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習及法令宣
導 

作期間應遵守之法令，如健康檢查及傳
染病等衛生健康法令、菸害防制法、動
物保護法等，及我國風俗節慶等資訊。 

三、 公告申訴處
理機制 

(一) 雇主應公告一九五五勞工諮詢申訴
專線（一九五五專線）資訊。 

(二) 雇主應公告行政院海岸巡防署海上
緊急救援電話一一八、警政署一一
０全國報案專線及一一三婦幼保護
專線（含性侵害、性騷擾防治諮詢
）。 

註：外國人從事海洋漁撈工作（船上居住），而具備陸上住所或同時具備陸上
住所及船上住所者，應同時檢查其陸上及船上之生活環境。 

（三）家庭幫傭及家庭看護工作部分（格式如附表三）： 
事     項 基     準 

壹、飲食 一、飲用水 (一) 合乎飲用標準之飲用水，須有外國
人易懂之文字或標示，以資識別。

(二) 不得設置共用杯具。 
二、伙食 (一) 外國人自費由雇主提供伙食者，應

確保伙食之衛生、足夠且等價。 
(二) 雇主免費提供外國人伙食者，應尊
重外國人意願及宗教禁忌。 

貳、住宿 一、居住 須保障外國人安全，注重整潔及衛生。
二、隔離措施 經衛生機關健康檢查有法定傳染病待遣

返之外國人，應安排隔離措施。 
三、緊急事故處置 為因應緊急事故發生時之處置，應以外

國人易懂文字或語言說明求救電話、逃
生路線等緊急應變措施。 

參、管理 一、保護外國人人
身安全 

雇主應負保護外國人人身安全之責，並
依性侵害犯罪防治法及性騷擾防治法規
定，妥善保護外國人隱私。 

二、法令宣導及風
俗節慶介紹 

雇主應向外國人宣導在華工作期間應遵
守之法令，如健康檢查及傳染病等衛生
健康法令、菸害防制法、動物保護法等，
及我國風俗節慶等資訊。 

三、公告申訴處理
機制 

(一) 雇主應公告一九五五勞工諮詢申訴
專線（一九五五專線）資訊。 

(二) 雇主應公告警政署一一０全國報案
專線及一一三婦幼保護專線（含性
侵害、性騷擾防治諮詢）。 
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習及法令宣
導 

作期間應遵守之法令，如健康檢查及傳
染病等衛生健康法令、菸害防制法、動
物保護法等，及我國風俗節慶等資訊。 

三、 公告申訴處
理機制 

(一) 雇主應公告一九五五勞工諮詢申訴
專線（一九五五專線）資訊。 

(二) 雇主應公告行政院海岸巡防署海上
緊急救援電話一一八、警政署一一
０全國報案專線及一一三婦幼保護
專線（含性侵害、性騷擾防治諮詢
）。 

註：外國人從事海洋漁撈工作（船上居住），而具備陸上住所或同時具備陸上
住所及船上住所者，應同時檢查其陸上及船上之生活環境。 

（三）家庭幫傭及家庭看護工作部分（格式如附表三）： 
事     項 基     準 

壹、飲食 一、飲用水 (一) 合乎飲用標準之飲用水，須有外國
人易懂之文字或標示，以資識別。

(二) 不得設置共用杯具。 
二、伙食 (一) 外國人自費由雇主提供伙食者，應

確保伙食之衛生、足夠且等價。 
(二) 雇主免費提供外國人伙食者，應尊
重外國人意願及宗教禁忌。 

貳、住宿 一、居住 須保障外國人安全，注重整潔及衛生。
二、隔離措施 經衛生機關健康檢查有法定傳染病待遣

返之外國人，應安排隔離措施。 
三、緊急事故處置 為因應緊急事故發生時之處置，應以外

國人易懂文字或語言說明求救電話、逃
生路線等緊急應變措施。 

參、管理 一、保護外國人人
身安全 

雇主應負保護外國人人身安全之責，並
依性侵害犯罪防治法及性騷擾防治法規
定，妥善保護外國人隱私。 

二、法令宣導及風
俗節慶介紹 

雇主應向外國人宣導在華工作期間應遵
守之法令，如健康檢查及傳染病等衛生
健康法令、菸害防制法、動物保護法等，
及我國風俗節慶等資訊。 

三、公告申訴處理
機制 

(一) 雇主應公告一九五五勞工諮詢申訴
專線（一九五五專線）資訊。 

(二) 雇主應公告警政署一一０全國報案
專線及一一三婦幼保護專線（含性
侵害、性騷擾防治諮詢）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 廢紙、廢鐵、廢

玻璃、廢塑膠、

廢乾電池、廢日

光燈管 

 

 

 เศษกระดาษ  
เศษเหลก็ เศษแก้ว
ขยะพลาสตกิพลา 
แบตเตอรี�แห้ง  
หลอดไฟที�ใช้แล้ว 

 

 目前無法回收再

利用的垃圾，如

紙尿褲(片)、衛生

紙(棉)、口香糖 

 

 

 ในปัจจบุนัประเภท
ขยะที�ไมส่ามารถ   
นํากลบัมาใช้ใหม่
ได้แก่ ผ้าอ้อม 
(แผ่นกระดาษ)
ผ้าอนามยั(ผ้าฝ้าย) 
และ หมากฝรั�ง 

 

一般垃圾 
ขยะทั�วไป 

 

 餿水、葉菜殘
渣、果皮、茶

葉、咖啡渣、蛋
殼、魚蝦蟹貝殼
類殘體、禽畜類

剩骨及食用油 

 

 เศษอาหาร เศษผกั 
เปลือกผลไม้ กากใบ
ชากาแฟ เปลือกไข่ 
ก้างปลากระดองปู
เปลือกหอย เศษ
กระดกู   และนํ �ามนั
ทอดอาหาร 

資源回收 
ขยะรีไซเคิล 

廚餘 
เศษอาหาร 

垃圾分 3類 
ขยะจะแบ่งเป็น � ประเภท 
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電動(輔助)自行車行車安全宣導單

電動(輔助)自行車介紹

電動自行車  電動輔助自行車

經型式審驗合格，以電力為主，最大行駛速率在

25km/h以下，且車重(不含電池)在 40kg以下或車
重(含電池)在 60kg以下*之二輪車輛
*施行日期由行政院另行訂定後公告實施

經型式審驗合格，以人力為主，電力為輔，最大

行駛速率在 25km/h以下，且車重在 40kg以下之
二輪車輛

合格電動(輔助)自行車辨識方式

審驗

合格標章

(黏貼/懸掛)

電動自行車 電動輔助自行車
105年 6月 30日前 105年 7月 1日起

應黏貼於車頭管明
顯處

應懸掛於車輛後方
明顯處

應黏貼於車頭下管
明顯處

審驗

合格證明     
(隨車檢附) 
 合格車輛查詢

   經型式審驗合格之電動(輔助)自行車可至「車輛安全資訊網」(網
址:https://www.car-safety.org.tw/)點選「合格產品資訊」查詢

安全叮嚀

車安全     選購合格車輛     不得擅自改裝

騎安心     遵守交通規則   不超速   不酒駕    配戴安全帽
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電動(輔助)自行車行車安全宣導單

電動(輔助)自行車介紹

電動自行車  電動輔助自行車

經型式審驗合格，以電力為主，最大行駛速率在

25km/h以下，且車重(不含電池)在 40kg以下或車
重(含電池)在 60kg以下*之二輪車輛
*施行日期由行政院另行訂定後公告實施

經型式審驗合格，以人力為主，電力為輔，最大

行駛速率在 25km/h以下，且車重在 40kg以下之
二輪車輛

合格電動(輔助)自行車辨識方式

審驗

合格標章

(黏貼/懸掛)

電動自行車 電動輔助自行車
105年 6月 30日前 105年 7月 1日起

應黏貼於車頭管明
顯處

應懸掛於車輛後方
明顯處

應黏貼於車頭下管
明顯處

審驗

合格證明     
(隨車檢附) 
 合格車輛查詢

   經型式審驗合格之電動(輔助)自行車可至「車輛安全資訊網」(網
址:https://www.car-safety.org.tw/)點選「合格產品資訊」查詢

安全叮嚀

車安全     選購合格車輛     不得擅自改裝

騎安心     遵守交通規則   不超速   不酒駕    配戴安全帽
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拾、中文簡易生活用語教學 

■你 好  How are you ； Hello 
（中文語） Ni  How：向人打招呼、問候的話。 

■謝 謝  Thanks 
（中文語）Xie-Xie：表達感謝、感激的意思。 

■對 不 起  Sorry 
（中文語）Dui  Bu  Chi：對人表示抱歉的意思。 

■我 愛 你  I love you 
（中文語）Wo  Ai  Ni：向人表達愛意、喜歡的意思。 

■再 見  Goodbye 
（中文語）Zhai  Jian：道別時，希望以後再相見所用的話。 

■多 少 錢  How much 
（中文語）Duo  Shao  Chian：詢問東西的價值時所用的話。 

■到 臺 北 車 站 怎 麼 走 How to go to Taipei Station 
（中文語）Dao taipei chezhan zenme zou：問路用的話。 

 

電動(輔助)自行車相關罰則 
項目 依據條款 罰鍰(新台幣) 

