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คู่มือแรงงานต่างชาติ
˖เพื�อคุม
้ ครองสิ ทธิและผลประโยชน์การทํางานของท่านโปรดบันทึกข้อมูลสําคัญและ

เก็บรักษาคู่มือเล่มนี�ไว้ให้ดี และคอยเตือนนายจ้างให้ดาํ เนินการตามกฎระเบียบดังนี� :
ข้อมูลพื�นฐานของท่าน :
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ข้อมูลพื�นฐานของท่าน
ชื�อนามสกุล___________________________สัญชาติ___________เพศ__________
วันเดือนปี เกิด______________หมายเลขหนังสื อเดินทาง________________
เดินทางเข้าไต้หวันเมื�อ_________เดือน____________ ปี พ.ศ.________
โปรดปฏิบตั ิตามข้อกําหนดดังล่างนี� เพื�อเตือนนายจ้างให้ดาํ เนินการต่อไปนี� :
���� ������������������������������ ���� ��� ����
1. นับตั�งแต่วนั เดินทางเข้าถึงไต้หวันต้องยืน� ขอใบถิ�นที�อยูอ่ าศัยและใบอนุญาต
ทํางานภายใน 15 วัน (ใบอนุญาตทํางานมีผลตั�งแต่วนั ที�____เดือน____ ปี พ.ศ.____
สิ� นสุ ดวันที�____เดือน____ปี พ.ศ._______
ใบอนุญาตทํางานเลขที�_______ออกให้เมื�อ_______เดือน_______ปี _________)
2. กรณี ทาํ งานในโครงการก่อสร้างสําคัญ
หากมีความจําเป็ นนายจ้างสามารถยืน� ขออนุญาตขยายเวลาทํางาน
ออกไปได้อีกไม่เกิน 6 เดือน และต้องขออนุญาตภายใน 60 วันก่อนครบกําหนดสัญญา
(ใบอนุญาตขยายเวลาทํางานมีผลตั�งแต่วนั ที� __เดือน__ปี พ.ศ.__
สิ� นสุ ดวันที�__เดือน___ปี พ.ศ.__
ใบอนุญาตขยายเวลาทํางานเลขที� _______ออกให้เมื�อ _____เดือน______ปี พ.ศ.____)
3. กรณี โอนย้ายนายจ้างใหม่
จะต้องเตือนให้นายจ้างยืน� ขออนุญาตรับโอนแรงงานต่างชาติเข้าทํางาน
(ใบอนุญาตโอนย้ายมีผลตั�งแต่วนั ที�__เดือน__ปี พ.ศ.__สิ� นสุ ดลงวันที�__เดือน__ปี พ.ศ.__
ใบอนุญาตรับโอนเลขที�____ออกให้เมื�อวันที�____เดือน_____ปี พ.ศ._____)
ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพหลังเดินทางเข้าไต้หวัน :
1. ให้ทาํ การตรวจสุ ขภาพภายในเวลา 3 วันหลังจากเข้าไต้หวัน
ตรวจเมื�อวันที�____เดือน________ปี พ.ศ. _____
2. นับตั�งแต่ใบอนุญาตการจ้างงานมีผลบังคับใช้ภายใน 30 วัน ก่อนหน้าหรื อหลัง
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ละ
ดังนี� :

__

ญญา

___)

ข้อควรระวัง :

1. นับตั�งแต่ใบอนุญาตการจ้างงานมีผลบังคับใช้ ภายใน 30 วัน
ก่อนหรื อหลังทํางานครบ  เดือน  เดือนและ  เดือน
นายจ้างจะต้องเดินเรื� องเพื�อพาท่านเข้ารับการตรวจโรค
หากผลการตรวจสอบสุ ขภาพของท่านผ่าน
นายจ้างไม่จาํ เป็ นต้องรายงานให้หน่วยงานสาธารณสุ ขในพื�นที�รับทราบ
แต่สาํ หรับกรณี ที�รายการผลการตรวจโรคของท่านไม่ผา่ นหรื อหรื อผลการตรวจ
ไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างชัดเจน นายจ้างจะต้องช่วยเดินเรื� องใหม่เพื�อขอรับการตรวจซํ�าอีกครั�ง
ทั�งนี�จะต้องดําเนินการให้เสร็ จสิ� นก่อนภายใน 5 วัน
นับจากวันที�ได้รับรายงานผลการวินิจฉัยโรคซํ�า
โดยให้นาํ หนังสื อรายงานผลการตรวจวินิจฉัยโรคซํ�านี�รายงานต่อ
หน่วยงานสาธารณสุ ขในพื�นที�เพื�อใช้สาํ หรับการตรวจสอบอ้างอิง
2. นายจ้างจะยึดหรื อครอบครองหนังสื อเดินทาง ใบถิ�นที�อยู่ ทรัพย์สิน
สิ� งของของท่านโดยผิดกฎหมายไม่ได้
3. ท่านต้องคอยเตือนนายจ้างให้ยนื� เรื� องขอต่ออายุใบถิ�นที�อยู่ (ARC)
ก่อนจะหมดอายุภายใน 30 วัน
4. ระหว่างที�ใบถิ�นที�อยู่ (ARC) ยังไม่หมดอายุ
แต่ถา้ หากว่าคุณมีธุระด่วนต้องการเดินทางกลับไปที�บา้ นเกิดหรื อกลับไปพักผ่อนที�
ประเทศบ้านเกิดของท่าน คุณควรยืน� เรื� องขอวีซ่าเพื�อเดินทางกลับเข้ามาใหม่ผา่ น
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ทํางานครบ 6 เดือน ตรวจเมื�อวันที�____เดือน___ปี พ.ศ._____
3. นับตั�งแต่ใบอนุญาตการจ้างงานมีผลบังคับใช้ภายใน 30 วัน ก่อนหรื อหลัง
วันทํางานครบ 18 เดือน ตรวจเมื�อวันที�____เดือน________ปี พ.ศ._____
4. นับตั�งแต่ใบอนุญาตการจ้างงานมีผลบังคับใช้ภายใน 30 วัน ก่อนหรื อหลัง
วันทํางานครบ 30 เดือน ตรวจเมื�อวันที�____เดือน________ปี พ.ศ._____
*ถ้าหากมีการเปลี�ยนงานหรื อนายจ้างออกใบอนุญาตการจ้างงานใหม่และเกิน1ปี แล้ว
ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพนับตั�งแต่ใบอนุญาตการจ้างงานมีผลบังคับใช้ในวันถัดไปภาย
ใน7วันต้องทําการตรวจสุ ขภาพ
ถ้าหากมีการเปลี�ยนงานหรื อนายจ้างออกใบอนุญาตการจ้างงานใหม่และ
เกิน 1 ปี แล้วยังไม่ได้รับการตรวจสุ ขภาพ
นับตั�งแต่ใบอนุญาตการจ้างงานมีผลบังคับใช้ในวันถัดไปภายใน 7 วัน
ต้องทําการตรวจสุ ขภาพ
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“ระบบการขอยืน� เรื� องแรงงานข้ามชาติผา่ นทางออนไลน์”กองให้บริ การคนต่างชาติ
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ�งหลักการการให้วซี ่าประเภทนี�มากสุ ดคือ 1 เดือน
สําหรับผูท้ ี�มีกรณี พิเศษจําเป็ นต้องขยายเวลาให้ยาวขึ�นหรื อลดเวลาให้ส� นั ลง
นายจ้างและลูกจ้างจะต้องมีหลักฐานแสดงเป็ นหนังสื อลายลักษณ์อกั ษรตกลง
ยินยอมของทั�งสองฝ่ าย ทั�งนี�ลูกจ้างจะต้องเดินทางกลับมาที�ไต้หวันภายในระยะเวลา
ตามที�ใบอนุญาต (วีซ่า) กําหนด
5. หากท่านขาดงานต่อเนื�องกัน3 วันโดยไม่สามารถติดต่อได้หรื อไปทํางานกับ
นายจ้างรายอื�นอย่างผิดกฎหมาย จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทํางานและ
ถูกเนรเทศขับออกประเทศ ไม่มีสิทธิเดินทางกลับเข้ามาทํางานในไต้หวันได้อีก
6. หากหนังสื อเดินทางของท่านมีการเปลี�ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในช่วงที�ท่านทํางานอยูใ่ นไต้หวัน
ควรแจ้งให้นายจ้างของท่านดําเนินการยืน� คําร้องแก้ไขข้อมูลต่อกรมพัฒนากําลัง
แรงงาน พร้อมทั�งแจ้งการแก้ไขต่อสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วย
7. ช่วงระหว่างทํางานอยูใ่ นไต้หวัน หากท่านป่ วยเป็ นวัณโรคดื�อยาหลายขนาน
จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทํางาน กรณี ที�ป่วยเป็ นโรคบิดอะมีบา
ท่านสามารถรับการรักษาโดยเสี ยค่าใช้จ่ายเองได้ และรับการตรวจโรคซํ�าภายใน
6 วันส่ วนผูป้ ่ วยวัณโรคและโรคเรื� อน
หลังผ่านการอนุมตั ิจากหน่วยงานสาธารณสุ ขท้องที�แล้ว
สามารถรับการรักษาในไต้หวันต่อไปได้
สําหรับขั�นตอนการขออนุญาตอยูร่ ักษาในไต้หวันมีดงั นี� :
หลังได้รับหนังสื อรับรองการตรวจวินิจฉัยวัณโรค (โรคเรื� อน) แล้ว ภายใน 1 วัน
ให้นายจ้างนําเอกสารต่อไปนี�ยนื� ขอต่อหน่วยงานสาธารณสุ ขในท้องที�เพื�อตรวจ
สอบ อาทิ หนังสื อวินิจฉัยโรค หนังสื อยินยอมช่วยเหลือรักษาลูกจ้างจากนายจ้าง
หนังสื อยินยอมรับการบําบัดรักษาของลูกจ้าง

บริ การจากศูนย์บริ การจ้างตรง
Ɍกระทรวงแรงงานได้จดั ตั�ง "ศูนย์บริ การจ้างตรง"ขึ�น

เพื�อเป็ นช่องทางการให้บริ การผูป้ ระกอบการต่างๆ
สามารถว่าจ้างแรงงานต่างชาติได้โดยตรง ข้อดีที�นายจ้างดําเนิน
การว่าจ้างแรงงานต่างชาติผา่ นทางศูนย์ฯ มีดงั นี�
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(1) ประหยัดเวลา :

นายจ้างสามารถดําเนินการขออนุญาตว่าจ้างแรงงานคนเดิมได้
โดยมิตอ้ งผ่านบริ ษทั จัดหางาน
โดยการยืน� เอกสารที�เกี�ยวข้องทั�งหมดก่อนที�พนักงานจะเดินทางกลับประเทศไทย
(นายจ้างจะต้องเดินเรื� องหนังสื อขออนุญาตเข้าพนักงานโดยไม่ผา่ นบริ ษจั ดั หางาน)
ด้วยการยืน� เรื� องกับ “ศูนย์บริ การว่าจ้างแรงงานโดยตรง” เสี ยก่อน
จากนั�นให้ส่งตรงไปยังสํานักงานตัวแทนแต่ละประเทศที�ประจําอยูใ่ น
ประเทศไต้หวันเพื�อดําเนินการเรื� องเดินเรื� องเอกสารขอเข้ามาทํางานที�ไต้หวัน
ทั�งนี�หลังจากที�พนักงานเดินทางกลับไทยแล้วเพียงแค่ไปเดินเรื� องขอรับการตรวจ
สุ ขภาพ หลังตรวจผ่านแล้วยืน� เรื� องขอวีซ่าก็สามารถเดินทางกลับมาทํางาน
ยังไต้หวันได้อย่างรวดเร็ ว
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กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย

(2) ประหยัดค่าใช้จ่าย :

นายจ้างและแรงงานต่างชาติสามารถยืน� เอกสารว่าจ้างแรงงานโดยตรง ผ่านศูนย์ฯ
เพื�อขออนุญาต ทําให้ ประหยัดค่าใช้จ่ายที�ตอ้ งจ่ายแก่บริ ษทั จัดหางานทั�งในประเทศ
และต่างประเทศ

(3) ประหยัดแรง :
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การยืน� เรื� องผ่าน “ศูนย์บริ การว่าจ้างแรงงานโดยตรง” เพื�อขอหนังสื ออนุญาต
กับกระทรวงแรงงาน ทางศูนย์ฯ
จะจัดส่ งเอกสารไปยังสํานักงานแรงงานประเทศ
ผูส้ ่ งออกและสํานักงานตัวแทนไต้หวันในประเทศนัน� ๆโดยที�นายจ้างและ
แรงงานต่างชาติมิตอ้ งดําเนินการด้วยตัวเอง ซึ�งทาง“ศูนย์บริ การว่าจ้างแรงงานโดยตรง”
สามารถให้บริ การนายจ้างและลูกจ้างอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ขอเรี ยนเชิญแรงงานต่างชาติที�ประสงค์จะเดินทางกลับมาทํางานกับนายจ้างเดิม
ใช้บริ การกับศูนย์วา่ จ้างโดยตรงได้
Ɍ เริ� มตั�งแต่ปี พ.ศ.28 เป็ นต้นมา ทาง "ศูนย์วา่ จ้างงานโดยตรง"
ได้ให้บริ การแก่นายจ้างด้านอุตสาหกรรมการผลิตใน
"การคัดเลือกแรงงานแบบกรณี พิเศษ" ตามความต้องการของนายจ้าง
เพื�อให้บริ การการคัดเลือกแรงงานข้ามชาติตามความประสงค์ของนายจ้าง
เพื�อความสะดวกในการขอยืน� แรงงานข้ามชาติเดินทางเข้ามาในไต้หวันตามระยะ
เวลาวันที�ๆ นายจ้างกําหนด ทั�งนี�เพื�อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
7

กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย
การบริ การจัดหางานมาตรา 5 ซึ�งได้ทาํ การแก้ไขปรับปรุ งใหม่แล้ว
โดยการเพิม� เติมเรื� องการให้บริ การเพื�อช่วยเหลือนายจ้างกรณี ที�ลูกจ้างครบสัญญา
ต้องการต่อสัญญาการว่าจ้างงานและกรณีหมดอายุการว่าจ้างงานต้องการเปลี�ยน
นายจ้างใหม่
Ɍเว็บไซต์ศูนย์บริ การจ้างตรง : https://dhsc.wda.gov.tw
Ɍġที�ต� งั ศูนย์บริ การจ้างตรง ไทเป : ชั�น 11 เลขที� 39 ถนนจงหัวตอน 1 เขตจงเจิ�ง
นครไทเป รหัสไปรษณี ย ์ 100
ġ โทรศัพท์ : 02-6613-0811 โทรสาร : 02-6617-1320
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Ɍġเพื�อนแรงงานไทยที�รัก ขอต้อนรับท่านเดินทางมาทํางานในไต้หวัน

ช่วยเราพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรื อทํางานในภาคสวัสดิการสังคม ณ ที�น� ี
ขอขอบคุณด้วยใจจริ งและขออวยพร ให้ทุกท่านจงทํางานอย่างราบรื� น มีความสุ ข
ต่อไปนี�เป็ นคําแนะนําซึ�งจะเป็ นประโยชน์ต่อการทํางานของท่าน

๑. กฎระเบียบข้อบังคับที�ท่านต้องปฏิบตั ิตาม
1. แรงงานต่างชาติทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจโรค นับจากวันเดินทางเข้าสู่ ไต้หวัน
และก่อน หรื อหลัง  วัน เมื�อทํางานครบเดือนที� ,,
ที�โรงพยาบาลตามที�กระทรวง สาธารณสุ ขไต้หวันเจาะจง กรณี ที�ทาํ งานครบ
แล้วต่อสัญญาต่อหรื อครบสัญญาแล้ว เปลี�ยนนายจ้าง
ก็จะต้องรับการตรวจโรคเช่นเดียวกัน
2. ยืน� ขอใบถิ�นที�อยู(่ ARC)ภายในเวลา 1 วัน นับจากวันที�ท่านเดินทางถึงไต้หวัน
นายจ้างหรื อพนักงานบริ ษทั จัดหางานต้องเตรี ยมเอกสารสําคัญที�เกี�ยวข้อง
แล้วพาท่านไปยืน� ขอใบถิ�นที�อยู่ (ARC) และพิมพ์ลายนิ�วมือ
ที�สาํ นักงานตรวจคนเข้าเมืองและกิจการชาวต่างชาติ (ดูภาคผนวก 8)
3. นายจ้างต้องเป็ นผูแ้ จ้งการเข้าประเทศ ยืน� ขอใบอนุญาตทํางาน
และยืน� ขอต่ออายุใบอนุญาตทํางาน :
หลังเดินทางเข้าไต้หวันและรับการตรวจโรคครั�งแรกแล้ว
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นายจ้างต้องกรอกแบบฟอร์ม“เอกสารแจ้งการเข้า ประเทศของแรงงานต่างชาติ”
ภายใน 3 วันนับแต่วนั เดินทางถึงไต้หวัน
โดยให้ยนื� ต่อกองแรงงานท้องที�เพื�อออกใบรับรอง
แจ้งการเดินทางเข้าประเทศของแรงงานต่างชาติ จากนั�นนับจากวันถัดไปภายใน
3 เดือน กองแรงงานท้องที�จะจัดส่ งเจ้าหน้าที�ไปตรวจเยีย� มแรงงานต่างชาติ
ตามรายละเอียดใน “แผนบริ หารความเป็ นอยูข่ องแรงงานต่างชาติ”
และต้องแนบหนังสื อรับรองที�ออกให้ก่อนหน้านี� รวมถึงเอกสารที�เกี�ยวข้องอื�นๆ
ยืน� ขอใบอนุญาตทํางานต่อกระทรวงแรงงาน (หากท่านเดินทางเข้าไต้หวัน
3 วันขึ�นไป และเดินทางกลับประเทศภายใน 1 วัน
ยังคงต้องยืน� ขอใบอนุญาตทํางานเช่นกัน ผูท้ ี�ทาํ งานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่
เมื�อใบอนุญาตครบกําหนด หากมีความจําเป็ นต้องขยายระยะเวลาทํางานออกไป
นายจ้างจะต้องยืน� คําร้องขอขยายระยะเวลาการจ้างงานต่อกระทรวงแรงงาน
ภายในเวลา 60 วัน ก่อนที�ใบอนุญาตทํางานจะหมดอายุ
4. นายจ้างต้องเป็ นคนเดียวกับที�ระบุในใบอนุญาตทํางานหากไม่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงแรงงาน ท่านจะเปลี�ยนนายจ้างหรื อเปลี�ยนงานใหม่ไม่ได้
5. ประเภทงานและสถานที�ทาํ งานต้องตรงตามในใบอนุญาตทํางาน
ท่านจะเปลี�ยนประเภทงานหรื อเปลี�ยนสถานที�ทาํ งานนอกเหนือจากที�ได้รับอนุญาต
ไม่ได้
6. ท่านต้องทําความตกลงกับนายจ้างเดิมว่าจะต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันหรื อไม่
ก่อนที�ใบอนุญาตทํางานจะหมดอายุ และควรระวังเรื� องดังล่างนี� :
1. หากท่านและนายจ้างตกลงกันว่าไม่ต่อสัญญาและประสงค์จะเดินทางกลับ
ประเทศ ต้องดําเนินการยกเลิกสัญญา และทําเรื� องรับรองการยุติสัญญา
ให้นายจ้างส่ งกลับประเทศภายใน 14 วันก่อนครบสัญญา
2. กรณี ที�ตกลงกับนายจ้างเดิมจะต่อสัญญา
นายจ้างเดิมต้องยืน� ขออนุญาตต่อสัญญากับแรงงานต่างชาติต่อ
กระทรวงแรงงานภายในเวลา 2-4 เดือน ก่อนครบกําหนดใบอนุญาตทํางาน
3. หากตกลงไม่ต่อสัญญากับนายจ้างเดิม และประสงค์จะเปลี�ยนนายจ้างเมื�อครบสัญญาแล้ว
ให้นายจ้างเดิมยืน� ขอเปลี�ยนนายจ้างต่อกระทรวงแรงงาน ภายในเวลา 2-4 เดือน
ก่อนที�ใบอนุญาตทํางานจะครบกําหนด
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7. ข้อควรระวังสําหรับท่านที�เดินทางมาทํางานในตําแหน่งต่อไปนี� :
1. ผูอ้ นุบาลในครัวเรื อน หากผูถ้ ูกดูแลเสี ยชีวติ
ท่านต้องคอยเตือนนายจ้างให้ทาํ เรื� องขอเปลี�ยนแปลงผูถ้ ูกดูแล
โดยโอนให้ญาติที�มีคุณสมบัติวา่ จ้างรับช่วงต่อ หรื อโอนย้าย
ไปทํางานกับนายจ้างรายใหม่ภายใน 30 วัน
2. ลูกเรื อประมง เมื�อท่านมาถึงไต้หวันแล้วนายจ้างต้องยืน� ขอใบรับรองลูกเรื อชาวต่างชาติ
เมื�อท่านทํางานครบ สัญญาหรื อมีเหตุตอ้ งเดินทางกลับประเทศ
ต้องส่ งคืนใบรับรองลูกเรื อชาวต่างชาติให้นายจ้างหรื อเจ้าของเรื อ
8. ท่านต้องเสี ยภาษีเงินได้ระหว่างที�ทาํ งานอยูใ่ นไต้หวันตามกฎหมาย
ประมวลรัษฎากรของไต้หวัน แรงงานต่างชาติตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้ทุกคน
(ดูภาคผนวก 4)
9. ระหว่างทํางานอยูใ่ นไต้หวัน ห้ามทําการผลิต ลําเลียง จัดจําหน่าย ถ่ายโอน
เสพหรื อครอบครองเฮโรอีน ฝิ� น มอร์ฟีน โคเคน กัญชา แอมเฟตามีน
รวมทั�งยาเสพติดประเภทอื�นๆ
ที�อยูใ่ นพระราชบัญญัติป้องกันและควบคุมยาเสพติดทุกระดับ
หากถูกตรวจจับดําเนินคดีทางอาญาหรื อถูกลงโทษตามกฎระเบียบแล้ว
กระทรวงแรงงาน จะเพิกถอนใบอนุญาตทํางานและเนรเทศออกจากไต้หวัน
ไม่มีสิทธิกลับเข้ามาทํางานที�ประเทศไต้หวันอีก
10. ขณะเดินทางเข้าไต้หวันต้องสอบถามให้ชดั ก่อนว่าใครจะไปรับที�สนามบิน เช่น
นายจ้าง บริ ษทั จัดหางานและผู ้ ได้รับมอบหมายอื�นๆ ป้ องกันถูกหลอกลวง
กระทรวงแรงงานได้จดั ตั�งศูนย์ให้บริ การแรงงานต่างชาติ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
เถาหยวนและท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง เพื�อบริ การแรงงานต่างชาติที�เดิน
ทางเข้าหรื อ ออกจากไต้หวันและรับเรื� องร้องทุกข์ของแรงงานต่างชาติที�กาํ ลังจะ
เดินทางออกจากไต้หวันด้วย (ดูภาคผนวก )
˓ เพื�อปกป้ องสิ ทธิ ผลประโยชน์ระหว่างที�ท่านทํางานอยูใ่ นไต้หวัน
ท่านต้องเคารพและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้างต้นอย่างเคร่ งครัด
กรณี ที�พบว่านายจ้างไม่ได้ดาํ เนิน การตามที�กล่าวมา ต้องแจ้งหรื อเตือนให้นายจ้างทราบ
หากยังเพิกเฉยหรื อพบว่านายจ้างมีพฤติกรรมฝ่ าฝื นกฎหมาย ขอให้ท่านร้องเรี ยนต่อ
หน่วยงานต่อไปนี�ซ� ึงจะมีล่ามที�พดู ภาษาต่างๆ ได้ คอยให้บริ การรับคําร้องทุกข์

ให

˖[1

ตั�งแต
แรงง
เพื�อข
โทรศ
โทรศ
เวียด
˖ศ
(สนา
˖ร
(ดูภา

1.ค่า

นายจ
กรณ
ค่าจ้า

2.เวล

(1) เป
แต่กิจ
ในวัน
เมื�อม
(2) คน
สําหร
ในช่ว

ทย

ชาติ

นาชาติ

ทราบ
นต่อ

ตั�งแต่วนั ที� 1 ก.ค. 2552 ไม่วา่ ท่านจะเป็ นนายจ้าง
แรงงานต่างชาติหรื อประชาชนทัว� ไปสามารถใช้บริ การสายด่วนนี�
เพื�อขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชัว� โมง โดยโทรศัพท์ผา่ นโทรศัพท์บา้ น
โทรศัพท์มือถือ หรื อโทรศัพท์สาธารณะ
โทรศัพท์สายด่วนนี�จะมีการให้บริ การภาษาต่างๆ (ภาษาจีน ไทย อินโดนีเซีย
เวียดนามและอังกฤษ)
˖ ศูนย์บริ การแรงงานต่างชาติ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติของไต้หวัน
(สนามบินนานาชาติ เถาหยวนและสนามบินนานาชาติเกาสง (ดูภาคผนวก 5)
˖ ร้องเรี ยนต่อศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาแรงงานต่างชาติประจํากองแรงงานท้องที�ต่างๆ
(ดูภาคผนวก 1)

๒. สิ ทธิผลประโยชน์ระหว่างทํางานในไต้หวัน
1.ค่าจ้าง

นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันเอง
กรณี ที�กิจการของนายจ้างอยูใ่ นขอบข่ายการบังคับใช้ของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน
ค่าจ้างจะตํ�ากว่าอัตราค่าจ้างขั�นตํ�าที�รัฐบาลกําหนดไม่ได้

2.เวลาทํางานและการหยุดพักเบรค

(1) เป็ นไปตามสัญญาจ้าง
แต่กิจการที�อยูใ่ นขอบข่ายการบังคับใช้ของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ชัว� โมงทํางาน
ในวันปกติวนั ละไม่เกิน 8 ชม. ชม.ทํางานใน 1 สัปดาห์ไม่เกิน 40 ชม.
เมื�อมีการขยายเวลาทํางานหรื อทํางานล่วงเวลา ให้คาํ นวณค่าจ้างทํางานล่วงเวลาตามกฎหมาย
(2) คนงานที�ทาํ งานติดต่อกัน 4 ชัว� โมง ควรมีเวลาพักเบรกอย่างน้อย 30 นาที
สําหรับงานที�ใช้ระบบเปลี�ยนกะหรื อมีงานที�ตอ้ งทําอย่างต่อเนื�องหรื อเป็ นงานเร่ งรี บ
ในช่วงระหว่างทํางานนายจ้างสามารถจัดเวลาพักต่างหากให้ได้

中泰文版
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ให้คาํ แนะนําตลอดเพื�อช่วยเหลือท่าน

˖[1955] สายรับเรื� องร้องเรี ยนและให้คาํ ปรึ กษาแรงงาน
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3.วันหยุดประจําสัปดาห์ หยุดพักผ่อน และการลางาน

移工在臺工作須知
中泰文版
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ตามที�กาํ หนดเรื� องวันหยุดในสัญญาจ้างระหว่างนายจ้างและแรงงานต่างชาติใน
ตําแหน่งผูอ้ นุบาลในครัวเรื อน ตลอดจนงานก่อสร้าง งานการผลิต งานผูอ้ นุบาลใน
องค์กร งานฆ่าหรื อชําแหละเนื�อสัตว์ รวมทั�งงานประมง นั�น ถือว่าสอดคล้องตามกฎหมาย
มาตรฐานแรงงาน โดยแรงงานจะมีวนั หยุดพัก  วันทุกๆการทํางาน  วัน
คือวันหยุดพักประจําสัปดาห์  วัน และวันหยุดพักผ่อน  วัน
นอกจากนี�วนั หยุดตามที�ทางการไต้หวันประกาศให้เป็ นวันหยุด แรงงานควรได้หยุดพัก
และไม่วา่ แรงงานจะทํางานกับนายจ้างรายเดียวกัน หรื อหน่วยงานใดก็ตาม
ควรมีวนั หยุดพิเศษเมื�อทํางานครบตามกําหนดเวลาวันหยุดพักประจําสัปดาห์
เป็ นวันหยุดบังคับ เพื�อไม่ให้แรงงานต้องทํางานติดต่อกัน
และเพื�อเป็ นการคุม้ ครองรักษาสุ ขภาพของแรงงาน
นายจ้างจะละเมิดสิ ทธิประโยชน์ของแรงงานไม่ได้
การทํางานในวันหยุดพักผ่อน จะมีความยืดหยุน่ โดยหากนายจ้างต้องการให้แรงงาน
ทํางาน จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานมาตรา  ข้อ , ,  และ
ข้อ  วรรคแรก และได้รับความยินยอมจากแรงงาน

4.การประกันสุ ขภาพ

แรงงานต่างชาติที�อยูใ่ นไต้หวันโดยมีใบถิ�นที�อยูอ่ าศัย (ARC)
นายจ้างจะต้องเข้าประกันสุ ขภาพให้แรงงานต่างชาติทุกคน
นับจากวันที�เข้าทํางานวันแรก โดยต้องจ่ายเบี�ยประกันเป็ นประจําทุกเดือน
แรงงานจะได้รับสิ ทธิในการบําบัดรักษาโรค เมื�อเกิดอาการเจ็บป่ วย
(ที�อยูส่ าํ นักงานประกันสุ ขภาพแห่งชาติสาํ นักงานใหญ่และสาขา (ดูภาคผนวก 6)

5.การประกันภัยแรงงาน

หากท่านทํางานในกิจการที�มีลูกจ้าง 5 คนขึ�นไปหรื อทํางานในกิจการการประมง
นายจ้างหรื อกิจการที�ท่านสังกัดมีหน้าที�ยนื� เอกสารที�เกี�ยวข้อง
โดยแนบเอกสารอนุญาตทํางานจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้องต่อสํานักประกันภัยแรงงาน
กรมพัฒนากําลังแรงงาน นับแต่วนั ที�แรงงานต่างชาติเดินทางถึงวันแรกเพื�อแจ้งเอาประกัน
ให้ท่าน (ที�อยูส่ าํ นักประกันภัยแรงงานประจําท้องที�ต่างๆ ดูภาคผนวก 7)

6.กา

กระท
ณ ท่
(สนา
เพื�อบ
เข้าไ
ที�ปร
เหนือ
(เว็บ
อบร
หรื อ

ทย

มาย

ดพัก

กระทรวงแรงงานได้จดั ตั�งศูนย์บริ การแรงงานต่างชาติ (ภาคผนวก 5)
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติของไต้หวัน
(สนามบินนานาชาติเถาหยวนและสนามบินนานาชาติเกาสง)
เพื�อบริ การให้คาํ แนะนําและความรู ้เรื� องกฎหมาย บริ การรับแรงงานต่างชาติที�เดินทาง
เข้าไต้หวัน รวมทั�งบริ การรับเรื� องร้องทุกข์และจัดหาที�พกั ชัว� คราวให้แก่แรงงานต่างชาติ
ที�ประสบปัญหาเดือดร้อนในขณะจะเดินทางออกจากไต้หวัน (ดูแผนภูมิขา้ งท้าย)นอก
เหนือจากนี�แล้ว กระทรวงแรงงานยังมีคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ความรู ้ดา้ นกฎหมาย
(เว็บไซต์ http://www.fw.org.tw) แรงงานต่างชาติท่านใดที�ไม่สามารถเข้ารับฟังการ
อบรมทางกฎหมาย สามารถชมคลิปวีดีโอดังกล่าว โดยขอความช่วยเหลือจากนายจ้าง
หรื อบริ ษทั จัดหางาน หรื อเข้าเว็บชมคลิปวีดิโอด้วยตนเอง
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6.การให้บริ การแรงงานที�เดินทางเข้า-ออกไต้หวัน
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กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย
˖ขั�นตอนการให้บริ การรับแรงงานต่างชาติที�
เดินทางเข้าสู่ ไต้หวัน!
เจ้าหน้าที�ถือป้ ายภาษาไทยรอรับท่านที�ลง
จากเครื� องบิน

˖ขั�นตอนการให้คาํ ปรึ กษาแรงงานต่างชาติ
ที�จะเดินทางออกจากไต้หวัน
หากสงสัยว่าสิ ทธิประโยชน์ของท่าน!
ถูกริ ดรอน ร้องทุกข์ก่อนเดินทางออก!

8.การ

移工在臺工作須知

ติดบัตร(สติกเกอร์ )เพื�อสะดวกต่อการพา
ไปด่านตรวจคนเข้าเมืองพร้อมมอบ
เอกสารแนะนําการทํางานในไต้หวัน

ไปที�ศูนย์บริ การแรงงานต่างชาติเพื�อร้อง
ทุกข์ต่อเจ้าหน้าที!

ช่วยกรอกบัตรขาเข้าเมืองและพาไปส่ งที�
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื�อตรวจหนังสื อ
เดินทาง

เจ้าหน้าที�ที�พดู ภาษาไทยได้จะรับเรื� องร้อง
ทุกข์ลงบันทึกไว้และวิเคราะห์ปัญหา!

พาไปรับสัมภาระ

พาไปที�ด่านศุลกากรเพื�อตรวจสัมภาระ
!จากนั�นพาไปเข้ารับการอบรมเกี�ยวกับข้อ
กฏหมาย!

รอนายจ้างหรื อบริ ษทั จัดหางานมารับ!

ช่วยแก้ไขปัญหาด้วยการติดต่อนายจ้าง
บริ ษทั จัดหางาน!หรื อหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

1.แก้ปัญหาทันทีก่อนเดินทางออกจาก
ไต้หวัน!
2.กรณี ไม่สามารถแก้ไขได้ทนั ทีจะนําส่ ง!
มอบให้หน่วยงานที�เกี�ยวข้องจัดการ
ต่อไป!

中泰文版

เดินทางต่อไปยังสถานที�ทาํ งาน
เริ� มต้นชีวติ การทํางานในไต้หวัน

7.การร้องทุกข์ขอ้ พิพาท

ในระหว่างการทํางานในไต้หวันหากท่านเกิดข้อพิพาทเกี�ยวกับสัญญาจ้างหรื อสิ ทธิ
ประโยชน์ดา้ นแรงงาน สามารถโทรไป19 สายรับเรื� องร้องเรี ยนและให้คาํ ปรึ กษาแรงงาน
(ดูภาคผนวก2)
14
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หรื อส
กรณี ขอ
เช่น ส
แรงงา
(สนาม

เมื�อเก
สามาร
ศูนย์ค
ปรึ กษ
หรื อต
เพื�อขอ
หรื อร
สภาบ
ไซต์ เ

9.ตาม

โดยห
ท่านส
ซึ�งท่า
หากท
ท่านจ
แต่หา
ต้องก
หรื อส
30 คน
หลังเส

๓

1.ทําง

แรงงา
นอกจ

ทย

หรื อสอบถามผ่านหน่วยงานบริ หารแรงงานของรัฐในเขตท้องถิ�นหรื อยืน� ขอไกล่เกลี�ย
กรณี ขอ้ พิพาทแรงงาน (ศูนย์บริ การให้คาํ ปรึ กษา แรงงานต่างชาติในแต่ละเขตพื�นที�โปรดดูภาคผนวก 1)
เช่น สามารถไปยังศูนย์บริ การ
แรงงานต่างชาติ ณ สนามบินนานาชาติของไต้หวัน
(สนามบินนานาชาติเถาหยวนและสนามบินนานาชาติเกาสง (ดูภาคผนวก )

8.การร้องทุกข์กรณี เกิดข้อพิพาทด้านการบริ โภค

เมื�อเกิดข้อพิพาทเกี�ยวกับการซื�อสิ นค้าหรื อการบริ การระหว่างท่านกับผูป้ ระกอบการ
สามารถยืน� ร้องเรี ยนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อผูป้ ระกอบการโดยตรง
ศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทุกสาขาหรื อองค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค หากต้องการ
ปรึ กษาปัญหาการบริ โภค โทร. 1950 สายด่วนบริ การผูบ้ ริ โภค
หรื อติดต่อศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคสภาบริ หาร โทร. (02)3356-7706~08
เพื�อขอรับความช่วยเหลือ นอกจากนี� ท่านยังสามารถตรวจสอบ
หรื อร้องเรี ยนผ่านทางระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสํานักงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
สภาบริ หาร (www.cpc.ey.gov.tw) หรื อคลิกที� "ยืน� ร้องเรี ยนไกล่เกลี�ยข้อพิพาท" ทางเว็บ
ไซต์ เพื�อเข้าสู่ การร้องเรี ยน

9.ตามกฏหมายแรงงาน แรงงานมีสิทธิ เข้าร่ วมองค์กรหรื อสหภาพแรงงานได้

๓. เลือกอย่างฉลาด Ǻถูกกฏหมายหรื อผิดกฏหมาย
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โดยหากสถานที�ทาํ งานของท่านมี สหภาพแรงงาน
ท่านสามารถยืน� ขอเข้าเป็ นสมาชิกโดยต้องชําระค่าสมาชิกตามที�กาํ หนดไว้
ซึ�งท่านจะได้รับข่าวสารเกี�ยวกับสิ ทธิประโยชน์ของท่านผ่านทางสหภาพแรงงาน
หากท่านเป็ นสมาชิกในสหภาพฯ แล้ว
ท่านจะมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั�งเพื�อเป็ นกรรมการสหภาพฯได้
แต่หากสถานที�ที�ท่านทํางานไม่มีสหภาพแรงงาน และ
ต้องการที�จะจัดตั�งสหภาพแรงงานอุตสาหกรรม
หรื อสหภาพองค์กรต่อสู ้เพื�อสิ ทธิแรงงาน ท่านสามารถรวบรวมรายชื�อผูร้ ่ วมงานให้ครบ
30 คนขึ�นไป ยืน� ขอจดทะเบียนเป็ นสหภาพแรงงานกับเจ้าพนักงานประจําพื�นที�น� นั ๆ ได้
หลังเสร็ จสิ� นขั�นตอนการจัดตั�งสหภาพฯ แล้ว ท่านจะได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมาย
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กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย

1.ทํางานถูกกฏหมาย มีผลดีอะไรบ้าง?

แรงงานต่างชาติที�ทาํ งานอย่างถูกกฎหมายในไต้หวัน
นอกจากจะได้รับการคุม้ ครองค่าจ้างแล้ว ยังจะได้รับ
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หลักประกันด้านสิ ทธิประโยชน์ที�เกี�ยวข้องกับแรงงานอีกด้วย
หากท่านไม่มีประวัติทาํ ผิดกฎหมายระหว่างทํางานอยูใ่ นไต้หวัน
เมื�อเดินทางกลับประเทศก่อนครบสัญญาหรื อเดินทางกลับเนื�องจากครบสัญญาหรื อ
เนื�องจากไม่ผา่ นการตรวจโรค แต่กลับไปรักษาจนหายขาดแล้ว
ท่านสามารถทําเรื� องขอเข้ามาทํางานที�ไต้หวันได้อีก ภายหลังจาก
เดินทางออกจากไต้หวันแล้ว 1 วัน
ทั�งนี�ระยะเวลาที�ท่านทํางานอยูใ่ นไต้หวันรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 12 ปี ตําแหน่ง
ผูอ้ นุบาลในครัวเรื อน หากมีคุณสมบัติผา่ นการประเมิน
สามารถทํางานในไต้หวันได้ไม่เกิน 14 ปี

2.ระหว่างทํางานในไต้หวันแล้วหลบหนีนายจ้าง จะมีผลตามมาอย่างไรบ้าง?
กฎหมายการจ้างงานของไต้หวันมาตราที� 73 และ 74 กําหนดว่า
แรงงานต่างชาติที�ขาดงานติดต่อกัน 3 วัน โดยไม่สามารถติดต่อได้
จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทํางานและถูกเนรเทศออกจากไต้หวัน
ไม่มีสิทธิกลับเข้ามาทํางานได้อีก แรงงานผิดกฎหมายที�ทาํ งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
ต้องระวางโทษปรับตั�งแต่ 30,000 - 150,000 เหรี ยญไต้หวัน

3. เมื�อมีการหลบหนี จะต้องทําอย่างไร?