電動(輔助)自行車，不依規定領有並黏貼審
驗合格標章，即行駛道路 

第 32條之 1 
1200元~3600元，
並禁止其行駛 

未經核准，擅自變更裝置 第 72條 
180元，並責令限
期安裝或改正 

不依規定保持煞車、鈴號、燈光及反光裝置

等安全設備之良好與完整者 
第 72條 

180元，並責令限
期安裝或改正 

電動自行車於道路行駛或使用，擅自增、

減、變更電子控制裝置或原有規格 
第 72條 

(新增規定) 
1800元~5400元，
並責令改正 

電動自行車於道路行駛或使用，行駛速率

超過型式審驗合格允許之最大行駛速率每

小時二十五公里者 
第 72條之 1 

(新增規定) 
900元~1800元 

不依規定兩段式左(右)轉或靠右行駛 第 73條第 1項第 3款 300元~600元 

行進間以手持方式使用行動電話、電腦或

其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通

訊或其他有礙駕駛安全之行為 
第 73條第 1項第 6款 300元~600元 

經測試檢定酒精濃度超過規定標準者 第 73條第 2項 600元~1200元 

拒絕接受前項測試之檢定者 第 73條第 3項 2400元 

電動自行車駕駛人未依規定戴安全帽者 第 73條第 4項 
(新增規定) 

300元 

不依標誌、標線、號誌指示行駛 第 74條第 1項第 1款 300元~600元 

不依規定，擅自穿越快車道 第 74條第 1項第 3款 300元~600元 

不依規定停放車輛 第 74條第 1項第 4款 300元~600元 

在人行道或快車道行駛 第 74條第 1項第 5款 300元~600元 

腳踏自行車及電動輔助自行車駕駛人未依

規定附載幼童 
第 76條第 2項 

(新增規定) 
300元~600元 

說明: 1.上表處罰條款及罰鍰應依據「道路交通管理處罰條例」最新公布為準，本表僅
供參考 

2.上表所列「新增規定」之施行日期由行政院另行訂定後公告實施 
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拾、中文簡易生活用語教學 

■你 好  How are you ； Hello 
（中文語） Ni  How：向人打招呼、問候的話。 

■謝 謝  Thanks 
（中文語）Xie-Xie：表達感謝、感激的意思。 

■對 不 起  Sorry 
（中文語）Dui  Bu  Chi：對人表示抱歉的意思。 

■我 愛 你  I love you 
（中文語）Wo  Ai  Ni：向人表達愛意、喜歡的意思。 

■再 見  Goodbye 
（中文語）Zhai  Jian：道別時，希望以後再相見所用的話。 

■多 少 錢  How much 
（中文語）Duo  Shao  Chian：詢問東西的價值時所用的話。 

■到 臺 北 車 站 怎 麼 走 How to go to Taipei Station 
（中文語）Dao taipei chezhan zenme zou：問路用的話。 

 

電動(輔助)自行車相關罰則 
項目 依據條款 罰鍰(新台幣) 

電動(輔助)自行車，不依規定領有並黏貼審
驗合格標章，即行駛道路 

第 32條之 1 
1200元~3600元，
並禁止其行駛 

未經核准，擅自變更裝置 第 72條 
180元，並責令限
期安裝或改正 

不依規定保持煞車、鈴號、燈光及反光裝置

等安全設備之良好與完整者 
第 72條 

180元，並責令限
期安裝或改正 

電動自行車於道路行駛或使用，擅自增、

減、變更電子控制裝置或原有規格 
第 72條 

(新增規定) 
1800元~5400元，
並責令改正 

電動自行車於道路行駛或使用，行駛速率

超過型式審驗合格允許之最大行駛速率每

小時二十五公里者 
第 72條之 1 

(新增規定) 
900元~1800元 

不依規定兩段式左(右)轉或靠右行駛 第 73條第 1項第 3款 300元~600元 

行進間以手持方式使用行動電話、電腦或

其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通

訊或其他有礙駕駛安全之行為 
第 73條第 1項第 6款 300元~600元 

經測試檢定酒精濃度超過規定標準者 第 73條第 2項 600元~1200元 

拒絕接受前項測試之檢定者 第 73條第 3項 2400元 

電動自行車駕駛人未依規定戴安全帽者 第 73條第 4項 
(新增規定) 

300元 

不依標誌、標線、號誌指示行駛 第 74條第 1項第 1款 300元~600元 

不依規定，擅自穿越快車道 第 74條第 1項第 3款 300元~600元 

不依規定停放車輛 第 74條第 1項第 4款 300元~600元 

在人行道或快車道行駛 第 74條第 1項第 5款 300元~600元 

腳踏自行車及電動輔助自行車駕駛人未依

規定附載幼童 
第 76條第 2項 

(新增規定) 
300元~600元 

說明: 1.上表處罰條款及罰鍰應依據「道路交通管理處罰條例」最新公布為準，本表僅
供參考 

2.上表所列「新增規定」之施行日期由行政院另行訂定後公告實施 
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附表一：各地移工諮詢服務中心一覽表 
名  稱 專 線 電 話 地  址 

臺北市移工諮詢服務中心 
Tel：02-23381600    
Fax：02-23026623 

臺北市萬華區艋舺大道 101 號 4 樓 

高雄市移工諮詢服務中心 
Tel：07-8117543 
Fax：07-8117548 

高雄市前鎮區鎮中路 6號 4 樓 

新北市移工諮詢服務中心 
Tel：02-89659091、02-89651044
Fax：02-89651058、02-89658697

新北市板橋區中山路 1段 161 號 7 樓 

桃園市移工諮詢服務中心 
Tel：03-3344087、03-3341728 
Fax：03-3341689  

桃園市縣府路 1號 4樓 

新竹市移工諮詢服務中心 
Tel：03-5320674  
Fax：03-5319975  

新竹市國華街 69 號 5樓 

新竹縣移工諮詢服務中心 
Tel：03-5520648    
Fax：03-5554694  

新竹縣竹北市光明六路 10 號 B楝 4樓

苗栗縣移工諮詢服務中心 
Tel：037-559058、037-370448  
Fax：037-363261  

苗栗市府前路 1號 

臺中市移工諮詢服務中心 
Tel：04-22289111 
Fax：04-22520684 

臺中市西屯區臺灣大道 3段 99 號 

南投縣移工諮詢服務中心 
Tel：049-2238670  
Fax：049-2246986 

南投縣南投市中興路 660 號 1 樓 

彰化縣移工諮詢服務中心 
Tel：04-7297226、04-7297228  
Fax：04-7297230  

彰化市中興路 100 號 8 樓 

雲林縣移工諮詢服務中心 
Tel：05-5338086、05-5338087  
Fax：05-5331080  

雲林縣斗六市雲林路 2段 515 號 

嘉義縣移工諮詢服務中心 
Tel：05-3621289  
Fax：05-3621097  

嘉義縣太保市祥和新村 
祥和二路東段 1號 

嘉義市移工諮詢服務中心 
Tel：05-2162633  
Fax：05-2162635 

嘉義市中山路 199 號 1 樓 

臺南市移工諮詢服務中心 

Tel：06-2951052、06-2991111 
Fax：06-2951053  

臺南市永華路 2段 6號 8樓 

Tel：06-6328407   
Fax：06-6373465 

臺南市新營區民治路 36 號 7樓 

屏東縣移工諮詢服務中心 
Tel：08-7510894    
Fax：08-7515390  

屏東縣屏東市自由路 17 號 

基隆市移工諮詢服務中心 
Tel：02-24278683 
Fax：02-24241444 

基隆市義一路 1號 

宜蘭縣移工諮詢服務中心 
Tel：03-9254040 
Fax：03-9251093   

宜蘭縣宜蘭市縣政北路 1號 

花蓮縣移工諮詢服務中心 
Tel：038-239007、038-220931 
 038-232582 
Fax：038-237712  

花蓮縣花蓮市府前路 17 號 

臺東縣移工諮詢服務中心 
Tel：089-328254 轉 369 
Fax：089-341296 

臺東縣臺東市桂林北路 201 號 3 樓 

澎湖縣移工諮詢服務中心 
Tel：06-9267248 
Fax：06-9269472 

澎湖縣馬公市治平路 32 號 

金門縣移工查察暨 
諮詢服務中心 

Tel：082-373291 
Fax：082-371514 

金門縣金城鎮民生路 60 號 

連江縣移工查察暨 
諮詢服務中心 

Tel：0836-25022 轉 308 
Fax：0836-22995 

連江縣南竿鄉介壽村 156 號 3 樓 

 

附表二：勞動部「1955 勞工諮詢申訴專線」 
勞動部「1955 勞工諮詢申訴專線」：移工、雇主或一般民眾皆可以透過市話、
手機、或公共電話，免費撥打全國性 24小時諮詢申訴窗口「1955」專線電話尋
求協助，該專線服務內容包含：提供雙語服務（中文、泰國語、印尼語、越南
語、英語）、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。 
 

附表三：移工輸出國家駐臺機構 

單  位 地  址 電  話／傳  真 

馬尼拉經濟文化辦事處 台北市內湖區洲子街 55-57 號 2 樓 
Tel（02）2658-9210 
 （02）26589211 
Fax（02）26589123 

泰國貿易經濟辦事處(勞工處) 臺北市信義路 3段 151 號 10 樓 
Tel（02）2701-1413 
Fax（02）2701-1433 

駐臺北印尼經濟貿易代表處 臺北市內湖區瑞光路 550 號 6 樓 
Tel（02）87526170 
Fax（02）87523706 

駐臺北越南經濟文化辦事處 
(勞工組) 

臺北市中山區臺北市松江路 101 號 2 樓 
Tel（02）25043477  
Fax（02）25060587 

駐臺北烏蘭巴托貿易 
經濟代表處 

臺北市基隆路一段 333 號 11 樓 1112 室 
(國貿大樓) 

Tel（02）27229740  
Fax（02）27229745 

馬來西亞友誼及貿易中心 臺北市敦化北路 102 號 8 樓 
Tel（02）27132626 
Fax (02）25149864 

 
附表四：各區國稅局

名   稱 地   址 電   話 

臺北國稅局  臺北市中華路一段 2號 TEL：02-23113711 

北區國稅局 桃園市三元街 156 號 TEL：03-3396789 

中區國稅局 臺中市西區民生路 168 號 TEL：04-23051111 

南區國稅局 臺南市北區富北街 7號 6-17F TEL：06-2223111 

高雄國稅局 高雄市苓雅區廣州一街 148 號 TEL：07-7256600 

聯合服務電話：0800-000321 
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附表一：各地移工諮詢服務中心一覽表 
名  稱 專 線 電 話 地  址 
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苗栗市府前路 1號 

臺中市移工諮詢服務中心 
Tel：04-22289111 
Fax：04-22520684 

臺中市西屯區臺灣大道 3段 99 號 

南投縣移工諮詢服務中心 
Tel：049-2238670  
Fax：049-2246986 

南投縣南投市中興路 660 號 1 樓 

彰化縣移工諮詢服務中心 
Tel：04-7297226、04-7297228  
Fax：04-7297230  

彰化市中興路 100 號 8 樓 

雲林縣移工諮詢服務中心 
Tel：05-5338086、05-5338087  
Fax：05-5331080  

雲林縣斗六市雲林路 2段 515 號 

嘉義縣移工諮詢服務中心 
Tel：05-3621289  
Fax：05-3621097  

嘉義縣太保市祥和新村 
祥和二路東段 1號 

嘉義市移工諮詢服務中心 
Tel：05-2162633  
Fax：05-2162635 

嘉義市中山路 199 號 1 樓 

臺南市移工諮詢服務中心 

Tel：06-2951052、06-2991111 
Fax：06-2951053  

臺南市永華路 2段 6號 8樓 

Tel：06-6328407   
Fax：06-6373465 

臺南市新營區民治路 36 號 7樓 

屏東縣移工諮詢服務中心 
Tel：08-7510894    
Fax：08-7515390  

屏東縣屏東市自由路 17 號 

基隆市移工諮詢服務中心 
Tel：02-24278683 
Fax：02-24241444 

基隆市義一路 1號 

宜蘭縣移工諮詢服務中心 
Tel：03-9254040 
Fax：03-9251093   

宜蘭縣宜蘭市縣政北路 1號 

花蓮縣移工諮詢服務中心 
Tel：038-239007、038-220931 
 038-232582 
Fax：038-237712  

花蓮縣花蓮市府前路 17 號 

臺東縣移工諮詢服務中心 
Tel：089-328254 轉 369 
Fax：089-341296 

臺東縣臺東市桂林北路 201 號 3 樓 

澎湖縣移工諮詢服務中心 
Tel：06-9267248 
Fax：06-9269472 

澎湖縣馬公市治平路 32 號 

金門縣移工查察暨 
諮詢服務中心 

Tel：082-373291 
Fax：082-371514 

金門縣金城鎮民生路 60 號 

連江縣移工查察暨 
諮詢服務中心 

Tel：0836-25022 轉 308 
Fax：0836-22995 

連江縣南竿鄉介壽村 156 號 3 樓 

 

附表二：勞動部「1955 勞工諮詢申訴專線」 
勞動部「1955 勞工諮詢申訴專線」：移工、雇主或一般民眾皆可以透過市話、
手機、或公共電話，免費撥打全國性 24小時諮詢申訴窗口「1955」專線電話尋
求協助，該專線服務內容包含：提供雙語服務（中文、泰國語、印尼語、越南
語、英語）、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。 
 

附表三：移工輸出國家駐臺機構 

單  位 地  址 電  話／傳  真 

馬尼拉經濟文化辦事處 台北市內湖區洲子街 55-57 號 2 樓 
Tel（02）2658-9210 
 （02）26589211 
Fax（02）26589123 

泰國貿易經濟辦事處(勞工處) 臺北市信義路 3段 151 號 10 樓 
Tel（02）2701-1413 
Fax（02）2701-1433 

駐臺北印尼經濟貿易代表處 臺北市內湖區瑞光路 550 號 6 樓 
Tel（02）87526170 
Fax（02）87523706 

駐臺北越南經濟文化辦事處 
(勞工組) 

臺北市中山區臺北市松江路 101 號 2 樓 
Tel（02）25043477  
Fax（02）25060587 

駐臺北烏蘭巴托貿易 
經濟代表處 

臺北市基隆路一段 333 號 11 樓 1112 室 
(國貿大樓) 

Tel（02）27229740  
Fax（02）27229745 

馬來西亞友誼及貿易中心 臺北市敦化北路 102 號 8 樓 
Tel（02）27132626 
Fax (02）25149864 

 
附表四：各區國稅局

名   稱 地   址 電   話 

臺北國稅局  臺北市中華路一段 2號 TEL：02-23113711 

北區國稅局 桃園市三元街 156 號 TEL：03-3396789 

中區國稅局 臺中市西區民生路 168 號 TEL：04-23051111 

南區國稅局 臺南市北區富北街 7號 6-17F TEL：06-2223111 

高雄國稅局 高雄市苓雅區廣州一街 148 號 TEL：07-7256600 

聯合服務電話：0800-000321 
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附表五：臺灣國際航空站移工服務站一覽表 
航 空 站 電  話 地  址 傳  真 

桃園 
國際航空站 

代表號(英語 泰語 印尼
語 越南語) 
03-398-9002 

桃園市大園區航站
南路 15號 B-0-291
室 

03-393-1469 
 

高雄 
國際航空站 

07-803-6804 
07-803-6419 

(81223)高雄市中
山四路二號 

07-803-9177 

 

附表六：衛生福利部中央健康保險署及各分區業務組一
覽表 

 地  址 電  話 

署本部 臺北市大安區信義路 3段 140號 02-27065866 

臺北業務組 臺北市中正區公園路 15-1 號 5 樓 02-21912006 

北區業務組 桃園市中壢區中山東路 3段 525號 03-4339111 

中區業務組 臺中市西屯區市政北一路 66 號 04-22583988 

南區業務組 臺南市中西區公園路 96號 06-2245678 

高屏業務組 高雄市前金區中正四路 259 號 07-2315151 

東區業務組 花蓮縣花蓮市軒轅路 36號 03-8332111 

＊健保免付費諮詢電話：0800-030-598 
 

附表七：勞動部勞工保險局各地辦事處一覽表 
辦 事 處 別 地  址 電  話 傳  真 

臺北市辦事處 臺北市中正區羅斯福路 1段 4號 02-2321-6884  02-23939264 

新北辦事處 
新北市新莊區中平路 439號 
(行政院新莊聯合辦公大樓南棟 1樓) 

02-8995-2100  02-89956438 

基隆辦事處 基隆市中正區正義路 40號 02-2426-7796  02-24278364  

桃園辦事處 桃園市縣府路 26 號 03-335-0003  03-3364329 

新竹市辦事處 新竹市東區南大路 42號 03-522-3436  03-5281438 

新竹縣辦事處 新竹縣竹北市光明九路 36 之 1號 03-551-4775  03-5514734 

苗栗辦事處 苗栗縣苗栗市中山路 131號 037-266-190  037-266650 

臺中市辦事處 臺中市西區民權路 131 號 04-2221-6711 04-22207215 

臺中市 
第二辦事處 

臺中市豐原區成功路 616號 04-2520-3707  04-25203709 

南投辦事處  南投縣南投市芳美路 391號 049-222-2954  049-2235624 

彰化辦事處  彰化縣彰化市公園路 1段 239號 04-725-6881  04-7259293 

雲林辦事處 雲林縣斗六市興華街 7號 05-532-1787  05-5331738 

嘉義辦事處  嘉義市東區大業街 2號 05-222-3301  05-2221013 

臺南市辦事處 臺南市中西區中正路 351號 06-222-5324  06-2110355 

臺南市 
第二辦事處 

臺南市新營區民治東路 31 號 06-635-3443  06-6335831  

高雄市辦事處 
高雄市苓雅區政南街 6號 1樓 
(行政院南部聯合服務中心 1樓) 

07-727-5115  07-7275338 

高雄市 
第二辦事處 

高雄市鳳山區復興街 6號 07-746-2500  07-7462519  

屏東辦事處 屏東縣屏東市廣東路 552之 1號 08-737-7027  08-7350343  

宜蘭辦事處 宜蘭縣宜蘭市農權路 3段 6號 03-932-2331  039-329551 

花蓮辦事處 花蓮縣花蓮市富吉路 43號 03-857-2256  038-564446  

臺東辦事處 臺東縣臺東市更生路 292號 089-318-416  089-356003  

澎湖辦事處 澎湖縣馬公市三民路 36號 06-927-2505  06-9279320 

金門辦事處 金門縣金城鎮環島北路 69 號 082-325-017  082-328119 

馬祖辦事處 馬祖南竿鄉介壽村 47之 4號 0836-22467  0836-22872  

  
附表八：內政部移民署服務站電話地址一覽表
編號 單  位 地  址 電  話 傳  真 

1 基隆市服務站 基隆市義一路 18 號 11樓（A棟） (02)2427-6374 (02)2428-5251 

2 臺北市服務站 臺北市中正區廣州街 15號 (02)2388-5185 (02)2331-0594 

3 新北市服務站 新北市中和區民安街 135號 1樓 (02)8228-2090 (02)8228-2687 

4 桃園市服務站 桃園市桃園區縣府路 106號 1樓 (03)331-0409 (03)331-4811 

5 新竹市服務站 新竹市中華路 3段 12號 1、2樓 (03)524-3517 (03)524-5109 

6 新竹縣服務站 新竹縣竹北市三民路 133號 1樓 (03)551-9905 (03)551-9452 

7 苗栗縣服務站 苗栗縣苗栗市中正路 1291 巷 8號 (037)322-350 (037)321-093 

8 
臺中市 
第一服務站 

臺中市文心南三路 22號 (04)2472-5103 (04)2472-5017 

9 
臺中市 
第二服務站 

臺中市豐原區中山路 280號 (04)2526-9777 (04)2526-8551 

10 彰化縣服務站 彰化市中山路 3段 2號 1樓 (04)727-0001 (04)727-0702 

11 南投縣服務站 南投縣南投市文昌街 87號 1樓 (049)220-0065 (049)224-7874 

12 雲林縣服務站 雲林縣斗六市府前街 38號 1樓 (05)534-5971 (05)534-6142 

13 嘉義市服務站 嘉義市東區吳鳳北路 184號 2樓 (05)216-6100 (05)216-6106 

14 嘉義縣服務站 嘉義縣朴子市祥和 2路西段 6號 1樓 (05)362-3763 (05)362-1731 

15 
臺南市 
第一服務站 

臺南市府前路 2段 370號 (06)293-7641 (06)293-5775 

16 
臺南市 
第二服務站 

臺南市善化區中山路 353號 1樓 (06)581-7404 (06)581-8924 

17 
高雄市 
第一服務站 

高雄市苓雅區政南街 6號 5樓 (07)715-1660 (07)715-1306 
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南區業務組 臺南市中西區公園路 96號 06-2245678 