(1)ท่านที�ประสบปัญหาในการทํางานได้รับการกดขี�ถูกเอารัดเอาเปรี ยบหรื อไม่ได้รับความ
เป็ นธรรม ควรขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างของกระทรวงแรงงานได้ หากหลบ
หนีนายจ้างออกไปทํางานอย่างผิดกฎหมาย
มักจะถูกนายจ้างหรื อบริ ษทั จัดหางานผิดกฎหมาย กดขี� ขูดรี ดและเอารัดเอาเปรี ยบ
ไม่มีหลักประกันทั�งด้านการรักษาพยาบาล การดํารงชีวติ และการทํางาน
เมื�อเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่มีประกันสุ ขภาพและประกันภัยแรงงาน
แต่หากท่านหลบหนีนายจ้างออกไปแล้วติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงาน
ให้ท่านรี บแจ้งกลับมายังหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี�ให้ได้ช่วยเหลือท่าน :
˖ 1955 สายรับเรื� องร้องเรี ยนและให้คาํ ปรึ กษาแรงงานต่างชาติ (ดูภาคผนวก 2)
˖ สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและกิจการชาวต่างชาติประจําท้องที�ต่างๆ
(ดูภาคผนวก 9)
˖ สถานนี ตาํ รวจประจําท้องที�ต่างๆ
˖ สํานักงานแรงงานไทย (ดูภาคผนวก3)
˖ ศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาแรงงานต่างชาติประจําท้องที�ต่างๆ (ดูภาคผนวก 1)
˖ ศูนย์บริ การให้คาํ ปรึ กษาแรงงานต่างชาติ ณ สนามบินนานาชาติไต้หวัน
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(สนามบินนานาชาติเถาหยวนและสนามบินนานาชาติเกาสง) (ภาคผนวก 5)
(2) เพื�อขจัดปัญหาทางสังคมที�เกิดจากแรงงานผิดกฎหมาย
และเพื�อปกป้ องสิ ทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ
นายจ้างที�วา่ จ้างแรงงานต่างชาติผดิ กฎหมาย จะถูกลงโทษปรับ 750,000
เหรี ยญไต้หวัน และ เริ� มตั�งแต่ 9 พ.ย. 2558 เป็ นต้นมา
กระทรวงแรงงานได้เพิ�มเงินรางวัลนําจับการทํางานอย่างผิดกฎหมาย
กรณี แจ้งเบาะแส นายหน้าจัดหาแรงงานต่างชาติผดิ กฎหมาย
จะได้รับเงินรางวัลนําจับโดยคิดจากจํานวนคนงานต่างชาติ
ผิด กฎหมายที�ถูกตรวจพบ เงินรางวัลนําจับแต่ละคดีสูงสุ ดไม่เกิน 70,000
เหรี ยญไต้หวัน แจ้งข้อมูลแรงงาน ต่างชาติผดิ กฎหมายได้ที� กระทรวงแรงงาน
0800-000-978 หรื อโทร1955 สายรับเรื� องร้องเรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา
แรงงานต่างชาติ (ภาคผนวก 2)

๔. ข้อควรระวังและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้องอื�นๆ

1.ค่าบริ การจัดหางานก่อนการเดินทางและค่าบริ การดูแลรายเดือนระหว่างทํา
งานอยูใ่ นไต้หวัน
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1.1. เพื�อให้การจัดเก็บค่าหัวคิวเหมาะสมเและได้มาตราฐาน กระทรวงแรงงาน (MOL)
ได้ขอความร่ วมมือจากประเทศผูส้ ่ งออกแรงงาน แยกค่าหัวคิวและค่าใช้จ่ายออกจากกัน
โดยเสนอให้บริ ษทั จัดหางานไทยเก็บค่าหัวคิวได้ ในอัตราไม่เกิน ค่าจ้างขั�นตํ�า 1 เดือน
และได้หารื อกับประเทศผูส้ ่ งออกแรงงานต่างๆ กําหนดค่าบริ การจัดหางาน (ค่าหัวคิว)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื�นๆ อย่างชัดเจน
1.2.แรงงานต่างชาติที�เดินทางเข้าไต้หวัน
จะเสี ยค่าบริ การดูแลรายเดือนให้แก่บริ ษทั จัดหางานไต้หวันในอัตราดังนี� :
ปี แรกเดือนละไม่เกิน 1,800 เหรี ยญไต้หวัน ปี ที� 2 เดือนละไม่เกิน1,700 เหรี ยญไต้หวัน
ปี ที� 3 เดือนละไม่เกิน 1,500 เหรี ยญไต้หวัน
โดยค่าบริ การจะเริ� มเก็บได้กต็ ่อเมื�อมีการให้บริ การ ห้ามมีการเรี ยกเก็บล่วงหน้า
1.3. จํานวนเงินกูข้ องแรงงานต่างชาติก่อนจะเดินทางมาไต้หวัน
จะต้องบันทึกไว้ในหนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายและค่าจ้างของแรงงานต่างชาติ
โดยผ่านการรับรองจากกระทรวงแรงงานในประเทศนัน� ๆ ก่อน
และห้ามมิให้บริ ษทั จัดหางานในไต้หวันเป็ นตัวแทนทวงหนี�สินให้กบั เจ้าหนี�
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ของแรงงานต่างชาติที�อยูต่ ่างประเทศ
1.4.ตามกฎหมายแล้ว บริ ษทั จัดหางานจะต้องยืน� ใบรับรองเงินฝากธนาคาร
1,000,000-3,000,000 เหรี ยญไต้หวัน ต่อกระทรวงแรงงาน
เพื�อเป็ นหลักประกันความรับผิดทางแพ่ง
กรณี ที�เกิดข้อพิพาททางสัญญาให้บริ การระหว่าง แรงงานต่างชาติกบั บริ ษทั จัดหางาน
สามารถเรี ยกร้องให้ธนาคารที�รับรองเงินฝากชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่แรงงานต่างชาติได้

2.ค่าอาหารและที�พกั เป็ นส่ วนหนึ�งของค่าจ้าง

移工在臺工作須知
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2.1 ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานไต้หวัน
นายจ้างสามารถจ่ายค่าจ้างส่ วนหนึ�งในรู ปของสิ� งของหรื อการบริ การได้
โดยระบุไว้ในสัญญาจ้างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทั�งนี�ราคาต้องยุติธรรมและสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง ดังนั�น
กระทรวงแรงงานจึงพิจารณาจากมาตรฐานค่าใช้จ่ายด้านที�พกั และอาหารของประชาชน
ในไต้หวัน พร้อมทั�งคํานึงถึงสิ ทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ
และเคารพกลไกตลาดเป็ นสําคัญ กําหนดให้ค่าที�พกั และอาหารเป็ น
ส่ วนหนึ�งของค่าจ้างได้ โดยแนะนําหักได้ไม่เกินเดือนละ 5,000 เหรี ยญไต้หวัน
ทั�งนี�ค่าอาหารที�จ่ายจริ งให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันเองและระบุไว้ในสัญญาจ้าง
2.2ข้อกําหนดเกี�ยวกับค่าที�พกั และอาหารข้างต้นไม่ครอบคลุมตําแหน่งผูอ้ นุบาลและ
ผูช้ ่วยงานบ้าน ซึ�งนายจ้างและ ลูกจ้างต้องตกลงกันเองและระบุในสัญญาจ้างอย่างชัดเจน
เพื�อปกป้ องสิ ทธิประโยชน์ของทั�งสองฝ่ าย
2.3 สําหรับแรงงานต่างชาติที�ทาํ งานอยูท่ ี�ไต้หวันในปัจจุบนั และได้จดั ทําสัญญาจ้างอยู่
แล้ว และยังไม่หมดอายุ นายจ้างไม่ควรเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขสัญญาโดยพลการ
กรณี มีความจําเป็ นต้องเปลี�ยนแปลง จะต้องเจรจาตกลง เห็นชอบด้วยกันทั�งสอง ฝ่ ายแล้ว
จึงจะเปลี�ยนแปลงได้ และจํานวนเงินที�เปลี�ยนแปลงจะต้องไม่ขดั กับ (ไม่เกิน)
จํานวนยอดเงินในȨหนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายและค่าจ้างของแรงงานต่างชาติȩ
ที�หน่วยงานรับรองเอกสารประจํา ประเทศของแรงงานต่างชาติได้ระบุไว้
ทั�งนี�หา้ มทําการเปลี�ยนแปลง แก้ ไขเนื�อหาในสัญญาจ้างดังกล่าวในทางที�ไม่เป็ นผลดีและ
ขัดต่อผลประโยชน์ของแรงงาน
ต่างชาติหลังจากผ่านการรับรอง

3.การตั�งครรภ์

3.1 ไต้หวันได้ยกเลิกตรวจการตั�งครรภ์ในแรงงานต่างชาติท� งั หมดแล้ว
3.2 เมื�อเดินทางเข้าไต้หวันแล้วแรงงานต่างชาติทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจโรคนับ
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และ

จากวันเดินทางเข้าสู่ ไต้หวันและก่อนหรื อหลัง 30 วัน เมื�อทํางานครบเดือนที� 6,18,30
ที�โรงพยาบาลตามที�กระทรวงสาธารณสุ ขไต้หวันเจาะจง
นอกจากนี�กรณี ที�ทาํ งานครบแล้วต่อสัญญาต่อหรื อครบสัญญาแล้วเปลี�ยนนายจ้าง
นับตั�งแต่วนั ที�ใบอนุญาตทํางานได้ตีตราลงมาก่อนหน้าหรื อหลังเมื�อทํางานครบ 6 เดือน
18 เดือนและ 30 เดือนก็จะต้องรับการตรวจโรคเช่นเดียวกัน
โดยได้เพิม� รายการการตรวจภูมิตา้ นทานหรื อมีการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคหัดและ
หัดเยอรมัน (Ig G) ตั�งแต่วนั ที� 1 กันยายน พ.ศ 2552 ดังรายละเอียดดังตารางต่อไปนี� :
ตรวจภูมิตา้ นทานหรื อมีการฉีดวัคซีนป้ องกันโรค
กําหนดเวลา
หัดและหัดเยอรมัน (Ig G)
ก่อนเข้าไต้หวัน (ขอวีซ่าเข้าเมือง)
;
ภายใน 3 วัน นับจากเข้าไต้หวัน
:
ครบเดือนที� ,,
:
3.3 ไต้หวันประกาศยกเลิกตรวจการตั�งครรภ์ท� งั หมดแล้ว ดังนั�น หากท่านตั�งครรภ์
ระหว่างทํางาน นายจ้างจะใช้เป็ นข้ออ้างในการบอกเลิกสัญญาก่อนกําหนด
และบังคับส่ งท่านกลับประเทศไม่ได้ กรณี ที�ไม่สามารถทํางานได้จริ งๆ
สําหรับผูท้ าํ งานในภาคการผลิต การก่อสร้างฯลฯ
ซึ�งเป็ นกิจการในขอบข่ายการบังคับใช้กฎหมายมาตรฐานแรงงาน
นายจ้างสามารถยกเลิกสัญญาก่อนกําหนดได้
แต่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยให้ออกจากงานตามกฎหมายในกรณี ที�ทาํ งานเป็ นผูอ้ นุบาล
หรื อผูช้ ่วยงานบ้าน ซึ�งอยูน่ อกการบังคับใช้ของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน
ให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันเอง
3.4 ในระหว่างทํางานในไต้หวันแล้วเกิดการตั�งครรภ์ ให้เกิดการเปลี�ยนแปลงสภาพ
ทางร่ างกายและจิตใจอย่างมาก และไม่มีญาติมิตรให้การดูแลช่วยเหลือ
เพื�อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองกระทรวงแรงงานจึงเรี ยกร้องให้แรงงานต่างชาติ
ขณะมีเพศสัมพันธ์
ควรจะมีมาตรการป้ องกัน (เช่น สวมถุงยางอนามัย ทานยาคุมกําเนิด ฯลฯ)
ถ้าคุณตั�งครรภ์ในไต้หวัน สามารถนําบัตรประกันสุ ขภาพไปตรวจครรภ์
ตามสถานพยาบาลต่างๆ ได้
สถานพยาบาลยังมีคู่มือการดูแลสุ ขภาพสําหรับสตรี มีครรภ์ (ฉบับภาษาอังกฤษ
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อินโดนีเซีย กัมพูชา ไทยและเวียดนาม)
ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี�ยวกับการดูแลสุ ขภาพในระหว่างตั�งครรภ์
และตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้า เมืองมาตราที� 26 วรรค 3 กําหนดว่า
หากท่านตั�งครรภ์แล้วคลอดบุตรในไต้หวัน
ให้ยนื� ขอทําใบถิ�นที�อยูส่ าํ หรับทารกคลอดใหม่ นับตั�งแต่วนั แรกเกิดภายใน
30 วัน โดยยื�นเรื� องต่อศูนย์บริ การตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทยประจําแต่ละพื�นที�เขตหรื อเมือง
และควรระวังใบถิ�นที�อยูข่ องท่านยังมีหมดอายุ
3.5 ปัจจุบนั พบว่ามีแรงงานต่างชาติที�ทาํ งานในไต้หวัน
มีสัมพันธ์รักใคร่ ชอบพอกับชาวไต้หวันหรื อชาวต่างชาติชาติอื�นๆ
แล้วเกิดตั�งครรภ์คลอดบุตรในไต้หวัน
แต่เนื�องจากสถานภาพการสมรสของตัวเองหรื อฝ่ ายชาย
หรื อเป็ นเพราะทั�งสองฝ่ ายต่างไม่มีสถานพํานักอาศัยในไต้หวันอย่างถูกต้องตาม
กฏหมาย (หลบหนีหรื ออาศัยอยูเ่ กินกําหนดเวลา) ส่ งผลให้บุตรที�คลอด
ไม่ได้รับสถานภาพที�ถูกกฏหมาย อาทิ (สัญชาติสาธารณรัฐจีน เป็ นชาวต่างชาติ
หรื อมีปัญหาเกี�ยวสิ ทธิการพํานัก) กระทบต่อสิ ทธิประโยชน์ของทารกแรกเกิด
ทําให้ไม่สามารถอยูเ่ ป็ นครอบครัวได้ จึงขอให้ท่านพิจารณาอย่างรอบคอบกับปัญหาดังกล่าว
3.6 หากตรวจพบว่าท่านเป็ นวัณโรคหรื อโรคเรื� อน
ถ้านายจ้างของท่านไม่นาํ เอกสารเหล่านี�นาํ ส่ งให้สาํ นักงานสาธารณสุ ข อาทิ
หนังสื อรับรองการวินิจฉัยโรค หนังสื อที�นายจ้างยินยอมช่วยเหลือรักษาลูกจ้าง
หนังสื อที�ลูกจ้างยินยอมรับการรักษาจากหน่วยงานสาธารณสุ ข
ท่านจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทํางาน หลังจากที�ท่านเดินทางกลับประเทศแล้ว
ยังคงต้องรับการรักษาให้หายขาด (โรควัณต้องใช้ยารักษาประมาณ 6-9 เดือน
โรคเรื� อน 6-12 เดือน) หลังจากที�ได้รับ
Ȩใบรับรองการควบคุมและรักษาวัณโรคและโรคเรื� อนȩ
จากหน่วยงานสาธารณสุ ขของประเทศผูส้ ่ งออกแรงงานและผ่านการรับรองจาก
สํานักงานตัวแทนไต้หวันประจําประเทศนั�นๆแล้ว ส่ ง ต่อให้สาํ นักงานตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน
เพื�อยกเลิกคําสัง� ห้ามเดิน
ทางเข้าประเทศ เพื�อให้ท่านยืน� ขอวีซ่าเข้าไต้หวันได้
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ล่าว

4.1 ขณะจ่ายค่าจ้าง นายจ้างควรแนบรายการเงินเดือนอย่างละเอียด
ซึ�งพิมพ์เป็ นภาษาจีนและมีภาษาไทยกํากับมอบให้ท่านเซ็นรับ
4.2 อัตราการหักภาษีจากเงินเดือนที�ท่านได้รับจากนายจ้าง จะแบ่งเป็ น
่
(1) การเสี ยภาษีกรณี Ȩผูม้ ีถิ�นที�อยูȩ
˖หากท่านพํานักในไต้หวันครบ 183 วันใน 1 ปี ภาษี (1 มกราคม-31 ธันวาคม)
่
ตามสถานภาพของท่านคือ Ȩผูม้ ีถิ�นที�อยูȩ
จะต้องยืน� แบบแสดงรายการเสี ยภาษีตามกฎหมาย โดยอัตราภาษีจะอยูร่ ะหว่าง 5% ถึง
45% ตามอัตรารายได้ที�ท่านได้รับ หากว่านายจ้างของท่านเป็ นผูห้ ักภาษี ณ
ที�จ่ายตามกฎหมาย กรณี ที�เลือกหักภาษี ณ ที�จ่ายตามเงินภาษีที�ตอ้ งจ่ายจริ งโดยหัก 5%
ของรายรับแต่ละเดือน หากเงินภาษีที�ตอ้ งจ่ายไม่เกิน 2,000 เหรี ยญไต้หวัน
(กล่าวคือรายรับของเงินเดือนไม่เกิน 4 หมื�นเหรี ยญไต้หวัน) ไม่ตอ้ งหักภาษี ณ
ที�จ่ายภาษี กรณี ที�เลือกหักตามระเบียบการหักภาษี ณ ที�จ่าย
หากท่านมีรายรับตลอดเดือนไม่เกิน 73,000 เหรี ยญไต้หวัน ไม่ตอ้ งหักภาษี ณ ที�จ่าย
˖ท่านควรยืน
� แบบชําระภาษีเงินได้ของปี ที�แล้ว ตั�งแต่วนั ที� 1 พฤษภาคมเป็ นต้นไป
จนถึงวันที� 31พฤษภาคม
หากท่านเดินทางออกนอกประเทศก่อนควรทําการยืน� แบบแสดงชําระภาษี
(ปี ต่อไปวันที� 1 พฤษภาคม) ก่อนหนึ�งสัปดาห์
ทางกรมสรรพากรรับเรื� องแล้วจะทําการคํานวณดูวา่ มีภาษีคืน
และจะทําการคืนภาษีให้เสร็ จสิ� นก่อนเดือนเมษายนของปี ถัดไป
˖หากท่านออกนอกประเทศก่อนการประเมินภาษีเงินได้ในสิ� นปี
หน่วยภาษีได้รับเรื� องแบบชําระภาษีเงินของท่านแล้ว
หลังจากหน่วยงานคิดบัญชีคืนเงินภาษีบุคคล จะได้รับคืนเป็ นปี หน้าเดือนเมษายน
่
(2) การเสี ยภาษีกรณี Ȩผูไ้ ม่มีถิ�นที�อยูȩ
˖หากท่านพํานักในไต้หวันไม่ครบ 183 วัน
่ จะต้องเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สถานภาพของท่านคือ Ȩผูไ้ ม่มีถิ�นที�อยูȩ
โยนายจ้างจะหัก ณ ที�จ่ายจากเงินเดือน ผูม้ ีรายได้ต�าํ กว่ารัฐกําหนด 1.5 เท่า
ของค่าจ้างขั�นตํ�า ต้องหักจ่ายภาษี 6% ของเงินเดือนทั�งหมด
ผูม้ ีรายได้เงินเดือนสู งกว่ารัฐกําหนด 1.5 เท่า ต้องหักจ่ายภาษี18%ของเงินเดือนทั�งหมด
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และ ไม่ตอ้ งยืน� แบบแสดงรายการเสี ยภาษีอีก
˖สําหรับท่านที�ทาํ งานในตําแหน่งผูช้ ่วยงานบ้านหรื อผูอ้ นุบาลในครอบครัวนั�นเนื� อง
จากนายจ้างเป็ นบุคคลธรรมดาที�ไม่มีหน้าที�หกั ภาษี ณ ที�จ่าย
ท่านจะต้องยืน� แบบแสดงรายการเสี ยภาษีเองตามเวลาที�กาํ หนดหรื อก่อนการเดินทางกลับ
4.3 หากว่าท่านได้เดินทางเข้ามาทํางานที�ไต้หวันอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
แล้วท่านเกิดขาดงานติดต่อกัน 3 วันโดย ที�ไม่สามารถติดต่อได้
หลังจากที�ทางนายจ้างได้แจ้งความกับทางตํารวจแล้ว เกิดตรวจพบว่า
ท่านได้ไปทํางานให้ นายจ้างที�อื�นที�มิใช่นายจ้างของท่านอย่างผิดกฏหมาย
ตามกฏของสรรพกรไต้หวันสามารถหักภาษีเงินได้ที�ท่านได้รับจากนายจ้าง
ที�ผดิ กฏหมายได้
4.4 เพื�อป้ องกันผูอ้ ื�นยักยอกเงินภาษีของท่าน แนะนําว่า ท่านควรมอบอํานาจให้บุคคลที�
เชื�อถือได้ เป็ นผูด้ าํ เนินการ รับเงินภาษีในส่ วนที�จ่ายเกินคืนจากสรรพากร แทนตัวท่าน
โดยขอคําแนะนํา หรื อความช่วยเหลือจากสํานักงานแรงงานประเทศของท่าน
ตามที�อยูแ่ ละหมาเลขโทรศัพท์ในภาคผนวก 3
4.5 หากมีปัญหาเกี�ยวกับการชําระหรื อการรับเงินภาษีคืน
สอบถามได้จากสรรพากรท้องที� ตามที�อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ ในภาคผนวก 4
4.6 ผูใ้ ดแจ้งข้อมูลเงินได้เท็จเพื�อให้เสี ยภาษีต�าํ กว่าความเป็ นจริ งต้องระวางโทษปรับ
2 เท่า ของเงินภาษีที�หลบเลี�ยง หากไม่ยนื� แบบแสดงรายการเสี ยภาษี
ตามประมวลรัษ-ฎากรต้องระวางโทษปรับ 3 เท่าของเงินภาษีที�ตอ้ งชําระ