高屏業務組 高雄市前金區中正四路 259 號 07-2315151 

東區業務組 花蓮縣花蓮市軒轅路 36號 03-8332111 

＊健保免付費諮詢電話：0800-030-598 
 

附表七：勞動部勞工保險局各地辦事處一覽表 
辦 事 處 別 地  址 電  話 傳  真 

臺北市辦事處 臺北市中正區羅斯福路 1段 4號 02-2321-6884  02-23939264 

新北辦事處 
新北市新莊區中平路 439號 
(行政院新莊聯合辦公大樓南棟 1樓) 

02-8995-2100  02-89956438 

基隆辦事處 基隆市中正區正義路 40號 02-2426-7796  02-24278364  

桃園辦事處 桃園市縣府路 26 號 03-335-0003  03-3364329 

新竹市辦事處 新竹市東區南大路 42號 03-522-3436  03-5281438 

新竹縣辦事處 新竹縣竹北市光明九路 36 之 1號 03-551-4775  03-5514734 

苗栗辦事處 苗栗縣苗栗市中山路 131號 037-266-190  037-266650 

臺中市辦事處 臺中市西區民權路 131 號 04-2221-6711 04-22207215 

臺中市 
第二辦事處 

臺中市豐原區成功路 616號 04-2520-3707  04-25203709 

南投辦事處  南投縣南投市芳美路 391號 049-222-2954  049-2235624 

彰化辦事處  彰化縣彰化市公園路 1段 239號 04-725-6881  04-7259293 

雲林辦事處 雲林縣斗六市興華街 7號 05-532-1787  05-5331738 

嘉義辦事處  嘉義市東區大業街 2號 05-222-3301  05-2221013 

臺南市辦事處 臺南市中西區中正路 351號 06-222-5324  06-2110355 

臺南市 
第二辦事處 

臺南市新營區民治東路 31 號 06-635-3443  06-6335831  

高雄市辦事處 
高雄市苓雅區政南街 6號 1樓 
(行政院南部聯合服務中心 1樓) 

07-727-5115  07-7275338 

高雄市 
第二辦事處 

高雄市鳳山區復興街 6號 07-746-2500  07-7462519  

屏東辦事處 屏東縣屏東市廣東路 552之 1號 08-737-7027  08-7350343  

宜蘭辦事處 宜蘭縣宜蘭市農權路 3段 6號 03-932-2331  039-329551 

花蓮辦事處 花蓮縣花蓮市富吉路 43號 03-857-2256  038-564446  

臺東辦事處 臺東縣臺東市更生路 292號 089-318-416  089-356003  

澎湖辦事處 澎湖縣馬公市三民路 36號 06-927-2505  06-9279320 

金門辦事處 金門縣金城鎮環島北路 69 號 082-325-017  082-328119 

馬祖辦事處 馬祖南竿鄉介壽村 47之 4號 0836-22467  0836-22872  

  
附表八：內政部移民署服務站電話地址一覽表
編號 單  位 地  址 電  話 傳  真 

1 基隆市服務站 基隆市義一路 18 號 11樓（A棟） (02)2427-6374 (02)2428-5251 

2 臺北市服務站 臺北市中正區廣州街 15號 (02)2388-5185 (02)2331-0594 

3 新北市服務站 新北市中和區民安街 135號 1樓 (02)8228-2090 (02)8228-2687 

4 桃園市服務站 桃園市桃園區縣府路 106號 1樓 (03)331-0409 (03)331-4811 

5 新竹市服務站 新竹市中華路 3段 12號 1、2樓 (03)524-3517 (03)524-5109 

6 新竹縣服務站 新竹縣竹北市三民路 133號 1樓 (03)551-9905 (03)551-9452 

7 苗栗縣服務站 苗栗縣苗栗市中正路 1291 巷 8號 (037)322-350 (037)321-093 

8 
臺中市 
第一服務站 

臺中市文心南三路 22號 (04)2472-5103 (04)2472-5017 

9 
臺中市 
第二服務站 

臺中市豐原區中山路 280號 (04)2526-9777 (04)2526-8551 

10 彰化縣服務站 彰化市中山路 3段 2號 1樓 (04)727-0001 (04)727-0702 

11 南投縣服務站 南投縣南投市文昌街 87號 1樓 (049)220-0065 (049)224-7874 

12 雲林縣服務站 雲林縣斗六市府前街 38號 1樓 (05)534-5971 (05)534-6142 

13 嘉義市服務站 嘉義市東區吳鳳北路 184號 2樓 (05)216-6100 (05)216-6106 

14 嘉義縣服務站 嘉義縣朴子市祥和 2路西段 6號 1樓 (05)362-3763 (05)362-1731 

15 
臺南市 
第一服務站 

臺南市府前路 2段 370號 (06)293-7641 (06)293-5775 

16 
臺南市 
第二服務站 

臺南市善化區中山路 353號 1樓 (06)581-7404 (06)581-8924 

17 
高雄市 
第一服務站 

高雄市苓雅區政南街 6號 5樓 (07)715-1660 (07)715-1306 
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附表五：臺灣國際航空站移工服務站一覽表 
航 空 站 電  話 地  址 傳  真 

桃園 
國際航空站 

代表號(英語 泰語 印尼
語 越南語) 
03-398-9002 

桃園市大園區航站
南路 15號 B-0-291
室 

03-393-1469 
 

高雄 
國際航空站 

07-803-6804 
07-803-6419 

(81223)高雄市中
山四路二號 

07-803-9177 

 

附表六：衛生福利部中央健康保險署及各分區業務組一
覽表 

 地  址 電  話 

署本部 臺北市大安區信義路 3段 140號 02-27065866 

臺北業務組 臺北市中正區公園路 15-1 號 5 樓 02-21912006 

北區業務組 桃園市中壢區中山東路 3段 525號 03-4339111 

中區業務組 臺中市西屯區市政北一路 66 號 04-22583988 

南區業務組 臺南市中西區公園路 96號 06-2245678 

高屏業務組 高雄市前金區中正四路 259 號 07-2315151 

東區業務組 花蓮縣花蓮市軒轅路 36號 03-8332111 

＊健保免付費諮詢電話：0800-030-598 
 

附表七：勞動部勞工保險局各地辦事處一覽表 
辦 事 處 別 地  址 電  話 傳  真 

臺北市辦事處 臺北市中正區羅斯福路 1段 4號 02-2321-6884  02-23939264 

新北辦事處 
新北市新莊區中平路 439號 
(行政院新莊聯合辦公大樓南棟 1樓) 

02-8995-2100  02-89956438 

基隆辦事處 基隆市中正區正義路 40號 02-2426-7796  02-24278364  

桃園辦事處 桃園市縣府路 26 號 03-335-0003  03-3364329 

新竹市辦事處 新竹市東區南大路 42號 03-522-3436  03-5281438 

新竹縣辦事處 新竹縣竹北市光明九路 36 之 1號 03-551-4775  03-5514734 

苗栗辦事處 苗栗縣苗栗市中山路 131號 037-266-190  037-266650 

臺中市辦事處 臺中市西區民權路 131 號 04-2221-6711 04-22207215 

臺中市 
第二辦事處 

臺中市豐原區成功路 616號 04-2520-3707  04-25203709 

南投辦事處  南投縣南投市芳美路 391號 049-222-2954  049-2235624 

彰化辦事處  彰化縣彰化市公園路 1段 239號 04-725-6881  04-7259293 

雲林辦事處 雲林縣斗六市興華街 7號 05-532-1787  05-5331738 

嘉義辦事處  嘉義市東區大業街 2號 05-222-3301  05-2221013 

臺南市辦事處 臺南市中西區中正路 351號 06-222-5324  06-2110355 

臺南市 
第二辦事處 

臺南市新營區民治東路 31 號 06-635-3443  06-6335831  

高雄市辦事處 
高雄市苓雅區政南街 6號 1樓 
(行政院南部聯合服務中心 1樓) 

07-727-5115  07-7275338 

高雄市 
第二辦事處 

高雄市鳳山區復興街 6號 07-746-2500  07-7462519  

屏東辦事處 屏東縣屏東市廣東路 552之 1號 08-737-7027  08-7350343  

宜蘭辦事處 宜蘭縣宜蘭市農權路 3段 6號 03-932-2331  039-329551 

花蓮辦事處 花蓮縣花蓮市富吉路 43號 03-857-2256  038-564446  

臺東辦事處 臺東縣臺東市更生路 292號 089-318-416  089-356003  

澎湖辦事處 澎湖縣馬公市三民路 36號 06-927-2505  06-9279320 

金門辦事處 金門縣金城鎮環島北路 69 號 082-325-017  082-328119 

馬祖辦事處 馬祖南竿鄉介壽村 47之 4號 0836-22467  0836-22872  

  
附表八：內政部移民署服務站電話地址一覽表
編號 單  位 地  址 電  話 傳  真 

1 基隆市服務站 基隆市義一路 18 號 11樓（A棟） (02)2427-6374 (02)2428-5251 

2 臺北市服務站 臺北市中正區廣州街 15號 (02)2388-5185 (02)2331-0594 

3 新北市服務站 新北市中和區民安街 135號 1樓 (02)8228-2090 (02)8228-2687 

4 桃園市服務站 桃園市桃園區縣府路 106號 1樓 (03)331-0409 (03)331-4811 

5 新竹市服務站 新竹市中華路 3段 12號 1、2樓 (03)524-3517 (03)524-5109 

6 新竹縣服務站 新竹縣竹北市三民路 133號 1樓 (03)551-9905 (03)551-9452 

7 苗栗縣服務站 苗栗縣苗栗市中正路 1291 巷 8號 (037)322-350 (037)321-093 

8 
臺中市 
第一服務站 

臺中市文心南三路 22號 (04)2472-5103 (04)2472-5017 

9 
臺中市 
第二服務站 

臺中市豐原區中山路 280號 (04)2526-9777 (04)2526-8551 

10 彰化縣服務站 彰化市中山路 3段 2號 1樓 (04)727-0001 (04)727-0702 

11 南投縣服務站 南投縣南投市文昌街 87號 1樓 (049)220-0065 (049)224-7874 

12 雲林縣服務站 雲林縣斗六市府前街 38號 1樓 (05)534-5971 (05)534-6142 

13 嘉義市服務站 嘉義市東區吳鳳北路 184號 2樓 (05)216-6100 (05)216-6106 

14 嘉義縣服務站 嘉義縣朴子市祥和 2路西段 6號 1樓 (05)362-3763 (05)362-1731 

15 
臺南市 
第一服務站 

臺南市府前路 2段 370號 (06)293-7641 (06)293-5775 

16 
臺南市 
第二服務站 

臺南市善化區中山路 353號 1樓 (06)581-7404 (06)581-8924 

17 
高雄市 
第一服務站 

高雄市苓雅區政南街 6號 5樓 (07)715-1660 (07)715-1306 

附表五：臺灣國際航空站移工服務站一覽表 
航 空 站 電  話 地  址 傳  真 

桃園 
國際航空站 

代表號(英語 泰語 印尼
語 越南語) 
03-398-9002 

桃園市大園區航站
南路 15號 B-0-291
室 

03-393-1469 
 

高雄 
國際航空站 

07-803-6804 
07-803-6419 

(81223)高雄市中
山四路二號 

07-803-9177 

 

附表六：衛生福利部中央健康保險署及各分區業務組一
覽表 

 地  址 電  話 

署本部 臺北市大安區信義路 3段 140號 02-27065866 

臺北業務組 臺北市中正區公園路 15-1 號 5 樓 02-21912006 

北區業務組 桃園市中壢區中山東路 3段 525號 03-4339111 

中區業務組 臺中市西屯區市政北一路 66 號 04-22583988 

南區業務組 臺南市中西區公園路 96號 06-2245678 

高屏業務組 高雄市前金區中正四路 259 號 07-2315151 

東區業務組 花蓮縣花蓮市軒轅路 36號 03-8332111 

＊健保免付費諮詢電話：0800-030-598 
 

附表七：勞動部勞工保險局各地辦事處一覽表 
辦 事 處 別 地  址 電  話 傳  真 

臺北市辦事處 臺北市中正區羅斯福路 1段 4號 02-2321-6884  02-23939264 

新北辦事處 
新北市新莊區中平路 439號 
(行政院新莊聯合辦公大樓南棟 1樓) 

02-8995-2100  02-89956438 

基隆辦事處 基隆市中正區正義路 40號 02-2426-7796  02-24278364  

桃園辦事處 桃園市縣府路 26 號 03-335-0003  03-3364329 

新竹市辦事處 新竹市東區南大路 42號 03-522-3436  03-5281438 

新竹縣辦事處 新竹縣竹北市光明九路 36 之 1號 03-551-4775  03-5514734 

苗栗辦事處 苗栗縣苗栗市中山路 131號 037-266-190  037-266650 

臺中市辦事處 臺中市西區民權路 131 號 04-2221-6711 04-22207215 

臺中市 
第二辦事處 

臺中市豐原區成功路 616號 04-2520-3707  04-25203709 

南投辦事處  南投縣南投市芳美路 391號 049-222-2954  049-2235624 

彰化辦事處  彰化縣彰化市公園路 1段 239號 04-725-6881  04-7259293 

雲林辦事處 雲林縣斗六市興華街 7號 05-532-1787  05-5331738 

嘉義辦事處  嘉義市東區大業街 2號 05-222-3301  05-2221013 

臺南市辦事處 臺南市中西區中正路 351號 06-222-5324  06-2110355 

臺南市 
第二辦事處 

臺南市新營區民治東路 31 號 06-635-3443  06-6335831  

高雄市辦事處 
高雄市苓雅區政南街 6號 1樓 
(行政院南部聯合服務中心 1樓) 

07-727-5115  07-7275338 

高雄市 
第二辦事處 

高雄市鳳山區復興街 6號 07-746-2500  07-7462519  

屏東辦事處 屏東縣屏東市廣東路 552之 1號 08-737-7027  08-7350343  

宜蘭辦事處 宜蘭縣宜蘭市農權路 3段 6號 03-932-2331  039-329551 

花蓮辦事處 花蓮縣花蓮市富吉路 43號 03-857-2256  038-564446  

臺東辦事處 臺東縣臺東市更生路 292號 089-318-416  089-356003  

澎湖辦事處 澎湖縣馬公市三民路 36號 06-927-2505  06-9279320 

金門辦事處 金門縣金城鎮環島北路 69 號 082-325-017  082-328119 

馬祖辦事處 馬祖南竿鄉介壽村 47之 4號 0836-22467  0836-22872  

  
附表八：內政部移民署服務站電話地址一覽表
編號 單  位 地  址 電  話 傳  真 

1 基隆市服務站 基隆市義一路 18 號 11樓（A棟） (02)2427-6374 (02)2428-5251 

2 臺北市服務站 臺北市中正區廣州街 15號 (02)2388-5185 (02)2331-0594 

3 新北市服務站 新北市中和區民安街 135號 1樓 (02)8228-2090 (02)8228-2687 

4 桃園市服務站 桃園市桃園區縣府路 106號 1樓 (03)331-0409 (03)331-4811 

5 新竹市服務站 新竹市中華路 3段 12號 1、2樓 (03)524-3517 (03)524-5109 

6 新竹縣服務站 新竹縣竹北市三民路 133號 1樓 (03)551-9905 (03)551-9452 

7 苗栗縣服務站 苗栗縣苗栗市中正路 1291 巷 8號 (037)322-350 (037)321-093 

8 
臺中市 
第一服務站 

臺中市文心南三路 22號 (04)2472-5103 (04)2472-5017 

9 
臺中市 
第二服務站 

臺中市豐原區中山路 280號 (04)2526-9777 (04)2526-8551 

10 彰化縣服務站 彰化市中山路 3段 2號 1樓 (04)727-0001 (04)727-0702 

11 南投縣服務站 南投縣南投市文昌街 87號 1樓 (049)220-0065 (049)224-7874 

12 雲林縣服務站 雲林縣斗六市府前街 38號 1樓 (05)534-5971 (05)534-6142 

13 嘉義市服務站 嘉義市東區吳鳳北路 184號 2樓 (05)216-6100 (05)216-6106 

14 嘉義縣服務站 嘉義縣朴子市祥和 2路西段 6號 1樓 (05)362-3763 (05)362-1731 

15 
臺南市 
第一服務站 

臺南市府前路 2段 370號 (06)293-7641 (06)293-5775 

16 
臺南市 
第二服務站 

臺南市善化區中山路 353號 1樓 (06)581-7404 (06)581-8924 

17 
高雄市 
第一服務站 

高雄市苓雅區政南街 6號 5樓 (07)715-1660 (07)715-1306 
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18 
高雄市 
第二服務站 