5. หลักการการทํางานเพื�อความปลอดภัยและการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
ด้านอาชีวอนามัย

中泰文版
22
22

นายจ้างควรจัดหาอุปกรณ์และเครื� องมือที�ได้มาตรฐานตามกําหนด
เพื�อรักษาความปลอดภัย และสุ ขอนามัยใน สถานที�ทาํ งานตามกฎหมายและควรให้การฝึ กอบรมวิธีป้องกันอันตราย
การรักษาสุขอนามัยแก่ลูกจ้างรวมทั�ง ขั�นตอนการทํางานที�ปลอดภัยอันตรายที�อาจเกิดขึ�น
ข้อควรระวังในการทํางาน
ตลอดจนการหลบภัย การปฐม พยาบาลและการกูภ้ ยั เป็ นต้น
เพื�อเป็ นการคุม้ ครองให้ลูกจ้างได้ทาํ งานอย่างปลอดภัย มีสุขภาพจิตที�ดี
และขอยํ�าเตือนว่าเพื�อความปลอดภัยก่อนหรื อระหว่างทํางานไม่ควรดื�มสุ ราหรื อ
เครื� องดื�มที�มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพราะอาจทําให้สมองมึนชาทําให้เกิดอุบตั ิเหตุได้
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6. หากจาํ เป็ นต้องยกเลิกสัญญาและเดินทางกลับประเทศก่อนครบกําหนด
เพือป้ องกันการเกิดปั ญหาภายหลัง ควรไปทําเรื องขอยุติสญ
ั ญาจ้างต่อ
กองแรงงานประจําท้องทีก่อนเดินทางกลับประเทศ
7. ไดร้บัภยัจากการทำงาน
เนอ่ืงจากคนงานไดร้บัภยัจากการทำงานเชน่ เสยีชวีติ พกิาร บาดเจบ็หรอืเจบ็ปว่ย
นายจา้งควรรบัผดิชอบคา่รกัษาพยาบาล
เงนิทดแทนการขาดรายไดจ้ากเดมิทไ่ีดร้บัเงนิสงเคราะหพ์กิาร
เงนิสงเคราะหก์รณเีสยีชวีติ หากผเู้ขา้รว่มประกนัสงัคมไดร้บัภยัจากการทำงาน

๕. การขอรับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย
◆หากท่านหรือเพื่อนของท่านประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย

เกีย่ยวกั
าทด้าานแรงงาน
นแรงงาน ถูถูกกล่ล่ววงละเมิ
งละเมิดดทางเพศหรื
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ราจร
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วกับบข้ข้ออพิพิพพาทด้
สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิ ช่วยเหลือด้านกฎหมายผ่าน
สามารถติ
วยเหลื
อจากมู
ลนิธิ ช่วยเหลือด้านกฎหมายผ่าน
สายรับดเรืต่อองร้ขอรั
องเรีบความช่
ยนและให้
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สายรัโทรได้
บเรื่องร้
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คำ�ปรึอกถืษาแรงงาน
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หาทนายที
ม
ี
ค
น มัติ
พท์บ้านและมือถือ) หากว่าวามเชี
เรื่องทีย่ทวชาญช่
่านยื่นคำว�ยเหลื
ขอได้อรท่ับาการอนุ
มูลนิธิช่วยเหลือด้านกฎหมายให้บริ การแนะนําปรึ กษา ไกล่เกลีย ร่ างสารทางกฎหมาย
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ลนิธิช่วยเหลื
ดหาทนายที
่มีความเชี
อท่านาจ้าง
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ไม่ม่ยีกวชาญช่
าํ ลังทรัวพยเหลื
ย์ในการว่
อ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆเพี
ยงแต่ท�่าปรึ
นต้กอษางผ่ไกล่
านการตรวจอนุ
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บริการแนะนำ
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(มีรายได้แน่นอนและทรัพย์สินคงที) ผ่านการตรวจอนุมตั ิลกั ษณะของคดี
และทนายสำ�หรับสู้คดีในชั้นศาลแก่ ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีกำ�ลังทรัพย์ในการว่าจ้าง
(เป็ นคดีความทีสมเหตุสมผล ไม่ขดั ต่อศาลชันต้น) ก็จะได้รับความช่วยเหลือจากทนาย
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นการตรวจอนุมัติลักษณะของคด
1. โทรศัพท์นดั เวลาล่วงหน้าการตรวจอนุมตั ิของมูลนิธิฯ
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4 ขั้นตอนของการยื่นขอความช่
3.คณะกรรมการตรวจสอบในสถานที
1. โทรศัพท์นัดเวลาล่วงหน้าการตรวจอนุ
มัติขยองมู
นิธคิฯวาม จากนัน
คณะกรรมการตรวจสอบจะทํ
าการสอบถามเกี
วกับลคดี
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นอกจากนีหากท่านหรื อเพือนของท่านถูกสงสัยว่ากระทําผิดทางอาญา และถ้าหากว่า

จะใช้วิธีนัดเวลาล่วงหน้า โปรดโทรศัพท์นัดเวลาล่วงหน้า
2.รับการตรวจอนุมัติสถานะการเงินที่มูลนิธิฯ โปรดนำ�เอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย
พร้อมทั้งกรอกข้อมูลส่วนตัว
3.คณะกรรมการตรวจสอบในสถานที่
คณะกรรมการตรวจสอบจะทำ�การสอบถามเกี่ยวกับคดีความ จากนั้น
คณะกรรมการพิจารณา3ท่านเป็นผู้ตัดสินว่าจะอนุมัติให้ความช่วยเหลือหรือไม่
4.แจ้งผลการตรวจสอบแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ยื่นคำ�ร้องทราบทางโทรศัพท์และทาง
จดหมาย กรณีที่ไม่ผ่านการอนุมัติหรือผ่านการอนุมัติเพียงบางส่วน
(สามารถยื่นขอให้พิจารณาใหม่ได้)
◆นอกจากนี้หากท่านหรือเพื่อนของท่านถูกสงสัยว่ากระทำ�ผิดทางอาญา และถ้าหากว่า
เป็นความผิดทางอาญาหนักที่ต้องโทษจำ�คุก 3 ปี ขึ้นไป
โดยจับกุมในความผิดทางอาญาหรือยอมรับการสอบสวนจากอัยการหรือตำ�รวจเป็นครัง้ แรก
ชั่วคราวหรือมีความผิดปกติทางจิต (ไม่จำ�กัดโทษหนัก)
หากว่ามีการดำ�เนินการสอบสวนคดี ก็สามารถยื่นขอให้
ทาง มูลนิธิทนายความจัดหาทนายความฟรีไปเป็นเพื่อนสอบปากคำ�
ช่วยเหลือท่านในการสอบปากคำ�ครั้งแรกโดยท่านไม่ต้องเสียเงิน
ท่านสามารถขอให้เพื่อนของท่านหรือเจ้าหน้าที่ตำ�รวจช่วยโทรศัพท์ยื่น
คำ�ร้องขอใช้บริการนี้ได้ เวลาราชการจันทร์ถึงศุกร์ (เวลา 09.00-17.00 น.) กรุณาโทร
(02)6632-8282 ช่วงเวลาอื่น(รวมทั้งกลางคืนและวันหยุดราชการ) กรุณาโทร
(02)2559-2119
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◆สายด่วนยื่นคำ�ร้องของความช่วยเหลือด้านกฎหมายทั่วประเทศ (02)6632-8282

สายด่วนนัดเวลาให้คำ�ปรึกษา ทางกฎหมาย (02)3322-6666
นคําสร้ามารถสื
องของความช่
วยเหลืนอได้
ด้านกฎหมายทั
วประเทศ
รณีทวี่ทนยื
่านไม่
่อสารภาษาจี
โปรดโทรสายด่
วน (02)6632-8282
◆กสายด่
สายด่วนนัดเวลาให้คาํ ปรึ กษา ทางกฎหมาย (02)3322-6666
กรมพัฒนากำ�ลังแรงงาน1955 เพื่อขอให้ส่ง เรื่องต่อ
หรือขอให้เพื่อนใกล้ตัวท่1955
านที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ โทรไปยังสายด่วนข้างต้น
◆ข้อมูลภาคผนวก ตารางหมายเลขโทรศัพท์มูลนิธิฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ
ข้อมูลภาคผนวก ตารางหมายเลขโทรศัพท์มูลนิธิฯ ทุกสาขาทัวประเทศ
สาขา
จีหลง
ไทเป
เขตซือหลิง
สาขาซินเป่ ย
เถาหยวน
ซินจู๋
เหมียวลี
ไทจง
หนานโถว
จางฮว่า
หยุนหลิน

โทรศัพท์
(02)2423-1631
(02)2322-5151
(02)2882-5266
(02)2973-7778
(03)334-6500
(03)525-9882
(037)368-001
(04)2372-0091
(049)224-8110
(04)837-5882
(05)636-4400

สาขา
เจียอี
ไถหนาน
เกาสง
ผิงตง
อีหลาน
ฮัวเหลียน
ไถตง
เผิงหู
จินเหมิน
หม่าจู

โทรศัพท์
(05)276-3488
(06)228-5550
(07)222-2360
(08)751-6798
(03)965-3531
(03)822-2128
(089)361-363
(06)927-9952
(082)375-220
(0836)26881
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นครั�งแรก

๖. ข้อแนะนําในการดูแลและปกป้ องความปลอดภัยของ
ตัวท่านเอง
˓ข้อแนะนําและคําเตือนต่อไปนี�

จะช่วยให้ท่านซึ�งอยูต่ ่างแดนสามารถนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันและในยามฉุกเฉินได้
ช่วยให้ท่านพํานักอยูใ่ นไต้หวันได้อย่างปลอดภัยและราบรื� น

6.1.เก็บรักษาเอกสารส่ วนตัวไว้ให้ดี
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คําเตือนด้วยความปรารถนาดี
เอกสารส่ วนตัวหรื อแม้แต่สาํ เนาก็ตามควรเก็บรักษาไว้ให้ดีอย่าให้คนอื�นที�ไม่เกี�ยว
ข้องนําไปใช้ ซึ�งอาจสร้างความเสี ยหายให้กบั ตัวท่านได้รวมทั�งทรัพย์สินอันมีค่าอื�นๆ
ของท่านด้วย
โดยมีขอ้ ควรระวังดังนี� :
(1) อย่าเซ็นเอกสารใดๆ ที�ไม่มีฉบับแปลในภาษาของท่านหรื อเอกสารที�ท่านไม่ได้รับทราบ
ในเนื�อหาของเอกสารนั�นเป็ นอันขาด (เช่น เช็คหรื อใบกูย้ มื เงิน)
* ข้อควรระวัง! หากท่านเซ็นเอกสารดังกล่าวโดยไม่ระวังแล้ว
ท่านอาจจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบหนี�สินนั�นๆ ในทางกฎหมาย
(2) อย่ามอบสมุดบัญชีธนาคาร บัตรเอทีเอ็ม ตราประทับ หนังสื อเดินทาง
หรื อใบถิ�นที�อยูอ่ าศัย รวมทั�งทรัพย์สินต่างๆ ให้ผอู ้ ื�นเป็ นผูเ้ ก็บรักษาโดยเด็ดขาด
* ข้อควรระวัง! หากท่านมอบสมุดบัญชีธนาคาร,บัตรเอทีเอ็ม
หรื อตราประทับให้ผอู ้ ื�นเป็ นผูเ้ ก็บรักษาแล้วนั�น
ท่านอาจจะถูกผูไ้ ม่หวังดีเบิกเงินในบัญชีของท่านได้โดยไม่รู้ตวั
(3)อย่าเชื�อฟังผูอ้ ื�นให้ไปทําสัญญากูย้ มื เงินที�ธนาคารโดยเด็ดขาด
* ข้อควรระวัง! หากท่านไปทําสัญญาแล้วนั�น
ท่านจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบหนี�สินนั�นๆในทางกฎหมาย
(4)อย่าให้นายจ้างของท่านหักค่านายหน้าทั�งในและต่างประเทศจากเงินเดือนของท่าน
โดยพลการ
* ข้อควรระวัง! ค่าใช้จ่ายของนายหน้าที�ท่านต้องรับผิดชอบนั�นควรจะจัดการด้วยตัวเอง
เป็ นดีที�สุด
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6.2.การล่วงละเมิดทางร่ างกาย
(๑.) การล่วงละเมิดทางเพศ
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1.รู ้จกั การล่วงละเมิดทางเพศ
˓การล่วงละเมิดทางเพศ คือการมีเพศสัมพันธ์ที�ไม่ได้เกิดจากความสมัครใจของ
ทั�งสองฝ่ าย แต่เป็ นการใช้กาํ ลังบังคับให้เหยือ� มีเพศสัมพันธ์กบั ตนด้วย
˓พูดง่ายๆ คือการมีเพศสัมพันธ์โดยผูก้ ระทําใช้วธิ ี ข่มขืนโดยท่านไม่ยน
ิ ยอม
ใช้กาํ ลังขู่เข็ญบังคับ สะกดจิต หรื อวิธีใดๆ ก็ตามที�ไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน
ก่อนถือว่าเป็ นการล่วงละเมิดทางเพศทั�งสิ� น
˓นอกจากนี� การสัมผัสหรื อแตะต้องส่ วนใดส่ วนหนึ� งของร่ างกายโดยไม่ผา่ นการ
ยิน ยอมจากท่านและเป็ นการ กระทําที�ส่อไปในทางลามกอนาจาร
2.ถือว่าเป็ นการล่วงละเมิดทางเพศ วิธีปฏิบตั ิเมื�อถูกล่วงละเมิดทางเพศ
˓ควบคุมสติอารมณ์ อย่าท้าทายหรื อตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม พยายามทําให้ฝ่ายตรงข้าม
สงบอารมณ์ลง เพื�อหลีกเลี�ยงสถานการณ์เลวร้ายลงกว่าเดิม
˓ปกป้ องตนเองโดยเฉพาะบริ เวณศีรษะ หน้า ลําคอ ท้องหรื อส่ วนสําคัญอื�นๆ ของ
ร่ างกาย
˓ตะโกนขอความช่วยเหลือให้ตะโกนว่าไฟไหม้เพื�อให้ดึงความสนใจจากผูค้ น
˓รี บออกจากสถานที�เกิดเหตุรีบหลบไปยังสถานที�ที�ปลอดภัยอาจขอความช่วยเหลือจาก
เพื�อนบ้านหรื อศูนย์ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศประจําท้องที�ต่างๆ
˓แจ้งตํารวจไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที�ตาํ รวจที�สถานี ตาํ รวจประจําท้องที�
เพื�อขอให้นาํ ส่ งโรงพยาบาลหรื อหาที�พกั ชัว� คราวให้
˓พยายามจดจํารู ปลักษณ์และตําหนิ ของผูก้ ระทําให้ได้
˓รักษาสภาพเดิมของสถานที�เกิดเหตุ อย่าโยกย้ายหรื อแตะต้องสิ� งของต่างๆ
ในสถานที�เกิดเหตุ
˓ให้สวมเสื� อคลุมทับเสื� อผ้าชุดเดิม ไม่ควรเปลี�ยนเสื� อผ้า
˓อย่าล้างช่องคลอดหรื อร่ างกายเพื�อให้สามารถเก็บหลักฐานที�เป็ นขนเส้นผม
หรื อเชื�ออสุ จิของผูก้ ระทําผิดได้
˓ต้องรี บไปตรวจบาดแผลที�โรงพยาบาลหรื อคลินิก เพื�อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
(๒.) รู ้จกั การลวนลามทางเพศ
อะไรคือการลวนลามทางเพศ?
˓การลวนลามทางเพศหมายถึงการกระทําอื�นๆ นอกเหนื อ จากการล่วงละเมิดทาง
เพศซึ�งเป็ นการกระทําที�เกี�ยวพันกับเรื� องเพศ แต่ไม่ได้รับการยินยอมจากท่านดัง
ต่อไปนี�

.บังค
ไม่ว
แผน
.ใช้วธิ
และ
หรื อ
รู ้สึก
การท
(อ้าง
2. อะไ
˖“กา
ที�ท
หร
เรี ย
หร
˖“กา
ตําแ
เรี ย
ค่าแ
3.วิธีป
เมื�อถ
เช่น
หลบ
และ
หาก
ป้ อง
˖หาก
เขีย
ท่า
˖หาก
1.บอก
หรื อ
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.บังคับให้ผอู ้ ื�นปฏิบตั ิตามหรื อปฏิเสธ เพื�อให้ตนได้รับประโยชน์
ไม่วา่ จะเกี�ยวข้องกับการ ทํางาน การศึกษา การฝึ กอบรม การบริ การ
แผนการหรื อการทํากิจกรรมต่างๆ
.ใช้วธิ ีจดั แสดงหรื อเผยแพร่ ตัวหนังสื อภาพวาด เสี ยง รู ปภาพหรื อสิ� งอื�นๆ
และใช้วาจาหรื อ การกระทําหรื อ วิธีการอื�นๆแสดงอาการเหยียดหยาม
หรื อลบหลู่ศกั ดิ�ศรี ซึ�งทําให้ท่านรู ้สึก หวาดกลัว รู ้สึกถึงความเป็ นอริ
รู ้สึกถูกล่วงเกินส่ งผลกระทบต่อการทํางานการศึกษาการบริ การ แผนการ
การทํากิจกรรม หรื อส่ งผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของท่าน
(อ้างอิงจากกฎหมายป้ องกัน การลวนลามทางเพศมาตราที� 2)
2. อะไรคือการถูกละเมิดทางเพศในการทํางาน?
˖“การละเมิดทางเพศในที�ทาํ งานแบบโจมตี”:การละเมิดทางเพศแบบนี� หมายถึงการ
ที�ท่านโดนละเมิดทางเพศระหว่างการทํางาน ทั�งจากนายจ้าง เพื�อนร่ วมงาน
หรื อลูกค้าโดยที�บุคคลเหล่านั�นใช้คาํ พูดหรื อการกระทําที�เป็ นการดูถูกเหยียดหยาม
เรี ยกร้อง หรื อมีการโจมตีทางเพศ ให้ท่านได้รับความรู ้สึกไม่เป็ นการให้เกียรติ
หรื อถูกโจมตีทางด้านอิสรภาพและส่ งผลกระทบต่อการทํางานของท่าน
˖“การละเมิดทางเพศในที�ทาํ งานแบบการแลกเปลี�ยน”:หมายถึงการที�นายจ้างใช้
ตําแหน่งหน้าที�การงานในการกระทําหรื อคําพูดที�เป็ นการดูถูกเหยียดหยาม
เรี ยกร้อง หรื อมีการโจมตีทางเพศต่อลูกจ้าง เพื�อแลกเปลี�ยนกับการว่าจ้างงาน
ค่าแรง คะแนนในการสอบ เลื�อนขั�น หรื อให้โบนัสและลงโทษต่อลูกจ้าง
3.วิธีปฏิบตั ิกรณี ที�โชคร้ายถูกลวนลามทางเพศ
เมื�อถูกลวนลามทางเพศ หากเลือกใช้วธิ ีที�ยอมเป็ นฝ่ ายรับ
เช่นเก็บกดไม่ยอมปริ ปากไม่สนใจ (เช่นแกล้งทํา เป็ นมองไม่เห็นหรื อไม่ได้ยนิ )
หลบเลี�ยง (เช่นขอย้ายงาน) ปกติแล้วไม่สามารถ ยับยั�งได้
และมักทําให้ผกู ้ ระทําการลวนลามทางเพศรู ้สึกย่ามใจ ดังนั�น
หากโชคร้ายถูกลวนลามทางเพศควรเลือกใช้วธิ ีรับมือและ
ป้ อง กันการถูกลวนลามทางเพศดังต่อไปนี�
˖หากเป็ นไปได้ ลองเจรจากับผูก้ ระทําการลวนลามดู : อาจจะเป็ นการพูดคุยซึ� งหน้า
เขียนจดหมายหรื อบอก กล่าวผ่านบุคคลที� 3 ที�ท� งั สองฝ่ ายเชื�อใจ เพื�อบอกกล่าวว่า
ท่านรู ้สึกไม่ค่อยสบายเมื�อมีพฤติกรรมอย่างนี�เกิดขึ�น
˖หากสถานการณ์ยงั ไม่ดีข� ึน อาจลองใช้วธิ ี ดงั กล่าวด้านล่างนี�
1.บอกเล่าเรื� องราวที�เกิดขึ�นและผลกระทบที�มีต่อท่านกับเพื�อนหรื อญาติที�ท่านเชื�อถือ
หรื อไว้วางใจ

อง
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2.จดบันทึกเหตุการณ์ที�ถูกลวนลามทางเพศไว้ โดยเฉพาะลําดับของเหตุการณ์ที�เกิด
ขึ�น และความพยายามยับยั�ง การถูกลวนลาม เช่น ท่านพยายามต่อต้าน
หรื อรับมือกับเหตุการณ์อย่างไรบ้าง ทําไม รู ้สึกอย่างไรและส่ งผลกระทบต่อ
ท่านอย่างไรบ้าง พยายามหาพยานที�เห็นเหตุการณ์ นอกจากนี�ยงั ต้องบันทึก
วันเวลาและสถานที�ที�เกิดเหตุการณ์ทุกครั�งที�ถูกลวนลาม ให้รีบจดบันทึกไว้ทนั ทีและเก็บรักษาไว้ให้ดี
3.เก็บหลักฐาน (เช่นบันทึกเสี ยงของผูก้ ระทําการลวนลามทางเพศไว้)
4.ขอความช่วยเหลือด้านกฎหมายเช่นยืน� ฟ้ องตามกฎหมายอาญา
หรื อกฎหมายแพ่งเพื�อเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย หรื อขอความช่วยเหลือผ่านเจ้าหน้าที�ระดับบริ หาร
ในสถานที�ทาํ งาน (ร้องทุกข์หรื อขอให้ช่วยไกล่เกลี�ย)
˓เมื�อท่านถูกลวนลามทางเพศในสถานที�ทาํ งาน โปรดร้องเรี ยนต่อนายจ้าง
หลังจากที�นายจ้างทราบเรื� องแล้ว ควรรี บดําเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือทันที
หากว่านายจ้างฝ่ าฝื นข้อกําหนด ท่านสามารถโทรกระทรวงแรงงาน焏1955
สายรับเรื� องร้องเรี ยนและให้คาํ ปรึ กษาแรงงาน焐หรื อร้องเรี ยนต่อรัฐบาลเขต
และเมืองที�ท่านทํางาน
(๓.) ทําความเข้าใจเกี�ยวกับการค้ามนุษย์
1.การค้ามนุษย์
(1) คือการค้าประเวณี หรื อแรงงานโดยได้รับค่าตอบแทนที�ไม่เป็ นธรรม
หรื อตัดอวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ�งของ ร่ างกายผูอ้ ื�น ด้วยการข่มขืน บังคับ ข่มขู่
กักขัง หน่วงเหนี�ยว ใช้ยาเสพติด สะกดจิต หลอกลวง จงใจปกปิ ด ข้อมูลสําคัญ
ข้อผูก มัดของสัญญากูเ้ งินที�ผดิ กฎหมาย ยึดเอกสารสําคัญ
หลอกใช้ผทู้ ี�อยูใ่ นสถานะที�ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง หรื อยากต่อการขอความช่วยเหลือได้
หรื อใช้วธิ ีอื�นที�ขดั ต่อความจํานงค์เจ้าตัว
เพื�อทําการรับสมัครงาน ซื�อขาย จํานํา ขนส่ ง ส่ งมอบ รับ ให้ที�ซ่อน เป็ นนายหน้า
ให้ที�พกั พิงแก่ประชากรทั�งในและต่างประเทศ
หรื อใช้วธิ ีการข้างต้นทําการค้าประเวณี หรื อแรงงานโดยได้รับค่าตอบแทน
ที�ไม่เป็ นธรรม หรื อตัดอวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ�งของร่ างกายผูอ้ ื�น
(2) เจตนาให้ผเู ้ ยาว์ที�มีอายุต�าํ กว่า 18 ปี ประกอบอาชีพค้าประเวณี หรื อแรงงานโดย
ได้รับค่าตอบแทนที�ไม่เป็ นธรรมหรื อตัดอวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ�งของ
ผูเ้ ยาว์ดงั กล่าว ด้วยการรับสมัครงาน ซื�อขาย จํานํา ขนส่ ง ส่ งมอบ รับ ให้ที�ซ่อน
เป็ นนายหน้า ให้ที�พกั พิงแก่ผเู ้ ยาว์ที�มีอายุต�าํ กว่า 18 ปี หรื อให้ผเู ้ ยาว์ที�มีอายุต�าํ กว่า
18 ปี ประกอบอาชีพค้าประเวณี หรื อแรงงานโดยได้รับค่าตอบแทนที�ไม่เป็ นธรรม
หรื อตัดอวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ�งของผูเ้ ยาว์ดงั กล่าว
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ที�เกิด

2.����� ��� ������� ������� ()-5ǵ
焏55 ����� ����� ���� ����� �������� ��� ��� ����������� ��������� ��� 
����� ������������������� ��� �� ������
��� �������� ������ ������� ��������������� ��� ������� :
˖เรี ยกเก็บค่าบริ การจัดหางานที�สูง แล้วหักออกจากเงินเดือน
ทําให้ถูกหักเงินเดือนโดยไม่มีเหตุผล
˖แรงงานต่างชาติที�ถูกนายจ้างแจ้งความหลบหนี หรื อพํานักอยูใ่ นไต้หวันโดย
ผิด กฎหมาย ถูกบังคับให้ ค้าประเวณี หรื อหักเงินเดือนโดยไม่มีเหตุผล
˖แนะนําให้ท่านไปทํางานกับนายจ้างรายอื�น ฝ่ าฝื นกฎหมายการจ้างงานมาตราที� 45
˖ว่าจ้างแรงงานต่างชาติโดยไม่ได้รับอนุ ญาต
ใบอนุญาตหมดอายุหรื อว่าจ้างแรงงานต่างชาติที�ผอู ้ ื�นเป็ น
ผู ้ นําเข้ามาฝ่ าฝื นกฎหมายการจ้างงานมาตราที� 57 ข้อที� 1
˖นําเข้าแรงงานต่างชาติจากนั�นส่ งไปทํางานกับนายจ้างรายอื�นที�โดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่ าฝื น
กฎหมายการจ้าง งานมาตราที� 57 ข้อที� 2
˖สั�งแรงงานต่างชาติที�ตนได้รับอนุญาตให้วา่ จ้าง ไปทํางานนอกเหนื อจากที�ระบุ
ไว้ในใบอนุญาตว่าจ้างหรื อ เปลี�ยนแปลงสถานที�ทาํ งานโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่ าฝื น
กฎหมายการ จ้างงานมาตราที� 57 ข้อที� 3 และ 4
(๔)รู ้จกั กับ“พระราชบัญญัติคุม้ ครองเหยือ� อาชญากรรม”
˖เพื�อเป็ นคุม
้ ครองสิ ทธิมนุษยชนของแรงงานต่างชาติในไต้หวัน
เมื�อวันที� 30 พฤศจิกายน พ.ศ.24
ได้ผา่ นวาระการแก้ไขเพิ�มเติม“พระราชบัญญัติคุม้ ครองเหยือ� อาชญากรรม”
ในช่วงระยะเวลาที�แรงงานต่างชาติอยูใ่ นไต้หวัน
เพราะตกเป็ นเหยือ� อาชญากรรมถึงแก่ชีวติ หรื อได้รับบาดเจ็บ
ผูท้ ี�ตกเป็ นเหยือ� อาชญากรรมทางเพศจะอยูใ่ นขอบเขตการคุม้ ครองของกฎหมายนี�ˤ
˖แรงงานต่างชาติในช่วงระหว่างทํางานในไต้หวัน
หากเกิดกรณี เหตุการณ์ขา้ งบนนี�ข� ึน ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองเหยือ� อาชญากรรม
ตัวของแรงงานเองหรื อญาติยนื� คําร้องขอเงินชดเชยแก่เหยือ� อาชญากรรม
และจะได้รับบริ การคุม้ ครองในส่ วนที�ควรจะได้รับอีกด้วย.
˖ในปั จจุบน
ั รัฐบาลในแต่ละเขตพื�นที�ได้จดั ตั�งหน้าต่างประชาสัมพันธ์
ให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างชาติที�ตกเป็ นเหยือ� ทางอาชญากรรม
นอกเหนือจากรัฐบาลเขตพื�นที�และศูนย์ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศได้มีบริ การให้
ที�พกั ชัว� คราว ช่วยเหลือทางการแพทย์ ช่วยเหลือทางด้านกฏหมาย

ไว้ให้ดี

บริ หาร

อทันที

มขู่
าคัญ

หลือได้

ยหน้า

โดย

ซ่อน
ตํ�ากว่า
นธรรม
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˖ส

การให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา รวมทั�งการแนะนํา ให้คาํ ปรึ กษาทางจิตวิทยาแล้ว
มูลนิธิคุม้ ครองผูต้ กเป็ นเหยือ� ทางอาชญากรรม สามารถช่วยเหลือท่านยืน� คําร้อง
ขอเงินชดเชยให้แก่ผตู ้ กเป็ นเหยือ� ให้ความช่วยเหลือปรึ กษาในการพิจารณาคดี
ระหว่างหรื อหลังจากตัดสิ นคดี
ช่วยเหลือในการตรวจสอบผูก้ ระทําผิดหรื อการชดเชยตามกฏหมายกําหนด
เพื�อเป็ นการปกป้ องสิ ทธิประโยชน์ ของผูต้ กเป็ นเหยือ� ทางอาชญากรรม
˖มูลนิ ธิคุม
้ ครองผูต้ กเป็ นเหยือ� อาชญากรรม สายด่วนโทรฟรี 0800-00-80

(รวม
หากท
113 (
อินโ

6.3.หลักการในการป้ องกันอันตรายและคุม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคลของแรงงานต่างชาติ
移工在臺工作須知
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��
)

กระทรวงแรงงานอยากยํ�าเตือนให้ท่านมีความระวังในการปกป้ องตนเองมากขึ�น
ทั�งจากการค้า มนุษย์และการ
ลวนลามทางเพศเรี ยนรู ้ที�จะแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
หากท่านโชคร้ายถูกล่วงละเมิดทางเพศ ควรรี บติดต่อ ศูนย์รับเรื� อง
ร้องทุกข์ที�จะแนะนําด้านล่างหรื อติดต่อหน่วยงานที�เกี�ยวข้องซึ�งจะให้ความช่วย
เหลือท่านในการ นําส่ งโรงพยาบาลเพื�อตรวจบาดแผลหรื อนําส่ งสถานนีตาํ รวจ
หรื อหน่วยบริ การของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
และกิจการชาวต่างชาติเพื�อแจ้งความจัดหาล่ามแปลภาษาให้ขณะที�ตอ้ งไปขึ�นศาล
นอกจากนี�ช่วยจัดหาที�พกั
ชัว� คราวหรื อช่วยเหลือในการโอนย้ายนายจ้างและไกล่เกลี�ยข้อพิพาทระหว่าง
ท่านกับนายจ้างเป็ นต้น นอกจากนี�
หากช่วยชี�เบาะแสในการจับกุมผูก้ ระทําผิดเกี�ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน
จะมีรางวัลนําจับตอบแทนให้ดว้ ย
˖1955 ����� ����� ���� ����� �������� ��� ��� ��������� ����������������
(ไม่วา่ ท่านจะเป็ นนายจ้างแรงงานต่างชาติหรื อประชาชนทัว� ไปสามารถใช้บริ การสาย
ด่วนนี�เพื�อขอความ ช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชัว� โมงโดยผ่านโทรศัพท์บา้ น
โทรศัพท์มือถือ หรื อโทรศัพท์สาธารณะซึ�งสายด่วนนี�จะมีบริ การในภาษาต่างชาติ
(ภาษาจีน ไทย อินโดนีเซีย เวียดนามและอังกฤษ) สอบถามเกี�ยวกับกฎหมายรับเรื� อง
ร้องเรี ยนแนะนําเกี�ยวกับกฎหมาย
เพื�อช่วยเหลือรวมถึงแนะนําการคุม้ ครองไปยังหน่วยงานที�เกี�ยวข้องอีกด้วย
˖ศูนย์บริ การสอบถามสําหรับแรงงานต่างชาติในแต่ละพื�นที� (ดูภาคผนวก 1)
˖ศูนย์บริ การสําหรับแรงงานต่างชาติ ณ
สนามบินนานาชาติเถาหยวนและสนามบินนานาชาติเกาสง (ดูภาคผนวก )
˖สายด่วนแจ้งเหตุร้ายทัว� ประเทศ110กรมตํารวจ
(รวมถึงการทําร้ายร่ างกายและการล่วงละเมิดทางเพศ)

ġ
ġ

<ความ
˓รักษ
˓ถ้าห
สาม
สําน
สาย
˓โซน

1.เกี�ยว

1.อากา
อาการห
คือ มีไข
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ไทย

สายด่วนคุม้ ครอง "113"
(รวมถึงให้คาํ ปรึ กษาป้ องกันการถูกล่วงละเมิดและการทําอนาจาร)
หากท่านเผชิญกับภัยคุกคามการถูกล่วงละเมิดทางเพศ กรุ ณารี บโทรสายด่วนคุม้ ครอง
113 (ให้บริ การตลอด 24 ชัวโมง) โดยมบีรกิารทง้ัในภาษาองักฤษ เวยีดนาม ไทย
อนิโดนเีซยีญป่ีนุ่และกมัพชูา
1

างชาติ

113
24

น

)

3

2

5
ภาษาญี่ปุ่นกด 6

4

๗. เกร็ ดความรู ้ในการรักษาสุ ขภาพ

าล

<ความรู ้เกียวกับสุ ขภาพ>
รักษาสุ ขอนามัยทีดีจะช่วยให้ท่านดําเนิ นชีวิตอยูใ่ นไต้หวันได้อย่างราบรื นและมีความสุ ข
ถ้าหากว่าท่านมีปัญหาข้อสงสัยประการใดเกียวกับการป้ องกันและการรักษาโรคแพร่ ระบาด
สามารถติดต่อสอบถามเรื องมาตรการการป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชือโรคกับ
สํานักงานกองควบคุมโรคระบาดได้ทีเบอร์โทรสายตรง 1922 หรื อ 0800-001922
สายตรงกองการป้ องกันการแพร่ ระบาดเชือโรค
โซนทรัพยากรให้ความรู ้ดา้ นสุ ขอนามัย

ารสาย

าติ
เรื อง

1.เกียวกับ"ไข้หวัดใหญ่"และ"ไข้หวัดนก"

1.อาการของการติดเชือ
อาการหลักของไข้หวัดตามฤดูและไข้หวัดนก (เช่น ไข้หวัดใหญ่ H5N1หรื อไข้หวัดใหญ่ H7N9)
คือ มีไข้(อุณหภูมิ 38 องศาขึนไป) เจ็บคอ ไอ
32
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c. หลัง
เกี�ยวกับ
หลังเดิน
ควรจะ
โดยราย
ท่านคว
พร้อมท