高雄市岡山區岡山路 115號 (07)621-2143 (07)623-6334 

19 屏東縣服務站 屏東市中山路 60 號 1樓 (08)766-1885 (08)762-2778 

20 宜蘭縣服務站 
宜蘭縣羅東鎮純精路3段160巷16號4
樓 

(03)957-5448 (03)957-4949 

21 花蓮縣服務站 花蓮縣花蓮市中山路 371號 5樓 (038)329-700 (038)339-100 

22 臺東縣服務站 臺東縣臺東市長沙街 59號 (089)361-631 (089)347-103 

23 澎湖縣服務站 澎湖縣馬公市新生路 177號 1樓 (06)926-4545 (06)926-9469 

24 金門縣服務站 金門縣金城鎮西海路 1段 5號 2樓 (082)323-695 (082)323-641 

25 連江縣服務站 連江縣(馬祖)南竿鄉福澳村 135 號 2 樓 (0836)237-736 (0836)237-40 

 
附表九：內政部移民署專勤隊電話地址一覽表
編號 單  位 地  址 電  話 傳  真 

1 基隆市專勤隊 基隆市義七路 9巷 2號 (02)2428-7172 (02)2428-4718

2 臺北市專勤隊 臺北市文山區興隆路三段 306號 (02)2239-6393 (02)2239-6396

3 新北市專勤隊 新北市中和區民安街 135號 2樓 (02)8221-5701 (02)8226-7760

4 桃園市專勤隊 桃園市蘆竹區龍安街二段 968號 3樓 (03)217-4577 (03)331-4811 

5 新竹市專勤隊 新竹市崧嶺路 122 號 (03)525-4336 (03)524-5109 

6 新竹縣專勤隊 新竹市崧嶺路 122 號 (03)525-1343 (03)527-8342 

7 苗栗縣專勤隊 苗栗縣苗栗市中正路 1297 巷 5號 (037)379-045 (037)379-052 

8 臺中市專勤隊 臺中市文心南三路 22號 3、4樓 (04)2472-5102 (04)2472-5045

9 南投縣專勤隊 南投縣南投市文昌街 87號 2、3樓 (049)224-0146 (04)224-6841 

10 彰化縣專勤隊 彰化市中山路三段 2號 2樓 (04)727-0109 (049)727-0103

11 雲林縣專勤隊 雲林縣斗六市府前街 38號 3樓 (05)534-6119 (05)534-6143 

12 嘉義市專勤隊 嘉義市西區中興路 353號 10 樓 (05)231-3609 (05)231-3705 

13 嘉義縣專勤隊 嘉義縣朴子市祥和 2路西段 6號 2樓 (05)362-5162 (05)362-1441 

14 臺南市專勤隊 臺南市善化區中山路 353號 2樓 (06)581-3019 (06)581-6328 

15 高雄市專勤隊 高雄市新興區六合一路 113 號 (07)236-7524 (07)236-0446 

16 屏東縣專勤隊 屏東縣屏東市中山路 60號 2樓 (08)766-2250 (08)766-1882 

17 宜蘭縣專勤隊 宜蘭縣冬山鄉梅花路 255巷 22 弄 35 號 (03)961-5700 (03)961-5066 

18 花蓮縣專勤隊 花蓮縣花蓮市港口路 35號 (03)822-3363 (03)822-3477 

19 臺東縣專勤隊 臺東縣臺東市長沙街 59號 2樓 (089)342-095 (089)342-874 

20 澎湖縣專勤隊 澎湖縣馬公市新生路 177號 2樓 (06)926-3556 (06)926-1850 

21 金門縣專勤隊 金門縣金湖鎮蓮庵里 5鄰西村 46 之 3號 (082)333-531 (082)333-443 

22 連江縣專勤隊 連江縣南竿鄉福沃村 135-6 號 2 樓 (0836)23736 (0836)23740 

 

附表十： 勞動部委託辦理「製播移工業務中、外語廣播
節目」頻道表(以節目實際播放時間為準)  

語言別 廠商 節目名稱 頻道 

國語 
節目 

台 灣 廣 播
股 份 有 限
公司 

移工快意通 1.台北二台 AM-1188 (首播每週日 17:00 至 18:00) 
2.台中電台 AM-774(首播每週日 17:00 至 18:00) 
3.新竹電台AM-1206(重播每週日 19:00 至 20:00) 
4.大溪轉播台 AM-621(重播每週日 19:00 至 20:00)  
5.網路收聽網址： www.taiwanradio.com.tw 

亞 世 廣 告
有限公司 

勞雇一家親 1.寶島客家電臺 FM93.7（首播每週日 8:00 至 9:00、）
2.大漢之音電臺 FM97.1（重播每週日 19:00 至 20:00）
3.建國電臺AM954/AM1422/AM801（重播每週日18:00
至 19:00） 
4.網路收聽網址：www.formosahakka.org.tw 
www.fm971.com.tw  
xn--kpr15ecvjts4d.tw 

財 團 法 人
佳 音 廣 播
電台 

溫情一線牽
世界大不同 

1.財團法人佳音廣播電台 FM90.9 (首播每週五 9:00 至
10:00，重播每週二 20：00 至 21：00) 
2.基隆益世廣播電台AM1404（每週日08：00至 09:00）
3.羅東廣播電台 FM90.3（每週六 19：00 至 20：00）
4.台南南都廣播電台 FM89.1(首播每週日 15:00 至
16:00，重播每週二 17：00 至 18：00) 
5.南投山城廣播電台 FM90.7(每週日 10:00 至 11:00) 
6.網路收聽網址： www.goodnews.org.tw 

英語(含 
Tagalog
)節目 

台 灣 廣 播
股 份 有 限
公司 

賓至如歸-菲
向馬尼拉 

1.台北一台AM 1323 (首播每週日 18:00 至 19:00) 
2.新竹台 AM 1206 (首播每週日 18:00 至 19:00) 
3.大溪台 AM 621 (首播每週日 18:00 至 19:00、重播每
週日 21:00 至 22:00) 
4.大溪台 AM 621、關西台 AM 1062 (重播每週日
21:00 至 22:00) 
5.網路收聽網址：www.taiwanradio.com.tw 

亞 世 廣 告
有限公司 

開心假日菲
律賓 

1.寶島客家廣播電台 FM93.7（首播每週日 9:00 至
10:00） 
2.建國廣播電台(重播每周日 16:00 至 17:00 桃園
AM1422/雲林、嘉義、臺南 AM954/AM801）。 
3.網路收聽網址：www.formosahakka.org.tw 
xn--kpr15ecvjts4d.tw 

越 南 語
節目 

亞 世 廣 告
有限公司 

客自越南來 1.寶島客家廣播電台 FM93.7（首播每週日 17:00 至
18:00） 
2.關懷廣播電台 FM91.1（重播每週日 21:00 至 22:00）
3.網路收聽網址： www.formosahakka.org.tw 
  radio.taiwancarecenter.org 

財 團 法 人
中 央 廣 播
電臺 

越南朋友在
臺灣 

1.中央廣播電台 AM1422（首播每週二 19:00 至 20:00）
2.中央廣播電台 AM1422（重播每週三 10:00 至 11:00）
3.網路收聽網址：vietnamese.rti.org.tw 

18 
高雄市 
第二服務站 

高雄市岡山區岡山路 115號 (07)621-2143 (07)623-6334 

19 屏東縣服務站 屏東市中山路 60 號 1樓 (08)766-1885 (08)762-2778 

20 宜蘭縣服務站 
宜蘭縣羅東鎮純精路3段160巷16號4
樓 

(03)957-5448 (03)957-4949 

21 花蓮縣服務站 花蓮縣花蓮市中山路 371號 5樓 (038)329-700 (038)339-100 

22 臺東縣服務站 臺東縣臺東市長沙街 59號 (089)361-631 (089)347-103 

23 澎湖縣服務站 澎湖縣馬公市新生路 177號 1樓 (06)926-4545 (06)926-9469 

24 金門縣服務站 金門縣金城鎮西海路 1段 5號 2樓 (082)323-695 (082)323-641 

25 連江縣服務站 連江縣(馬祖)南竿鄉福澳村 135 號 2 樓 (0836)237-736 (0836)237-40 

 
附表九：內政部移民署專勤隊電話地址一覽表
編號 單  位 地  址 電  話 傳  真 

1 基隆市專勤隊 基隆市義七路 9巷 2號 (02)2428-7172 (02)2428-4718

2 臺北市專勤隊 臺北市文山區興隆路三段 306號 (02)2239-6393 (02)2239-6396

3 新北市專勤隊 新北市中和區民安街 135號 2樓 (02)8221-5701 (02)8226-7760

4 桃園市專勤隊 桃園市蘆竹區龍安街二段 968號 3樓 (03)217-4577 (03)331-4811 

5 新竹市專勤隊 新竹市崧嶺路 122 號 (03)525-4336 (03)524-5109 

6 新竹縣專勤隊 新竹市崧嶺路 122 號 (03)525-1343 (03)527-8342 

7 苗栗縣專勤隊 苗栗縣苗栗市中正路 1297 巷 5號 (037)379-045 (037)379-052 

8 臺中市專勤隊 臺中市文心南三路 22號 3、4樓 (04)2472-5102 (04)2472-5045

9 南投縣專勤隊 南投縣南投市文昌街 87號 2、3樓 (049)224-0146 (04)224-6841 

10 彰化縣專勤隊 彰化市中山路三段 2號 2樓 (04)727-0109 (049)727-0103

11 雲林縣專勤隊 雲林縣斗六市府前街 38號 3樓 (05)534-6119 (05)534-6143 

12 嘉義市專勤隊 嘉義市西區中興路 353號 10 樓 (05)231-3609 (05)231-3705 

13 嘉義縣專勤隊 嘉義縣朴子市祥和 2路西段 6號 2樓 (05)362-5162 (05)362-1441 

14 臺南市專勤隊 臺南市善化區中山路 353號 2樓 (06)581-3019 (06)581-6328 

15 高雄市專勤隊 高雄市新興區六合一路 113 號 (07)236-7524 (07)236-0446 

16 屏東縣專勤隊 屏東縣屏東市中山路 60號 2樓 (08)766-2250 (08)766-1882 

17 宜蘭縣專勤隊 宜蘭縣冬山鄉梅花路 255巷 22 弄 35 號 (03)961-5700 (03)961-5066 

18 花蓮縣專勤隊 花蓮縣花蓮市港口路 35號 (03)822-3363 (03)822-3477 

19 臺東縣專勤隊 臺東縣臺東市長沙街 59號 2樓 (089)342-095 (089)342-874 

20 澎湖縣專勤隊 澎湖縣馬公市新生路 177號 2樓 (06)926-3556 (06)926-1850 

21 金門縣專勤隊 金門縣金湖鎮蓮庵里 5鄰西村 46 之 3號 (082)333-531 (082)333-443 

22 連江縣專勤隊 連江縣南竿鄉福沃村 135-6 號 2 樓 (0836)23736 (0836)23740 

 

附表十： 勞動部委託辦理「製播移工業務中、外語廣播
節目」頻道表(以節目實際播放時間為準)  

語言別 廠商 節目名稱 頻道 

國語 
節目 

台 灣 廣 播
股 份 有 限
公司 

移工快意通 1.台北二台 AM-1188 (首播每週日 17:00 至 18:00) 
2.台中電台 AM-774(首播每週日 17:00 至 18:00) 
3.新竹電台AM-1206(重播每週日 19:00 至 20:00) 
4.大溪轉播台 AM-621(重播每週日 19:00 至 20:00)  
5.網路收聽網址： www.taiwanradio.com.tw 