ปวดเมื�อยกล้ามเนื�อ ปวดศีรษะ เมื�อยล้าทั�งตัว ผูป้ ่ วยบางรายอาจมีอาการอาเจียน ท้องเสี ย
และปวดท้องร่ วมด้วย ผูป้ ่ วยที�ปรากฏอาการหลายวันแล้ว
อาจมีอาการแทรกซ้อนที�รุนแรงเช่น หายใจขัดและปอดบวม
2.วิธีป้องกันและรับมือ
(1) ให้ความสําคัญเกี�ยวกับเรื� องอนามัยส่ วนตัว :
a.ล้างมือบ่อยๆ ให้เป็ นนิสัย
b.หลีกเลี�ยงการใช้มือสัมผัสตา จมูกและปาก เพราะเชื�อโรคอาจแพร่ เข้าสู่ ร่างกายได้
(2) ให้ความสําคัญกับความสะอาดของหลอดลม และมารยาทในการจาม:
a. หากมีอาการไอหรื อจาม ควรสวมผ้าปิ ดปากป้ องกัน
และเมื�อมีน� าํ ลายหรื อเสมหะเลอะบนผ้าปิ ดปากควรเปลี�ยนผ้าปิ ดปากทันที
b. ควรใช้กระดาษทิชชู่หรื อผ้าเช็ดหน้าปิ ดปากและจมูกเมื�อมีการไอหรื อจาม
รวมทั�งทิ�งกระดาษทิชชู่ลงในถังขยะทันทีที�เช็ดเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
c.หากนํ�าลายหรื อเสมหะสัมผัสโดนมือ ให้รีบล้างมือทั�งสองมืออย่างสะอาดทันที
เกิดนํ�าหยุดหรื อไม่มีน� าํ ให้ใช้ท่านสามารถใช้น� าํ ยาล้างมือแห้งแทนได้
d.หากมีอาการทางหลอดลมควรรักษาระยะห่างกับผูท้ ี�พดู คุยด้วย
(3) หากมีอาการไม่สบาย ควรพักผ่อนอยูใ่ นบ้าน
ไม่ควรออกไปที�สาธารณะหากไม่จาํ เป็ น
และหากมีอาการรุ นแรงควรนําตัวส่ งโรงพยาบาลทันที
(4) หลีกเลี�ยงสถานที�แพร่ เชื�อ :
a.ควรจะหลีกเลี�ยงการสัมผัสกับผูต้ ิดเชื�อโดยตรง
หากจําเป็ นหรื อหลีกเลี�ยงไม่ได้จริ งๆควรจะสวมใส่
หน้ากากปิ ดจมูกให้เรี ยบร้อยและพยายามรักษาความสะอาดของตน
b. ควรจะหลีกเลี�ยงการเข้าไปในพื�นที�ๆ ที�มีการระบาดของเชื�อ
หากจําเป็ นต้องเข้าไปให้เขตพื�นที�ๆ
มีการแพร่ กระจายเชื�อไม่ควรถอดผ้าปิ ดจมูกออกหรื อไปแตะต้องสัมผัสกับสัตว์ที�ติดเชื�อ
หรื อสถานที�มีการฆ่าสัตว์ดงั กล่าว
()ข้อควรระวังในการเข้าออกประเทศ :
a. ก่อนกลับประเทศควรติดตามข่าวคราว
เกี�ยวกับการแพร่ กระจายเชื�อไวรัสในประเทศนั�นรวมทั�งปฏิบตั ิตามข้อบังคับของ
กรมอนามัยในประเทศนั�นๆอย่างเคร่ งครัด
b. เมื�อเดินทางกลับประเทศควรหลีกเลี�ยง การสัมผัสสัตว์ปีกและสิ� งคัดหลัง� ของสัตว์ปีก
เมื�อมีการสัมผัสต้องรี บล้างมือด้วยสบู่ทนั ที

2.รู้จกั

1.พาหะ
2. อากา
ปวดกล
3.การป
(1) กําจ
เป็ นปร
(2)หลีก
(3)หาก
หรื อจํา
ใส่ เสื� อ
(ทางกร
ในบริ เว
()หาก
พร้อมท

3. โรค

1.การต
ติดต่อผ
โดยจะ
2. อากา
เจ็บท้อ
เป็ นต้น
3.วิธีป้อ
(1)ควร
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น ท้องเสี ย

c. หลังจากที�เดินทางกลับเข้าไต้หวัน หากมีอาการตัวร้อนหรื อมีอาการ
เกี�ยวกับระบบหายใจสามารถขอความช่วยเหลือจากศูนย์ที�ตรวจคนเข้าเมืองได้
หลังเดินทางกลับถึงบ้านแล้วหากพบว่าไม่สบาย
ควรจะสวมหน้ากากอนามัยและรี บไปพบแพทย์ทนั ที
โดยรายงานให้แพทย์ทราบถึงสถานที�ที�ท่านไปมาก่อนหน้าทั�งนี�
ท่านควรจะรักษามารยาทในเรื� องการเข้าหาแพยท์และป้ องกันตัวเองให้ดี เสี ยก่อน
พร้อมทั�งลดการออกไปที�สาธารณะ

ายได้

2.รู้จกั ไข้เลือดออกเดงกี

นที

移工在臺工作須知

1.พาหะนําโรค : ยุงลาย
2. อาการคือมีไข้สูง (38 องศาเซลเซียสขึ�นไป) ฉับพลัน ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา
ปวดกล้ามเนื�อและกระดูก มีผนื� ขึ�นตามผิวหนัง เป็ นต้น
3.การป้ องกันและรักษา
(1) กําจัดภาชนะที�มีน� าํ ขังภายในและนอกบ้าน รวมทั�งทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
เป็ นประจําสมํ�าเสมอ
(2)หลีกเลี�ยงการกัดของยุงลาย ติดหน้าต่างมุง้ ลวดเพื�อป้ องกันยุงลายในบ้าน
(3)หากอาศัยอยูใ่ นเขตพื�นที�ที�มีการระบาดของไข้เลือดออก
หรื อจําเป็ นต้องเข้าไปในเขตพื�นที�น� นั ๆ ให้สวม
ใส่ เสื� อแขนยาว สี อ่อนๆ กางเกง ขายาว และควรจะทา (หรื อพ่น) ยากันยุง
(ทางกระทรวงสาธารณสุ ขและสวัสดิการ รับรองมาตรฐาน)
ในบริ เวณผิวที�โผล่พน้ จากเสื� อผ้า
()หากมีอาการที�น่าสงสัยว่าป่ วยเป็ นไข้เลือดออก ให้รีบไปพบแพทย์
พร้อมทั�งบอกให้แพทย์เกี�ยวกับสถานที�ที�ท่านไปมาก่อนหน้า

3. โรคไข้รากสาดน้อยหรื อโรคไทฟอยด์

อง

งสัตว์ปีก
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1.การติดต่อ :
ติดต่อผ่านทางการรับประทานอาหารหรื อนํ�าดื�มที�ปนเปื� อนอุจจาระของผูป้ ่ วย
โดยจะมีระยะฟักตัว 8-14วัน
2. อาการ : ตัวร้อน,ปวดศีรษะ,ไม่สบาย,เบื�ออาหาร,
เจ็บท้อง, ท้องผูกหรื อท้องเสี ย, หัวใจเต้นช้า, ม้ามและตับบวม, ออกหัดตามร่ างกาย
เป็ นต้น และการติดเชื�ออย่างอ่อนหรื อมีการผิดปกติในการติดเชื�อ..
3.วิธีป้องกันและรักษา :
(1)ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั�งก่อนการรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย

ว์ที�ติดเชื�อ
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(2)หลังจากเปลี�ยนผ้าอ้อมให้เด็กหรื อผูส้ ู งอายุ ควรให้สบู่หรื อครี มล้างมือ
ล้างมือให้สะอาดทุกครั�ง
(3)หากพบว่ามีอาการตัวร้อน ปวดท้อง ท้องเสี ย หรื ออาการไม่สบายอื�นๆ
กรุ ณารี บแจ้งนายจ้างหรื อเอเย่นต์ทนั ทีเพื�อช่วยเหลือในการรักษา
อีกทั�งไม่ควรรับหน้าที�จดั การอาหารให้แก่ผสู ้ ู งอายุหรื อเด็กด้วย

การใช้อุป
รวมทั�งกา
การถ่ายเล
อาจติดโร
นอกจากต
งดเที�ยวแห
เพศสัมพัน
การใช้ถุง
สามารถป
ยกเลิกการ
และหากม
เกี�ยวกับโ

4. โรคหัด

移工在臺工作須知

พาหะนําโรค: ติดต่อโดยอากาศ การสัมผัส นํ�าลาย นํ�ามูก หรื อ เสมหะ ของผูป้ ่ วยที�ติดเชื�อ
อาการ: อาการที�พบบ่อยมีไข้ ผืน� นํ�ามูกไหล ตาแดง ไอ
ในกรณี ที�รุนแรงอาจจะอักเสบที�บริ เวณหูช� นั กลาง ปอดอักเสบและโรคไข้สมองอักเสบ
วิธีป้องกันและรักษา: ก่อนมาไต้หวันควรได้รับการฉีดวัคซีนโรคหัด โรคหัดเยอรมัน
โรคคางทูม (MMR) การฉีด วัคซีน เพราะโรคหัดเป็ นโรคที�ติดต่อกันได้ง่าย และ
4วันก่อนและหลังที�ผนื� ขึ�น เป็ นช่วงเวลาที�ติดเชื�อ ถ้ามีไข้ ผืน� และนํ�ามูกไหล ตาแดง ไอ
ถ้ามีอาการ 1 ใน 3 อาการนี� อาจจะสงสัยว่าเป็ นโรคหัด ควรที�จะแจ้งให้ป้องกัน
ภายในโรงงานหรื อเพื�อความปลอดภัยและสุ ขภาพของบุคลากรและปรึ กษาแพทย์
สวมผ้าปิ ดจมูกตลอด และแจ้งให้แพทย์ทราบว่าในระยะได้มีการเดินทางกลับบ้าน
หรื อการเดินทางต่างประเทศ

7.การป้ อ
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เชื�อวัณโร
ผูป้ ่ วยที�ตร
มักไม่พบ
จนกระทัง�
โดยไม่ทร
บางรายท
จะมีอากา
หรื ออาจเจ
เมื�อติดเชื�อ
ชีวติ แต่มีผ
เป็ นโรคท
เป็ นหลักก
อาการไอ
ฉายเอ็กซ
สําหรับกา
และต้องไ
เมื�ออาการ
หากหยุดย
ทําให้รักษ

5. โรคหัดเยอรมัน

พาหะนําโรค: ติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจ อาการ:
อาการหลัก ได้แก่ มีไข้เล็กน้อย เมื�อยล้า มีต่อมนํ�าเหลืองโตบริ เวณหลังหู และมีผนื� แดง
ถ้าหญิงตั�งครรภ์ ติดเชื�อหัดเยอรมัน อาจทําให้ทารกเสี ยชีวติ ในครรภ์
การแท้ง ทารกในครรภ์อาจจะพิการได้
วิธีป้องกันและรักษา: ก่อนจะมาไต้หวันควรได้รับการฉี ดวัคซี นโรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคคางทูม
(MMR) การฉีดวัคซีน เพราะโรคหัดเยอรมันเป็ นโรคที�ติดต่อกันได้ง่าย
และก่อนและหลัง 7 วันที�ผนื� ขึ�น เป็ นช่วงเวลาที�ติดเชื�อ
โดยทัว� ไปผืน� จะจางหายอย่างรวดเร็ ว ดังนั�น
ในกรณี ที�มีอาการสงสัยว่าเป็ นโรคหัดเยอรมัน ควรที�
จะแจ้งให้ป้องกันภายในโรงงานหรื อเพื�อความปลอดภัยและสุ ขภาพของบุคลากร
และปรึ กษาแพทย์ สวมผ้า ปิ ดจมูกตลอด และแจ้งให้แพทย์ทราบว่าในระยะที�มีการเดินทางกลับบ้าน
หรื อการเดินทางต่างประเทศ

6.การป้ องกันโรคภูมิตา้ นทานบกพร่ อง (โรคเอดส์)

โรคเอดส์สามารถติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ที�ไม่ได้ป้องกันการติดต่อของโรค
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ยที�ติดเชื�อ

องอักเสบ
ยอรมัน
และ
าแดง ไอ
น
พทย์
า้ น

7.การป้ องกันวัณโรค

มีผนื� แดง

โรคคางทูม

ากร
างกลับบ้าน

งโรค
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เชื�อวัณโรคติดต่อผ่านละอองเล็กๆ ที�ลอยอยูใ่ นอากาศ
ผูป้ ่ วยที�ตรวจเสมหะแล้วพบว่าเป็ นวัณโรค จะแพร่ เชื�อ ได้รุนแรงที�สุด
มักไม่พบอาการผิดปกติใดๆ ในระยะแรกเริ� มการเจริ ญของโรคเป็ นไปอย่างช้าๆ
จนกระทัง� เมื�อ เข้าสู่ ระยะรุ นแรงจึงจะพบอาการ ไอเรื� อรัง มีเสมหะมากอ่อนเพลีย
โดยไม่ทราบสาเหตุเบื�ออาหาร นํ�าหนัก ลดลง เป็ นต้น
บางรายที�อาการรุ นแรงมากจะพบว่า
จะมีอาการร้อนและเหนื�อยออกมากในช่วงบ่ายหรื อเวลากลางคืน
หรื ออาจเจ็บหน้าอกไอเสมหะมีเลือด
เมื�อติดเชื�อวัณโรคแล้วหากไม่ได้รับการรักษาเชื�อจะซ่อนตัวอยูใ่ นร่ างกายไปจนตลอด
ชีวติ แต่มีผตู ้ ิดเชื�อประมาณ 5-% ในภาวะภูมิคุม้ กันอ่อนแอ โรควัณโรคอาจจะ
เป็ นโรคที�ทาํ ให้ถึงแก่ชีวติ ได้. ตรวจพบโรคตั�งแต่ระยะเริ� มต้น เพื�อวางแผนการรักษา
เป็ นหลักการป้ องกันวัณโรค ที�ดีที�สุดหากพบว่ามี
อาการไอเรื� อรังและมีเสมหะติดต่อกันนานเกินสองสัปดาห์ ต้องรี บไปพบแพทย์
ฉายเอ็กซเรย์และตรวจเสมหะ เพื�อให้แน่ใจว่าเป็ นวัณโรคหรื อไม่
สําหรับการรักษาวัณโรค ผูป้ ่ วยต้องกินยาตามคําสั�งแพทย์เป็ นเวลาตั�งแต่หกเดือนขึ�นไป
และต้องไปตรวจอาการตาม เวลาที�แพทย์กาํ หนดด้วย
เมื�ออาการดีข� ึนต้องกินยาต่อไปห้ามหยุดกินยาเองเป็ นอันขาด
หากหยุดยาก่อนกําหนดจะทําให้อาการรุ นแรงขึ�นและเชื�อวัณโรคจะดื�อยา
ทําให้รักษายากขึ�นและเป็ นอันตรายต่อชีวติ ผูป้ ่ วยควรเข้ารับแผนการรักษาแบบ DOTS

移工在臺工作須知

การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ร่ วมกัน (เช่น เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา)อุปกรณ์บรรจุต่างๆ
รวมทั�งการติดต่อโดยตรงจากแม่สู่ลูก ทางปาก ทวารหนักและ ช่องคลอด นอกจากนี�
การถ่ายเลือด การใช้เข็มหรื อกระบอกฉีดยาร่ วมกับผูต้ ิดเชื�อเอดส์หรื อผูเ้ สพยาเสพติด
อาจติดโรคเอดส์ได้โดยง่ายส่ วนวิธีป้องกันโรคเอดส์น� นั
นอกจากต้องหลีกเลี�ยงพฤติกรรมเสี� ยงข้างต้นแล้วยังต้อง หลีกเลี�ยงการมีคู่นอนหลายคน
งดเที�ยวแหล่งบริ การต่างๆ ที�นาํ ไปสู่ การมีเพศสัมพันธ์ และขอยํ�าเตือนว่า เมื�อมี
เพศสัมพันธ์ตอ้ งป้ องกันความปลอดภัยทุกครั�งด้วยการสวมใส่ ถุงยางอนามัย
การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีน� นั
สามารถป้ องกันโรคที�เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ทางรัฐบาลไต้หวันได้มีการทําการ
ยกเลิกการตรวจโรคภูมิตา้ นทานบกพร่ อง (โรคเอดส์)
และหากมีขอ้ สงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที�สายด่วนบริ การให้คาํ ปรึ กษาและแจ้งเรื� อง
เกี�ยวกับโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุ ขและสวัสดิการ : 0800-001922
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อาจทําให้เ
FM2 และ
2.วิธีป้องก
2.1.มีพฤ
2.2.อย่า
2.3.หาว
2.4.ไม่ใ
2.5.หลีก
2.6.ไม่ร
3. กระทรว
เพื�อให้บริ
ยังมีหน่วย
จะเลิกยาเส
0800-7704. เพื�อตอบ
ไต้หวันได
เป็ นสัญลัก

8.การดูแลเบื�องต้นเมื�อถูกไฟไหม้หรื อนํ�าร้อนลวก

移工在臺工作須知

เมื�อถูกไฟไหม้หรื อนํ�าร้อนลวกไม่รุนแรงให้เอานํ�าเย็นราดหรื อเปิ ดก๊อกนํ�าให้น� าํ ไหลลง
บนส่ วนที�ถูกลวกจากนั�นใช้ผา้ ชุบนํ�าเย็นประคบเบาๆหรื อแช่ในนํ�าเย็น
แต่ตอ้ งระวังอย่าให้แผลแตก หากอาการรุ นแรง ให้ทาํ ตาม
ขั�นตอนดังนี� : ราดɦเปลื�องɦแช่ ɦคลุมɦส่ ง เพื�อลดอาการรุ นแรงของแผล
ราด : เปิ ดก๊อกนํ�าให้น� าํ ไหลลงส่ วนที�ถูกลวกโดยเร็ ว
หรื อนําส่ วนที�ได้รับบาดเจ็บแช่ในนํ�าเย็น เพื�อลดความร้อนของผิวหนัง
เปลื�อง : ทําเสื� อผ้าให้ชุ่มด้วยนํ�า และค่อยๆ ถอดเสื� อผ้าออก
หากจําเป็ นให้ใช้กรรไกรตัดเสื� อผ้าออก แต่ให้คง
ไว้ในบริ เวณที�ยดึ ติดกับผิวหนัง และระวังอย่าให้แผลแตก
แช่ : จุ่มในนํ�าเย็นติดต่อกัน 30 นาที เพื�อลดอาการเจ็บปวดและมีสติ
แต่หากบริ เวณที�ถูกไฟไหม้หรื อนํ�าร้อนลวกมีบริ เวณกว้างหรื อเป็ นเด็กเล็กไม่จาํ เป็ นต้อง
แช่น� าํ เย็นนานเกินไปเพราะจะทําให้อุณหภูมิร่างกายลดลงมากเกินไปและอาจจะทําให้
พลาดเวลาทองในการรักษา:
คลุมบริ เวณแผลด้วยผ้าปูที�นอนหรื อผ้าสะอาดโดยใช้ผา้ ก๊อซปิ ดแผล ไม่ควรทายาอื�นๆ
โดยพลการ เพราะอาจจะไม่เพียงแต่ไม่สามารถทําให้อาการทุเลาลงได้แล้ว
ยังเป็ นผลให้บาดแผลมีเชื�อโรคติดต่อได้
อีกทั�งยังทําให้ผรู ้ ักษาพยาบาลไม่สามารถวินิจฉัยบาดแผลได้อีกด้วย
นอกเหนือจากบาดแผลเล็กน้อยที�สามารถจัดการเองได้แล้ว
ควรนําตัวส่ งโรงพยาบาลเพื�อทําการรักษาโดยเร็ ว หากมีอาการหนัก
ควรนําตัวส่ งโรงพยาบาลที�มีแผนกรักษาอาการนี�โดยตรง

ɦเกร็ ดค
˓บอกเคล
ช่วยให้ท่าน

9.ไม่แตะต้องยาเสพติด [TFDA]
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(1) การใ

1. การเสพยาเสพติดไม่เพียงเป็ นการกระทําที�ผดิ กฎหมาย
ยังทําลายสุ ขภาพก่อให้เกิดอันตรายต่อการทํางานและการดํารงชีวติ ของท่าน
ติดแล้วเลิกยาก มักเกิดอาการมึนเมาและทําลายร่ างกายโดยไม่สามารถฟื� นสภาพได้
และเป็ นภัยเงียบที�อาจคร่ าชีวติ ท่าน และอาจทําให้เสี ยชีวติ ได้
ดังนั�นอย่าครอบครองหรื อเสพยาเสพติดทุกชนิด รวมทั�งยาเสพติดประเภทต่างๆ
ดังต่อไปนี�เป็ นอันขาดไม่วา่ จะเป็ นเพราะความอยากรู ้อยากลอง ชอบการท้าทาย
คึก คะนอง ปฏิเสธยาเสพติดประเภทที�สามได้แก่ยาเคทามีน ˬเสพระยะยาว