亞 世 廣 告
有限公司 

勞雇一家親 1.寶島客家電臺 FM93.7（首播每週日 8:00 至 9:00、）
2.大漢之音電臺 FM97.1（重播每週日 19:00 至 20:00）
3.建國電臺AM954/AM1422/AM801（重播每週日18:00
至 19:00） 

4.網路收聽網址：www.formosahakka.org.tw 
www.fm971.com.tw  
xn--kpr15ecvjts4d.tw 

財 團 法 人
佳 音 廣 播
電台 

溫情一線牽
世界大不同 

1.財團法人佳音廣播電台 FM90.9 (首播每週五 9:00 至
10:00，重播每週二 20：00 至 21：00) 

2.基隆益世廣播電台AM1404（每週日08：00至 09:00）
3.羅東廣播電台 FM90.3（每週六 19：00 至 20：00）
4.台南南都廣播電台 FM89.1(首播每週日 15:00 至
16:00，重播每週二 17：00 至 18：00) 

5.南投山城廣播電台 FM90.7(每週日 10:00 至 11:00) 
6.網路收聽網址： www.goodnews.org.tw 

英語(含 
Tagalog
)節目 

台 灣 廣 播
股 份 有 限
公司 

賓至如歸-菲
向馬尼拉 

1.台北一台AM 1323 (首播每週日 18:00 至 19:00) 
2.新竹台 AM 1206 (首播每週日 18:00 至 19:00) 
3.大溪台 AM 621 (首播每週日 18:00 至 19:00、重播每
週日 21:00 至 22:00) 

4.大溪台 AM 621、關西台 AM 1062 (重播每週日
21:00 至 22:00) 

5.網路收聽網址：www.taiwanradio.com.tw 

亞 世 廣 告
有限公司 

開心假日菲
律賓 

1.寶島客家廣播電台 FM93.7（首播每週日 9:00 至
10:00） 

2.建國廣播電台(重播每周日 16:00 至 17:00 桃園
AM1422/雲林、嘉義、臺南 AM954/AM801）。 

3.網路收聽網址：www.formosahakka.org.tw 
xn--kpr15ecvjts4d.tw 

越 南 語
節目 

亞 世 廣 告
有限公司 

客自越南來 1.寶島客家廣播電台 FM93.7（首播每週日 17:00 至
18:00） 

2.關懷廣播電台 FM91.1（重播每週日 21:00 至 22:00）
3.網路收聽網址： www.formosahakka.org.tw 
  radio.taiwancarecenter.org 

財 團 法 人
中 央 廣 播
電臺 

越南朋友在
臺灣 

1.中央廣播電台 AM1422（首播每週二 19:00 至 20:00）
2.中央廣播電台 AM1422（重播每週三 10:00 至 11:00）
3.網路收聽網址：vietnamese.rti.org.tw 
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18 
高雄市 
第二服務站 

高雄市岡山區岡山路 115號 (07)621-2143 (07)623-6334 

19 屏東縣服務站 屏東市中山路 60 號 1樓 (08)766-1885 (08)762-2778 

20 宜蘭縣服務站 
宜蘭縣羅東鎮純精路3段160巷16號4
樓 

(03)957-5448 (03)957-4949 

21 花蓮縣服務站 花蓮縣花蓮市中山路 371號 5樓 (038)329-700 (038)339-100 

22 臺東縣服務站 臺東縣臺東市長沙街 59號 (089)361-631 (089)347-103 

23 澎湖縣服務站 澎湖縣馬公市新生路 177號 1樓 (06)926-4545 (06)926-9469 

24 金門縣服務站 金門縣金城鎮西海路 1段 5號 2樓 (082)323-695 (082)323-641 

25 連江縣服務站 連江縣(馬祖)南竿鄉福澳村 135 號 2 樓 (0836)237-736 (0836)237-40 

 
附表九：內政部移民署專勤隊電話地址一覽表
編號 單  位 地  址 電  話 傳  真 

1 基隆市專勤隊 基隆市義七路 9巷 2號 (02)2428-7172 (02)2428-4718

2 臺北市專勤隊 臺北市文山區興隆路三段 306號 (02)2239-6393 (02)2239-6396

3 新北市專勤隊 新北市中和區民安街 135號 2樓 (02)8221-5701 (02)8226-7760

4 桃園市專勤隊 桃園市蘆竹區龍安街二段 968號 3樓 (03)217-4577 (03)331-4811 

5 新竹市專勤隊 新竹市崧嶺路 122 號 (03)525-4336 (03)524-5109 

6 新竹縣專勤隊 新竹市崧嶺路 122 號 (03)525-1343 (03)527-8342 

7 苗栗縣專勤隊 苗栗縣苗栗市中正路 1297 巷 5號 (037)379-045 (037)379-052 

8 臺中市專勤隊 臺中市文心南三路 22號 3、4樓 (04)2472-5102 (04)2472-5045

9 南投縣專勤隊 南投縣南投市文昌街 87號 2、3樓 (049)224-0146 (04)224-6841 

10 彰化縣專勤隊 彰化市中山路三段 2號 2樓 (04)727-0109 (049)727-0103

11 雲林縣專勤隊 雲林縣斗六市府前街 38號 3樓 (05)534-6119 (05)534-6143 

12 嘉義市專勤隊 嘉義市西區中興路 353號 10 樓 (05)231-3609 (05)231-3705 

13 嘉義縣專勤隊 嘉義縣朴子市祥和 2路西段 6號 2樓 (05)362-5162 (05)362-1441 

14 臺南市專勤隊 臺南市善化區中山路 353號 2樓 (06)581-3019 (06)581-6328 

15 高雄市專勤隊 高雄市新興區六合一路 113 號 (07)236-7524 (07)236-0446 

16 屏東縣專勤隊 屏東縣屏東市中山路 60號 2樓 (08)766-2250 (08)766-1882 

17 宜蘭縣專勤隊 宜蘭縣冬山鄉梅花路 255巷 22 弄 35 號 (03)961-5700 (03)961-5066 

18 花蓮縣專勤隊 花蓮縣花蓮市港口路 35號 (03)822-3363 (03)822-3477 

19 臺東縣專勤隊 臺東縣臺東市長沙街 59號 2樓 (089)342-095 (089)342-874 

20 澎湖縣專勤隊 澎湖縣馬公市新生路 177號 2樓 (06)926-3556 (06)926-1850 

21 金門縣專勤隊 金門縣金湖鎮蓮庵里 5鄰西村 46 之 3號 (082)333-531 (082)333-443 

22 連江縣專勤隊 連江縣南竿鄉福沃村 135-6 號 2 樓 (0836)23736 (0836)23740 

 

附表十： 勞動部委託辦理「製播移工業務中、外語廣播
節目」頻道表(以節目實際播放時間為準)  

語言別 廠商 節目名稱 頻道 

國語 
節目 

台 灣 廣 播
股 份 有 限
公司 

移工快意通 1.台北二台 AM-1188 (首播每週日 17:00 至 18:00) 
2.台中電台 AM-774(首播每週日 17:00 至 18:00) 
3.新竹電台AM-1206(重播每週日 19:00 至 20:00) 
4.大溪轉播台 AM-621(重播每週日 19:00 至 20:00)  
5.網路收聽網址： www.taiwanradio.com.tw 

亞 世 廣 告
有限公司 

勞雇一家親 1.寶島客家電臺 FM93.7（首播每週日 8:00 至 9:00、）
2.大漢之音電臺 FM97.1（重播每週日 19:00 至 20:00）
3.建國電臺AM954/AM1422/AM801（重播每週日18:00
至 19:00） 

4.網路收聽網址：www.formosahakka.org.tw 
www.fm971.com.tw  
xn--kpr15ecvjts4d.tw 

財 團 法 人
佳 音 廣 播
電台 

溫情一線牽
世界大不同 

1.財團法人佳音廣播電台 FM90.9 (首播每週五 9:00 至
10:00，重播每週二 20：00 至 21：00) 

2.基隆益世廣播電台AM1404（每週日08：00至 09:00）
3.羅東廣播電台 FM90.3（每週六 19：00 至 20：00）
4.台南南都廣播電台 FM89.1(首播每週日 15:00 至
16:00，重播每週二 17：00 至 18：00) 

5.南投山城廣播電台 FM90.7(每週日 10:00 至 11:00) 
6.網路收聽網址： www.goodnews.org.tw 

英語(含 
Tagalog
)節目 

台 灣 廣 播
股 份 有 限
公司 

賓至如歸-菲
向馬尼拉 

1.台北一台AM 1323 (首播每週日 18:00 至 19:00) 
2.新竹台 AM 1206 (首播每週日 18:00 至 19:00) 
3.大溪台 AM 621 (首播每週日 18:00 至 19:00、重播每
週日 21:00 至 22:00) 

4.大溪台 AM 621、關西台 AM 1062 (重播每週日
21:00 至 22:00) 

5.網路收聽網址：www.taiwanradio.com.tw 

亞 世 廣 告
有限公司 

開心假日菲
律賓 

1.寶島客家廣播電台 FM93.7（首播每週日 9:00 至
10:00） 

2.建國廣播電台(重播每周日 16:00 至 17:00 桃園
AM1422/雲林、嘉義、臺南 AM954/AM801）。 

3.網路收聽網址：www.formosahakka.org.tw 
xn--kpr15ecvjts4d.tw 

越 南 語
節目 

亞 世 廣 告
有限公司 

客自越南來 1.寶島客家廣播電台 FM93.7（首播每週日 17:00 至
18:00） 

2.關懷廣播電台 FM91.1（重播每週日 21:00 至 22:00）
3.網路收聽網址： www.formosahakka.org.tw 
  radio.taiwancarecenter.org 

財 團 法 人
中 央 廣 播
電臺 

越南朋友在
臺灣 

1.中央廣播電台 AM1422（首播每週二 19:00 至 20:00）
2.中央廣播電台 AM1422（重播每週三 10:00 至 11:00）
3.網路收聽網址：vietnamese.rti.org.tw 