เสื� อน
สามาร
แล้วน

(2) มะนา

กานํ�าช
แกะเม
คราบ
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นํ�าไหลลง

งแผล

จําเป็ นต้อง
จะทําให้

ายาอื�นๆ

移工在臺工作須知

อาจทําให้เกิดกการอักเสบเรื� อรังของระบบ ทางเดินปัสสาวะ˭ยา Nimetazepam
FM2 และยาเสพติดอื�น ๆ ที�เกิดขึ�นใหม่ ๆ
2.วิธีป้องกันยาเสพติด6ประการ
2.1.มีพฤติกรรมการดํารงชีวติ ที�ถูกต้องและฝึ กเป็ นนิสัย
2.2.อย่าลองเสพยาเสพติดเป็ นอันขาด
2.3.หาวิธีระบายอารมณ์หรื อความเครี ยดที�ถูกต้องและเหมาะสม
2.4.ไม่ใช้ยากระตุน้ ประสาทหรื อยาลดความอ้วน
2.5.หลีกเลี�ยงไปแหล่งบันเทิงต่างๆ
2.6.ไม่รับเครื� องดื�มหรื อบุหรี� จากบุคคลแปลกหน้า
3. กระทรวงสาธารณสุ ขและสวัสดิการ ได้ประกาศสถานบําบัดยาเสพติด
เพื�อให้บริ การการบําบัดยาเสพติดให้การ รักษาฉุกเฉินและรับผูป้ ่ วยใน นอกจากนี�
ยังมีหน่วยงานภาคเอกชนให้คาํ ปรึ กษาช่วยเหลือและจัดหาสถานที�พกั สําหรับผูป้ ระสงค์
จะเลิกยาเสพติดหากท่านต้องการทราบรายละเอียด ติดต่อสอบถามได้ที�สายด่วน
0800-770-885
4. เพื�อตอบสนองวันต่อต้านยาเสพติดโลกของสหประชาชาติ
ไต้หวันได้รณรงค์กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โดยใช้ดอกอิชิเนเซีย (Echinacea)
เป็ นสัญลักษณ์

ɦเกร็ ดความรู ้ในชีวติ ɧ
˓บอกเคล็ดลับง่ายๆ ในชี วิตประจําวันสําหรับผูท้ ี�อยูข่ า้ งนอกตัวคนเดียวอย่างท่าน
ช่วยให้ท่านขจัดปัญหาน่ารําคาญในบ้าน
เสื� อนอกที�ตอ้ งสวมใส่ ทุกวัน แต่มกั มีคราบสกปรกที�คอเสื� อและขอบแขนเสื� อ
สามารถใช้ขนมปังปอนด์ตดั เป็ นชิ�นหนาๆ
แล้วนํามาถูที�บริ เวณคราบสกปรกจะสะอาดขึ�นทันที

าพได้

งๆ
าย

(2) มะนาวกําจัดคราบได้ผลดีนกั แล

กานํ�าชาและกระติกนํ�าร้อนปรากฏคราบสี ขาวๆ แค่เอามะนาว 1 ผลมาผ่า 2 ซีก
แกะเมล็ดออกต้มในกานํ�าหรื อกระติกที�ตอ้ งการกําจัดคราบ 2-3 ชม.
คราบสกปรกจะค่อยๆ จางลงทําซํ�าหลายๆ ครั�งผลจะเด่นชัดขึ�น
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(1) การใช้ขนมปั งปอนด์ขจัดคราบสกปรก
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กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย
(3 ) เกลือป่ นขจัดกลิ�นผ้าขนหนูได้

2.เทศกา
(วันเพ็ญ

ผ้าขนหนูหรื อผ้าเช็ดตัว ใช้ไปนานๆ จะมีกลิ�นไม่น่าอภิรมย์ หากนําไปซักด้วยผงหรื อนํ�ายาซักฟอก
จะทําให้ ผ้าแข็งไม่น่าใช้วธิ ีขจัดกลิ�นเหม็นง่ายนิดเดียว
เพียงโรยเกลื�อป่ นเล็กน้อยแล้วขยี�ซกั
ในนํ�าเบาๆ กลิ�นเหม็นจะ หายเป็ นปลิดทิ�ง

ในคืนหย
จะเห็นผูค้
แบบ ต่าง

(4) ประโยชน์ของกระดาษชําระ

3.เทศกา

移工在臺工作須知

ตูว้ างรองเท้ามักอับและมีความชื�นสู งส่ งกลิ�นเหม็นฟุ้ ง
นํากระดาษชําระซึ�งมีเส้นใยละเอียดวางไว้ในตูช้ ่วยดูด ซับความชื�นได้ดี
กลิ�นเหม็นจะถูกขจัดให้หมดไปด้วย

ชาวไต้หว
จําพวกชา
เชื�อว่าจะ
มีการแข่ง

() หูโทรศัพท์มีกลิ�นเหม็น

4. เทศก

ใช้ซองชาห่อที�ยงั ไม่ได้ใช้ (เลือกกลิ�นตามชอบ)
ดึงเส้นของซองชาห่อออกวางไว้ที�ตรงส่ วนเว้าของหูโทรศัพท์
เช่นนี�กส็ ามารถรักษากลิ�นสดชื�นของหูโทรศัพท์ได้

ตามศาลเ
ชาวไต้หว
ดวงวิญญ

5.เทศกา

๘. เทศกาลและสถานที�ท่องเที�ยวสําคัญของไต้หวัน

ในคืนไห
เพื�อชมจัน
การทานข
ส่ วนส้มโ
ขนมไหว

ɦเทศกาลสําคัญɧ
˓5 เทศกาลสําคัญที�จะแนะนําต่อไปนี�
จะทําให้ท่านเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาวไต้หวันได้ดียงิ� ขึ�น
ซึ�งจะช่วยให้ปรับตัวเข้ากับสังคมและถือไต้หวันเป็ นบ้านแห่งที�สองของท่าน

1.เทศกาลตรุ ษจีน (1–15 เดือน 1 ปฏิทินจันทรคติ)
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ɦสถาน
˓ไต้หว
แสนสวย
เพื�อเป็ นต

ตรุ ษจีนหรื อวันขึ�นปี ใหม่ตามประเพณี ด� งั เดิมเป็ นเทศกาล ที�ชาวไต้หวันให้ความสําคัญที�สุด
เมื�อตรุ ษจีนมาถึงทุกครัวเรื อนจะปิ ดชุนเหลียนหรื อแผ่นคําอวยพรสี แดง
ทุกคนในครอบครัวจะกลับมาทานข้าวในวันสิ� นปี เพื�อความ เป็ นสิ ริมงคล
สมาชิกในครอบครัวจะกลับบ้านมารับประทานอาหารมื�อรวมญาติในคืนสุ ดท้าย
ของปี อย่างพร้อม หน้าพร้อมตา และมอบหงเปา (อัง� เปา) อวยพรซึ�งกันและกัน
ขอให้ปีใหม่ที�กาํ ลังมาเยือนราบรื� นและโชคดีอาหาร
สิ ริมงคลในเทศกาลตรุ ษจีน:หัวผักกาด (ไชเท้า) หมายถึงโชคดีมีชยั
ปลา หมายถึงเหลือกินเหลือใช้ เจ้ไช่หรื อ มัสตาร์ดเป็ นสัญลักษณ์ของความมีอายุยนื
เหนียนเกาหรื อขนมเข่ง:หมายถึงความเจริ ญ รุ่ งเรื อง

1.ต้านส
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นไทย

กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย

ายาซักฟอก

2.เทศกาลหยวนเซียวหรื อเทศกาลโคมไฟ
(วันเพ็ญเดือน1ตามปฏิทินจันทรคติ) ในคืนเทศกาลหยวน เซี ยว

ในคืนหยวนเซียว
จะเห็นผูค้ นมือถือโคมไฟออกไปเที�ยวงานตามวัดและศาลเจ้าจะจัดงานแสดงโคมไฟรู ป
แบบ ต่างๆ และจะมีการจัดกิจกรรมโคมไฟในแต่ละท้องที�อาหารสิ ริมงคล :ขนมบัวลอย

3.เทศกาลไหว้ขนมจ้าง (วันที� 5เดือน 5ปฏิทินจันทรคติ)

4. เทศกาลจุงหยวน(วันเพ็ญเดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติ)

ตามศาลเจ้าและวัดจะมีการจัดพิธีเซ่นไหว้หรื อพิธีกงเต็กอย่างใหญ่โต
ชาวไต้หวันจะเตรี ยมเครื� องเซ่นจําพวกหมู เห็ดเป็ ดไก่และสุ รา เพื�อเซ่นไหว้ภูตผี
ดวงวิญญาณที�ล่วงลับไปแล้วขอให้ปกปักคุม้ ครองความปลอดภัยแก่ตน

5.เทศกาลไหว้พระจันทร์ (วันเพ็ญเดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติ)

หวัน

ในคืนไหว้พระจันทร์ ครอบครัวชาวไต้หวันอยูก่ นั พร้อมหน้าพร้อมตา
เพื�อชมจันทร์รับประทานขนมไหว้ พระจันทร์ หรื อขนมเปี� ยและส้มโอ
การทานขนมไหว้พระจันทร์ มีความหมายว่าอยูก่ นั พร้อมหน้าพร้อมตาอย่างมีความสุ ข
ส่ วนส้มโอ มีความหมายว่าจะได้รับการคุม้ ครองจากพระจันทร์นนั� เองอาหารสิ ริมงคล :
ขนมไหว้ พระจันทร์ ส้มโอ

าย
น

1.ต้านสุ่ ยġ

ายุยนื
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เมื�อพูดถึง “ต้านสุ่ ย” สิ� งที�มีชื�อเสี ยงที�สุด ได้แก่ก๋ ผู เู่ หล่าเจ
อาหารเลิศรสและทัศนียภาพยามอาทิตย์อสั ดง
โดยท่าเรื อประมงหรื อหยวีเหริ นหม่าโถวเป็ นจุดชมวิวที�ดีที�สุด
และยังมีคฤหาสน์หงเหมาเฉิง

中泰文版

ɦสถานที�ท่องเที�ยวสําคัญɧ
˓ไต้หวันเป็ นเกาะที�มีความสวยงาม ได้รับการขนานนามว่า ฟอร์ โมซา แปลว่าเกาะ
แสนสวยนัน� เอง ณ ที�น� ีจะขอแนะนําสถานที�ท่องเที�ยวสําคัญในเมืองต่างๆ โดยย่อๆ
เพื�อเป็ นตัวเลือกที�ดีในการท่องเที�ยวของท่าน

สําคัญที�สุด

移工在臺工作須知

ชาวไต้หวันนิยมนําพืชสมุนไพร
จําพวกชางผูห่ รื อว่านนํ�าและอ้ายเฉ่าแขวนไว้หน้าประตูบา้ นและพกถุงหอมโดย
เชื�อว่าจะช่วยคุม้ ครองความปลอดภัยได้ช่วงเที�ยงจะมีประเพณี ต� งั ไข่
มีการแข่งเรื อมังกรสนุกสนานและคึกคักมาก อาหารสิ ริมงคล : ขนมจ้าง
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กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย
ซึ�งเป็ นสิ� งก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมยุโรปล้วนเป็ นที�ที�ไม่ควรพลาด
˖อาหารขึ�นชื�อลูกชิ�นปลา อาเกะ นํ�าบ้วย ปลาทอด และไข่เหล็กอาโผ
˖การคมนาคม โดยสารรถไฟฟ้ ขนส่ งมวลชนสายต้ายสุ่ ย ไปลงสถานี ตา้ นสุ่ ย

และยังส
ให้ท่านเ
˖อาหา
˖การค
“ไถหวัน
หรื อนัง� ร
สถานีรถ

2.ภูเขาหยางหมิงซาน

移工在臺工作須知

หยางหมิงซานที�ทศั นียภาพที�สวยงามทั�ง 4 ฤดูตลอดปี อาทิ
อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน ต้าถุนซาน ฉิงเทียนกัง
และทะเลสาบจู๋จื�อหู ฯลฯ โดยเฉพาะ “ฤดูดอกไม้” ในฤดูใบไม้ผลิ
และ “นํ�าแร่ ” ในฤดูหนาว เป็ นสิ� งที�ดึงดูดนักท่องเที�ยวมากที�สุด
˖อาหารเอกลักษณ์ ผักป่ า ไก่บา้ น อาหารจากป่ าชนิ ดต่างๆ
˖การคมนาคม ขึ�นรถเมล์หน้าสถานี รถไฟไทเป สาย 260 นัง� รถเมล์สายหง(แดง)5
หน้าสถานีรถไฟฟ้ าเจี�ยนถาน

5.�����

3.ตึกไทเป 101

ตึกไทเป 101
ถือเป็ นสัญลักษณ์ๆหนึ�งของเมืองไทเปโดยมีรูปแบบภายนอกของ
ตึกเป็ นปล้องๆเหมือนกระบอกใบไผ่
ภายในอาคารมีขายสิ นค้าแบรนด์เนมดังจากทัว� โลก
รวมถึงและภัตตคารชั�นนําคอยให้บริ การ
ท่านสามารถขึ�นไปบนชั�นสู งสุ ดของอาคารเพื�อรับชมทิวทัศน์อนั สวยงามได้
˖คุณสมบัติเด่น : การแสดงพลุไฟในเทศกาลต่าง ลิฟท์ข� ึนลงที�เร็ วที�สุดในโลก
มีการออกแบบระบบกันลมแรงที�ใหญ่ที�สุดในโลก
ġ ˖การเดินทาง : เดินทางด้วยรถไฟฟ้ าสายซิ�นอี�ถึงสถานี 101

ฯลฯ ใน
ภูเขาอาห
˖อาหา
˖การค
สายอาห
สายอาห

6.ไถหน

4.ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา หนานโถว
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ทะเลสาบสุ ริยนั จันทราตั�งอยูก่ ลางเกาะไต้หวัน
เป็ นทะเลสาบนํ�าจืดที�ใหญ่ที�สุดของไต้หวัน
และเป็ นทะเลสาบที�สวยที�สุด โดยมีเกาะลาหลู่เป็ นเขตกั�น
ด้านตะวันออกเป็ นเว้าวงกลมคล้ายพระอาทิตย์
ด้านตะวันตกคล้ายพระจันทร์เสี� ยว
จึงเรี ยกว่าทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ด้วยทัศนียภาพที�โรแมนติกและสวยงาม
ทําให้เป็ นสถานที�อนั เลื�องชื�อของไต้หวัน
˖คุณสมบัติเด่น บริ เวณทะเลสาบมีสถานที�ท่องเที�ยวที�มีชื�อเสี ยง เช่น สุ่ ยเซ่ อ วัดเหวินอู่
หอฉือเอิน อีต๋าเซ่า เซี� ยงซันไว่ และยังมีทางเดินเท้า 14 เส้นล้อมรอบ

หนึ�งของ
˖อาหา
(ขนมปัง
˖การค
หน้าสถ
"ไถวันห
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นไทย

กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย
และยังสามารถล่องเรื อชมวิวรอบๆ หรื อนัง� รถกระเช้าของทะเลสาบดูทิวทัศน์จากด้านบน
ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการเล่นนํ�า สามการเดินทางที�แตกต่างกัน.
˖อาหารอร่ อย ปลาจ๋ งถ่ง ปลาฉี ลี� กุง้ ทะเลสาบ ชาอัสสัม เห็ดหอม หน่อไม้
˖การคมนาคม สถานี รถไฟไทจงหรื อสถานี รถไฟความเร็ วสู งไทจงนัง� รถ
“ไถหวันเห่าสิ ง”
หรื อนัง� รถทัวร์หนานโถวไปถึงทะเลสาบสุ ริยนั จันทราหรื อนัง� รถบัสที�ตึก B ณ
สถานีรถไฟไทเป (ไทเปÆทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา)

ทิ

บไม้ผลิ
ที�สุด
ๆ
ดง)5

5.������������� �������

นอกของ

ก
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พระอาทิตย์ข� ึน ทะเลเมฆ พระอาทิตย์ตก รถไฟป่ า ต้นไม้ยกั ษ์
ฯลฯ เป็ นที�เรี ยกว่า ความงามโดดเด่น 5 อย่างของภูเขาอาหลีซาน
ภูเขาอาหลีซานมีจุดการท่องเที�ยวใหม่แปดจุดที�ข� ึนชื�อ :
หิ นถาซาน ต้นไม้ยกั ษ์เบอร์ 28 ภูเขาเสี ยวหลี�หยวน ต้นไม้ยกั ษ์
สะพานเซียงลี�น วัดฉื อยุน้ นํ�าตกเสิ นหยี ต้นไม้โบราณอาหลีซาน
ฯลฯ ในฤดูกาลดอกไม้ (เดือนมีนาคมและเมษายน) ของแต่ละปี
ภูเขาอาหลีซานจะเต็มไปด้วยนักท่องเที�ยว
˖อาหารอร่ อย :ข้าวกล่องรถไฟ สถานี เฟิ� นฉี หู วุน
้ อ้ายยู่
˖การคมนาคม :สถานี รถไฟความเร็ วสู งเจียอี� นัง� รถ"ไถหวันเห่ าสิ ง"
สายอาหลีซาน-สาย A หรื อ สถานีรถไฟไทเถียเจียอี� นัง� รถ"ไถหวันเห่าสิ ง"
สายอาหลีซาน-สาย B

6.ไถหนานฝู่ เฉิ ง

น

วัดเหวินอู่
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เป็ นนครหลวงในอดีตของไต้หวัน
มีสถานโบราณระดับประเทศมากมาย ที�มีชื�อเสี ยงมากที�สุดได้ แก่
ข่งเมี�ยวหรื อวัดขงจื�อ ป้ อมปราการอันผิงป้ อมปื นใหญ่ อี�ไจ้จินเฉิง
อาคารชื�อข่านโหลว
และของกินเมืองไถหนานก็เป็ นที�เลื�องลือมากที�สุดแห่ง
หนึ�งของไต้หวันด้วย
˖อาหารเอกลักษณ์ บะหมี�ตา้ นจื�อเมี�ยนบะหมี�อ� ีเมี�ยน ปอเปี� ยกุง้ วาก้วย กวนไฉป่ าน
(ขนมปังแผ่นหนาทรง เครื� อง) เต้าฮวย และติ�งเปี ยนโฉ้
˖การคมนาคม นัง� รถเมล์สายต่างๆ
หน้าสถานีรถไฟไถหนานหรื อขึ�นสถานีรถไฟไถหนานนัง� รถ
"ไถวันห่าวสิ ง-รถบริ การท่องเที�ยวไต้หวัน"สายอันผิง 88
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ชายหาดสวยงาม ตั�งอยูท่ างใต้สุดของเกาะไต้หวันเป็ นสถานที�เหมาะสําหรับ
กิจกรรมทางนํ�า ช่วงหน้าร้อนของทุกปี จะมีนกั ท่องเที�ยวทั�งชาวไต้หวัน
และต่างชาติไปหลบร้อนเล่นนํ�ากันมากมาย
˖อาหารเอกลักษณ์ ลู่เจี�ยวไฉ้ (ผักเขากวาง) หยวีไ� หลกู(เห็ดหลังฝน)
ชากัง� โข่วยวีโ� ถว ก้วย (ขนมเผือก) และเส้นหมี�เนื�อเป็ ด

˖เพื�อดูแล

ตั�งแต่วนั ท
ผูโ้ ดยสารท
ศุลกากรหร
ยาน ผูใ้ ดฝ่
จะถูกดําเน
อีกประการ
ส่ งผ่านไป
หลังจากท
สอบถามร
˖กรมสุ ข
ได้บงั คับใ
ตั�งแต่วนั ท
โดยกําหน
3 คนขึ�นไป
สําหรับสถ
ประตูทางเ
50,000 เหร
สามารถโท
และหากต
บริ การการ
˖ตามข้อ
ทรมารหรื
และปรับ ต
และถ้าบริ โ
˖ห้ามแล
ผูป้ ระกอบ
จะได้รับโท
วรรค 1 กฎ
ว่าด้วย"ห้า
ประกอบก