18 
高雄市 
第二服務站 

高雄市岡山區岡山路 115號 (07)621-2143 (07)623-6334 

19 屏東縣服務站 屏東市中山路 60 號 1樓 (08)766-1885 (08)762-2778 

20 宜蘭縣服務站 
宜蘭縣羅東鎮純精路3段160巷16號4
樓 

(03)957-5448 (03)957-4949 

21 花蓮縣服務站 花蓮縣花蓮市中山路 371號 5樓 (038)329-700 (038)339-100 

22 臺東縣服務站 臺東縣臺東市長沙街 59號 (089)361-631 (089)347-103 

23 澎湖縣服務站 澎湖縣馬公市新生路 177號 1樓 (06)926-4545 (06)926-9469 

24 金門縣服務站 金門縣金城鎮西海路 1段 5號 2樓 (082)323-695 (082)323-641 

25 連江縣服務站 連江縣(馬祖)南竿鄉福澳村 135 號 2 樓 (0836)237-736 (0836)237-40 

 
附表九：內政部移民署專勤隊電話地址一覽表
編號 單  位 地  址 電  話 傳  真 

1 基隆市專勤隊 基隆市義七路 9巷 2號 (02)2428-7172 (02)2428-4718

2 臺北市專勤隊 臺北市文山區興隆路三段 306號 (02)2239-6393 (02)2239-6396

3 新北市專勤隊 新北市中和區民安街 135號 2樓 (02)8221-5701 (02)8226-7760

4 桃園市專勤隊 桃園市蘆竹區龍安街二段 968號 3樓 (03)217-4577 (03)331-4811 

5 新竹市專勤隊 新竹市崧嶺路 122 號 (03)525-4336 (03)524-5109 

6 新竹縣專勤隊 新竹市崧嶺路 122 號 (03)525-1343 (03)527-8342 

7 苗栗縣專勤隊 苗栗縣苗栗市中正路 1297 巷 5號 (037)379-045 (037)379-052 

8 臺中市專勤隊 臺中市文心南三路 22號 3、4樓 (04)2472-5102 (04)2472-5045

9 南投縣專勤隊 南投縣南投市文昌街 87號 2、3樓 (049)224-0146 (04)224-6841 

10 彰化縣專勤隊 彰化市中山路三段 2號 2樓 (04)727-0109 (049)727-0103

11 雲林縣專勤隊 雲林縣斗六市府前街 38號 3樓 (05)534-6119 (05)534-6143 

12 嘉義市專勤隊 嘉義市西區中興路 353號 10 樓 (05)231-3609 (05)231-3705 

13 嘉義縣專勤隊 嘉義縣朴子市祥和 2路西段 6號 2樓 (05)362-5162 (05)362-1441 

14 臺南市專勤隊 臺南市善化區中山路 353號 2樓 (06)581-3019 (06)581-6328 

15 高雄市專勤隊 高雄市新興區六合一路 113 號 (07)236-7524 (07)236-0446 

16 屏東縣專勤隊 屏東縣屏東市中山路 60號 2樓 (08)766-2250 (08)766-1882 

17 宜蘭縣專勤隊 宜蘭縣冬山鄉梅花路 255巷 22 弄 35 號 (03)961-5700 (03)961-5066 

18 花蓮縣專勤隊 花蓮縣花蓮市港口路 35號 (03)822-3363 (03)822-3477 

19 臺東縣專勤隊 臺東縣臺東市長沙街 59號 2樓 (089)342-095 (089)342-874 

20 澎湖縣專勤隊 澎湖縣馬公市新生路 177號 2樓 (06)926-3556 (06)926-1850 

21 金門縣專勤隊 金門縣金湖鎮蓮庵里 5鄰西村 46 之 3號 (082)333-531 (082)333-443 

22 連江縣專勤隊 連江縣南竿鄉福沃村 135-6 號 2 樓 (0836)23736 (0836)23740 

 

附表十： 勞動部委託辦理「製播移工業務中、外語廣播
節目」頻道表(以節目實際播放時間為準)  

語言別 廠商 節目名稱 頻道 

國語 
節目 

台 灣 廣 播
股 份 有 限
公司 

移工快意通 1.台北二台 AM-1188 (首播每週日 17:00 至 18:00) 
2.台中電台 AM-774(首播每週日 17:00 至 18:00) 
3.新竹電台AM-1206(重播每週日 19:00 至 20:00) 
4.大溪轉播台 AM-621(重播每週日 19:00 至 20:00)  
5.網路收聽網址： www.taiwanradio.com.tw 

亞 世 廣 告
有限公司 

勞雇一家親 1.寶島客家電臺 FM93.7（首播每週日 8:00 至 9:00、）
2.大漢之音電臺 FM97.1（重播每週日 19:00 至 20:00）
3.建國電臺AM954/AM1422/AM801（重播每週日18:00
至 19:00） 
4.網路收聽網址：www.formosahakka.org.tw 
www.fm971.com.tw  
xn--kpr15ecvjts4d.tw 

財 團 法 人
佳 音 廣 播
電台 

溫情一線牽
世界大不同 

1.財團法人佳音廣播電台 FM90.9 (首播每週五 9:00 至
10:00，重播每週二 20：00 至 21：00) 
2.基隆益世廣播電台AM1404（每週日08：00至 09:00）
3.羅東廣播電台 FM90.3（每週六 19：00 至 20：00）
4.台南南都廣播電台 FM89.1(首播每週日 15:00 至
16:00，重播每週二 17：00 至 18：00) 
5.南投山城廣播電台 FM90.7(每週日 10:00 至 11:00) 
6.網路收聽網址： www.goodnews.org.tw 

英語(含 
Tagalog
)節目 

台 灣 廣 播
股 份 有 限
公司 

賓至如歸-菲
向馬尼拉 

1.台北一台AM 1323 (首播每週日 18:00 至 19:00) 
2.新竹台 AM 1206 (首播每週日 18:00 至 19:00) 
3.大溪台 AM 621 (首播每週日 18:00 至 19:00、重播每
週日 21:00 至 22:00) 
4.大溪台 AM 621、關西台 AM 1062 (重播每週日
21:00 至 22:00) 
5.網路收聽網址：www.taiwanradio.com.tw 

亞 世 廣 告
有限公司 

開心假日菲
律賓 

1.寶島客家廣播電台 FM93.7（首播每週日 9:00 至
10:00） 
2.建國廣播電台(重播每周日 16:00 至 17:00 桃園
AM1422/雲林、嘉義、臺南 AM954/AM801）。 
3.網路收聽網址：www.formosahakka.org.tw 
xn--kpr15ecvjts4d.tw 

越 南 語
節目 

亞 世 廣 告
有限公司 

客自越南來 1.寶島客家廣播電台 FM93.7（首播每週日 17:00 至
18:00） 
2.關懷廣播電台 FM91.1（重播每週日 21:00 至 22:00）
3.網路收聽網址： www.formosahakka.org.tw 
  radio.taiwancarecenter.org 

財 團 法 人
中 央 廣 播
電臺 

越南朋友在
臺灣 

1.中央廣播電台 AM1422（首播每週二 19:00 至 20:00）
2.中央廣播電台 AM1422（重播每週三 10:00 至 11:00）
3.網路收聽網址：vietnamese.rti.org.tw 
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112

台 灣 廣 播
股 份 有 限
公司 

越南溫馨味 1.台北一台AM 1323 (首播每週日 13:00 至 14:00) 
2.新竹電台AM 1206 (首播每週日 13:00 至 14:00) 
3.台北二台AM1188（重播每週日 18 時至 19時） 
4.大溪台 AM 621 (重播每週日 20:00 至 21:00) 
5.關西台 AM 1062 (重播每週日 20:00 至 21:00) 
6.網路收聽網址： www.taiwanradio.com.tw 

印 尼 語
節目 

台 灣 廣 播
股 份 有 限
公司 

開心假期雅
加達 

1.台北一台 AM 1323 (首播每週日 17:00 至 18:00、重
播每週六 18:00 至 19:00) 

2.大溪台 AM 621 (首播每週日 17:00 至 18:00) 
3.新竹台 AM 1206 (首播每週日 17:00 至 18:00) 
4.關西台 AM 1062 (重播每週日 19:00 至 20:00) 
5.高雄廣播電台 FM94.3、AM1089(每周日 7:00至 8:00)  
6.網路收聽網址：www.taiwanradio.com.tw 
www.kbs.gov.tw  

財 團 法 人
中 央 廣 播
電臺 

印尼人在臺
灣 

1.中央廣播電台 AM1422（首播每週四 20:00 至 21:00）
2.中央廣播電台 AM1422（重播每週五 9:00 至 10:00）
3.網路收聽網址：indonesian.rti.org.tw 

安 博 林 國
際 有 限 公
司 

心心相印 
 

1.寶島客家廣播電台 FM93.7（首播每週日 14:00 至
15:00） 

2.建國廣播電台(重播每週日 16:00 至 17:00 桃園
AM1422/雲林、嘉義、臺南 AM954/AM801） 

3.網路收聽網址：www.formosahakka.org.tw 
xn--kpr15ecvjts4d.tw  

泰 語 節
目 

財 團 法 人
中 央 廣 播
電臺 

你好，沙哇迪
咖 

1.中央廣播電台 AM1422（首播每週三 20:00 至 21:00）
2.中央廣播電台 AM1422（重播每週四 9:00 至 10:00）
3.網路收聽網址： thai.rti.org.tw 

台 灣 廣 播
股 份 有 限
公司 

湄南河畔 1.台北一台AM-1323(首播每週日 7:00 至 8:00) 
2.大溪台 AM-621(首播每週日 7:00 至 8:00) 
3.新竹台 AM-1206 (首播每週日 7:00 至 8:00、重播每
週日 16:00 至 17:00) 

4.網路收聽網址：www.taiwanradio.com.tw 
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