˖การคมนาคม
นัง� รถประจําทางของผิงตงการขนส่ งหน้าสถานีรถไฟผิงตงหรื อนัง� รถไฟความเร็ วสู ง
สถานีรถไฟจัว� อิ�งนัง� รถ "ไถหวันเห่าสิ ง"สายด่วนเคิ�นติง

8.จือเปิ� น ไถตง

เป็ นแหล่งท่องเที�ยวชื�อดังทางภาคตะวัน ออกของเกาะ
ตั�งอยูเ่ มืองไถตง
มีน� าํ พุร้อนที�มีชื�อเสี ยงระดับโลกนอกจากจะสุ ขสรรค์กบั
อาบนํ�าแร่ แล้วยังมีทิวเขานํ�าตกและหุบเขาที�สวยงามตามธรรมชาติอีกด้วย
˖อาหารเอกลักษณ์ ดอกเข็มทอง น้อยหน่า กระเจียบแดง นํ�าเก็กฮวย
˖การคมนาคม นัง� รถประจําทางติ�งตงการขนส่ งสายจือเปิ� น ในเมืองไถตง

9.ġไท่ล่เู ก๋ อ (ตาโรโกะ) ฮวาเหลียน

ความงามของเทือกเขาหิ นอ่อนที�สวยงามตระการตา นํ�าตก
ลําธาร นํ�าบางแห่งสะท้อนแสงเป็ นสี ฟ้า มรกต(เหมือนสี หยก)
เส้นทางเลียบเขาและชายฝั�งแปซิฟิคซึ�งเป็ นทางสองเลนแคบๆ
คดเคี�ยวเลี�ยวลดลาดเขาและอุโมงค์ทิวทัศน์บ่งบอกถึงความสงบ
เยือกเย็นงดงามยิง� นักมีทิวทัศน์สวยงามมากมาย อาทิ เยีย� นจื�อโข่วจิ�วฉวีต� ง้ (อุโมงค์เก้าโค้ง)
เทียนเฉียง ฯลฯ
˖อาหารเอกลักษณ์ ผักป่ าตามธรรมชาติ ขนมโมจิ อาหารจากป่ า ชาซานซูมน
ั เทศไส้เผือก
ฯลฯ
˖การคมนาคมนัง� รถประจําทางของฮัวเหลียนการขนส่ งสายเทียนเฉี ยง
ที�หน้าสถานี รถไฟฮัวเหลียนหรื อขึ�นสถานีรถไฟฮวาเหลียนนัง� รถ
"ไถวันห่าวสิ ง-รถบริ การท่องเที�ยวไต้หวัน"สายไท่ลู่เก๋ อไปยังเทียนเสี ยง

10. สามารถตรวจสอบสถานที�ท่องเที�ยวและกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ
ของไต้หวันได้ที� “เว็บไซต์ท่องเที�ยวไต้หวัน” (http://taiwan.net.tw/)
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มาะสําหรับ
าวไต้หวัน

๙. กฎหมายอื�นๆ ที�ควรทราบ
˖เพื�อดูแลสุ ขภาพของประชาชนที�อาศัยในไต้หวันและการบริ หารธุ รกิจปศุสัตว์ในประเทศ

ดหลังฝน)

มเร็ วสู ง

ตก
หยก)
แคบๆ
ามสงบ
มงค์เก้าโค้ง)

ๆ
w/)
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移工在臺工作須知

ตั�งแต่วนั ที� 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 เป็ นต้นมา
ผูโ้ ดยสารที�นาํ พืชและสัตว์หรื อผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากพืชและสัตว์เข้ามาในไต้หวันจะต้องแจ้ง
ศุลกากรหรื อยืน� คําร้องที�เคาน์เตอร์สาํ นักงานตรวจและกักกันพืชและสัตว์ประจําท่าอากาศ
ยาน ผูใ้ ดฝ่ าผืนปรับไม่ต�าํ กว่า 3,000 เหรี ยญไต้หวัน กรณี ที�กระทําผิดขั�นร้ายแรง
จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย(รายละเอียดโปรดดูเอกสารแนบท้าย)
อีกประการหนึ�งการที�จะนําเข้าพืชและสัตว์หรื อผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากพืชและสัตว์โดยการ
ส่ งผ่านไปรษณี ย ์ จะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบการกักกันโรค
หลังจากที�ผา่ นการกักกันและตรวจสอบแล้วสามารถติดต่อขอรับสิ� งของได้
สอบถามรายละเอียดกฎระเบียบที�เกี�ยวข้องการกักกันสิ� งของโทร 02-23431401
˖กรมสุ ขภาพอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
ได้บงั คับใช้กฎหมายใหม่วา่ ด้วยเรื� องห้ามสู บบุหรี� ในที�สาธารณะ
ตั�งแต่วนั ที� 11 มกราคม พ.ศ.2552 เป็ นต้นไป
โดยกําหนดว่าห้ามสู บบุหรี� ในที�สาธารณะหรื อในที�ทาํ งานในที�ร่มที�มีมากกว่า
3 คนขึ�นไป ผูฝ้ ่ าฝื นจะถูกปรับตั�งแต่ 2,000 เหรี ยญไต้หวันขึ�นไปถึง 10,000 เหรี ยญไต้หวัน
สําหรับสถานที�ปลอดบุหรี� น� นั จะต้องติดสติ�กเกอร์เขตปลอดบุหรี� ไว้ ณ
ประตูทางเข้าอย่างชัดเจนด้วย ผูฝ้ ่ าฝื นจะถูกปรับ ตั�งแต่1หมื�นเหรี ยญไต้หวันขึ�นไปถึง
50,000 เหรี ยญไต้หวัน หากไม่แน่ใจว่าเป็ นสถานที�เขตปลอดบุหรี� หรื อไม่
สามารถโทรสอบถามได้ที� : 0800-531531 สายรับเรื� องร้องเรี ยนเกี�ยวกับการสู บบุหรี�
และหากต้องการเลิกบุหรี� สามารถโทรสอบถามการให้
บริ การการช่วยเหลือได้ที� : 0800-636363 สายเลิกบุหรี�
˖ตามข้อบัญญัติของกฏหมายคุม
้ ครองสัตว์บญั ญัติไว้วา่ ห้ามมิให้ผใู ้ ดกระทําการทารุ น
ทรมารหรื อทําร้ายสัตว์สุนขั และแมว ฝ่ าฝื นมีโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรื อรอลงอาญา
และปรับ ตั�งแต่ 200,000 ไม่เกิน 2,000,000 เหรี ยญไต้หวัน
และถ้าบริ โภคเนื�อสุ นขั และแมว มีโทษประตั�งแต่ 50,000 ไม่เกิน 250,000 เหรี ยญไต้หวัน
˖ห้ามแลกเปลี�ยนหรื อโอนเงินโดยผิดกฎหมาย
ผูป้ ระกอบการใดที�ให้บริ การโอนเงินโดยผิดกฎหมายแก่แรงงานต่างชาติ
จะได้รับโทษปรับและโทษทางอาญาตามการละเมิดกฎหมายการธนาคารมาตรา 29
วรรค 1 กฎหมายการบริ หาร จัดการ การโอนเงินมาตรา 22 วรรค 1
ว่าด้วย"ห้ามทําการแลกเปลี�ยนเงินตราภายในประเทศโดยไม่ผา่ นธนาคารที�
ประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมาย"
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"ประกอบอาชีพซื�อขายเงินตราโดยผิดกฎหมาย"เนื�องจากการบริ การ
แลกเปลี�ยนเงินตราดังกล่าวมักจะเกิดข้อพิพาทของผูบ้ ริ โภคขึ�น
ดังนั�นเพื�อป้ องกันการถูกลวงทรัพย์หรื อถูกยักยอกทรัพย์ แรงงานต่างชาติควรแลก
เปลี�ยนเงินตราหรื อโอนเงินกับธนาคารที�ประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมายและ
ได้มีตู ้ ATM เพื�อสะดวกแก่คนงานต่างชาติใช้บริ การ สะดวกปลอดภัยในการโอนเงิน
˖หากท่านไม่ใช่ผส
ู ้ ู งอายุ หญิงมีครรภ์ เคลื�อนไหวไม่สะดวกและอุม้ เด็กเล็ก
เมื�อท่านใช้ บริ การรถโดยสารใน ไต้หวัน (เช่น รถประจําทาง รถไฟฟ้ าหรื อรถไฟ)
โปรดให้โอกาสบุคคลที�กล่าวไว้ขา้ งต้นได้นงั� เก้าอี�
และอย่านัง� ที�นงั� พิเศษสําหรับบุคคลที�กล่าวไว้ขา้ งต้นด้วย
˖เพื�อปกป้ องทรัพยากรป่ าไม้อน
ั มีค่าของไต้หวันและปกป้ องดินและนํ�าเพื�อลดภัยพิบตั ิ
กฎหมายป่ าห้ามมิให้ บุคคลใดๆ ขโมยป่ าไม้ ฯลฯ ที�รัฐเป็ นเจ้าของ
ผูท้ ี�กระทําผิดอาจจะถูกจําคุกเป็ นเวลา 1 ปี ถึง 7 ปี และปรับเงิน 5 ถึง 10 เท่า
ของมูลค่าที�ขโมยไป หากมีการขโมยต้นไซเปรซสี แดง ต้นไซเปรซ
ไม้การบูรและไม้ที�มีค่าอื�น ๆ
จะถูกระวางโทษที�หนักกว่าซึ�งอาจจะถูกลงโทษจําคุกเป็ นเวลา 10 ปี 6 เดือน
และปรับเงิน 10 ถึง 20 เท่าของมูลค่าที�ขโมยไป
ถ้าท่านทราบเบาะแสมีการลักลอบตัดไม้ผดิ กฎหมายโปรดแจ้ง 0800-057-930
หากจับผูก้ ระทําผิดได้จะมีรางวัลนําจับ สู งสุ ดถึงล้าน  เหรี ยญ
˖เพื�อคุม
้ ครองสิ ทธิในการเปิ ดบัญชีการเงินของท่านในไต้หวัน
ขอแนะนําท่านควรจะเปิ ดบัญชีในสถาบันการเงินที�เชื�อมต่อกับสถาบันการเงินอื�น ๆ
เพื�อประโยชน์ในการเบิกเงินจากต่างธนาคาร
เพื�อหลีกเลี�ยงการถูกมิจฉาชีพโจรกรรมสวมบัตรประชาชนไปเปิ ดซิมโทรศัพท์
เอกสารสําคัญส่ วนตัวกรุ ณาเก็บไว้ติดตัวอยูต่ ลอดเวลา
ไม่ควรไหว้วานให้ผอู ้ ื�นช่วยดูแลเก็บรักษา
˖เพื�อให้แรงงานต่างชาติที�กลับไปประเทศของตนแล้ว เข้าใจข้อมูลเกี�ยวกับนักธุ รกิจชาวไต้หวันที�กาํ ลังคันหา
คนงานที�มีความชํานาญงานที�เคยทํางานในไต้หวัน ส่งเสริ มการจ้างงานหลังจากกลับมาทํางานทางกรม
พัฒนากําลังแรงงานได้จดั ทําเว็บไซต์Ȩการบริ การดูแลสนามบินขาเข้าและขาออกȩ
(เว็บไซต์: https://fwas.wda.gov.tw/)จัดทําข้อมูลของชาวธุรกิจไต้หวันใน 4 ประเทศǴ
ให้แรงงานต่างชาติได้พิจารณา
˖เพื�อสะดวกขึ�นสําหรับแรงงานข้ามชาติ นายจ้างหน่ วยงานบริ การจัดหางานเอกชนและประชาชน
ทัว� ไปที�จะเข้าใจการจ้างงานผูเ้ ชี�ยวชาญคนงานต่างชาติ ข้อควรระวังรวมถึงสิ ทธิ และผลประโยชน์และ
ทางกรมพัฒนากําลังแรงงานได้จดั ทําเว็บไซต์สิทธิ แรงงาน (จีน อังกฤษ อินโดนีเซี ย เวียดนาม ไทย)
Ȩเว็บไซต์ขอ
้ มูลคุม้ ครองสิ ทธิแรงงานข้ามพรมแดนȩ(เว็บไซต์: https://fw.wda.gov.tw/)
ให้ขอ้ มูลเกี�ยวกับกฎหมายและด้านการคุม้ ครองสิ ทธิ
˖เมาแล้วขับรถรถจักยานยนต์ รถยนต์ไฟฟ้ าหรื อจักรยาน ไม่สามารถขับโดยเด็ดขาด

ความเข้ม
เหรี ยญไ
จะมีการ
จะมีโทษ
˖เพื�อใ
แรงงานข
การตั�งค
สําหรับส
ควรจะเข
การให้บ
ทั�งนี�ระห
สามารถ
สายสําห
แก่แรงง
˖ไต้หว
ควรเดิน
ถ้าหากพ
แพทย์จะ
เพื�อให้ส
กรมพัฒ
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าลังคันหา
นทางกรม
กȩ
ระเทศǴ
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ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เกินมาตรฐานที�กาํ หนดไว้ จะโดนปรับเป็ นเงิน 5,
เหรี ยญไต้หวันขึ�นไป
จะมีการเพิ�มโทษไปเรื� อยๆ ในกรณี ที�เกิดอุบตั ิเหตุ
จะมีโทษทั�งจําและปรับยังมีความผิดทางอาญา ควรระมัดระวังให้มาก
่ ี�ดีข� ึนกว่าปัจจุบนั
˖เพื�อให้คนรุ่ นหลังมีสภาพแวดล้อมในการเลี�ยงดูและความเป็ นอยูท
แรงงานข้ามชาติที�มาทํางานในไต้หวันควรจะมีมาตรการการวางแผนการคุมกําเนิดหรื อ
การตั�งครรภ์
สําหรับสตรี ซ� ึงเป็ นแรงงานข้ามชาติที�เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ควรจะเข้าร่ วมการประกันสุ ขภาพ เพื�อที�จะได้มีสิทธิ�ในการได้รับการตรวจสุ ขภาพ
การให้บริ การความรู ้เกี�ยวกับก่อนคลอดเหมือนดังเช่นสตรี ในไต้หวัน
ทั�งนี�ระหว่างที�ทาํ งานในไต้หวันถ้าหากว่าประสบปัญหาเกี�ยวกับเรื� องตั�งครรภ์สมบูรณ์
สามารถโทรศัพท์เข้ามาที�เบอร์โทรสายตรง 1955
สายสําหรับรับร้องการร้องเรี ยนและให้คาํ ปรึ กษาปัญหาต่างๆ
แก่แรงงานข้ามชาติเพื�อขอความช่วยเหลือได้
˖ไต้หวันสนับสนุนการจัดแบ่งระดับการรักษาพยาบาล เวลาที�ท่านป่ วย
ควรเดินทางไปให้แพทย์ที�คลินิกใกล้บา้ นทําการรักษาก่อน
ถ้าหากพบว่าจําเป็ นต้องส่ งตัวไปรักษาตัวต่อที�โรงพยาบาล
แพทย์จะช่วยทําเรื� องส่งตัวคุณไปยังโรงพยาบาลและแผนกที�เหมาะสม
เพื�อให้สุขภาพของท่านได้รับการดูแลที�ดีที�สุด
กรมพัฒนาแรงงานกระทรวงแรงงานห่วงใยท่าน!

ประชาชน
ยชน์และ
าม ไทย)
w/)

ด็ดขาด
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������ ���� ��������� ����������� ���������������������������� ������� ������������ ������
1.กระทรวงแรงงานȐซึ�งต่อไปนี�จะเรี ยกว่ากระทรวงȑ
เพื�อเป็ นการตรวจสอบนายจ้างตามกฏหมายการว่าจ้างหรื อการรับช่วงต่อการ
จ้างงานของชาวต่างชาติตามกฏหมายจ้างงานข้อบัญญัติที�46วรรค1 วรรค8 ถึงวรรค10 ตามข้อกําหนดการทํางานของคนต่างชาติ
ในช่วงเวลาที�กฏหมายกําหนดควรแจ้งให้เจ้าหน้าที�ทอ้ งถิ�นทําการตรวจสอบและควรแนบ(หนังสื อโครงการการบริ การดูแลชีวิตความ
เป็ นอยูข่ องคนต่างชาติ) เป็ นพื�นฐานสําหรับการพิจารณาตามที�เห็นสมควร
2.นายจ้างควรȨการอนุญาตและวิธีการบริ หารสําหรับนายจ้างที�จา้ งแรงงานต่างชาติȩตามข้อกําหนดมาตราที� 19 วรรค1 กําหนด

移工在臺工作須知

หนังสื อโครงการดูแลชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนต่างชาติ โดยข้อกําหนดและเกณฑ์มาตรฐานมีดงั ต่อไปนี�
.ġ งานประมงทะเลȐที�อยูอ่ าศัยบนบกงานผูด้ ูแลในสถานอนุบาลงานด้านการผลิตงานก่อสร้างและงานด้านการฆ่าสัตว์
Ȑตารางตามแบบแนบ1ȑ
รายการ
หนึ�ง

1.นํ�าดื�ม

มาตรฐาน
(1)นํ�าดื�มต้องเป็ นไปตามมาตรฐานของนํ�าดื�ม และจะต้องมีสญ
ั ลักษณ์
หรื อตัวหนั งสื อที�คนต่างชาติสามารถแยกแยะและเข้าใจได้ง่าย.

อาหารและนํ�าดื�ม

(2)ไม่ควรติดตั�งภาชนะเครื� องดื�มเพื�อใช้ร่วมกัน.
(3)แหล่งนํ�าที�ไม่ใช้น� าํ ดื�มȐเช่นนํ�าที�ใช้ในงานอุตสาหกรรม นํ�าที�ใช้
ดับเพลิงเป็ นต้นȑและจะต้องมีสญ
ั ลักษณ์หรื อตัวหนังสื อที�คน
ต่างชาติสามารถแยกแยะและเข้าใจได้ง่าย.
2.ห้องอาหาร ครัว

(1)ห้องอาหาร ห้องควรแยกออกจากกันควรจัดและทําความสะอาด

(หากติดตั�งควรสอดคล้องกับมาตรฐาน)

อย่างสมํ�าเสมอและควรมีแสงสว่างสองผ่านอย่างเพียงพอ อากาศ
ถ่ายเทสะดวกและมีมาตรการป้ องกันยุง แมลงวัน แมลงสาบและหนู.
(2)ควรทําความสะอาดเครื� องมือทําอาหารโต๊ะและเก้าอี�ให้สะอาด
(3)ชาวต่างชาติที�เข้ารับการตรวจสุ ขภาพ และผลตรวจสุ ขภาพไม่ผา่ น
ตามมาตรฐานระหว่างที�รอส่ งกลับประเทศนั�น ควรใช้ภาชนะที�

中泰文版

จัดเตรี ยมไว้ ไม่ควรใช้ภาชนะร่ วมกับผูอ้ ื�น
(4)โรงอาหาร และห้องครัวจะต้องมีประตูฉุกเฉิ น(สองประตูข� ึนไป)
เพื�อใช้เป็ นเส้นทางหลบหนีในกรณี ที�เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ น
(5)โรงอาหาร ห้องครัวเพื�อสุ ขอนามัยแล้ว ควรสร้างห่างจากห้องนํ�า
อย่างน้อย30เมตรขึ�นไป.ถ้าเป็ นห้องนํ�าแบบชักโครกไม่รวมอยูใ่ น
ข้อกําหนดนี�
(6)รักษาความสะอาดเป็ นประจําตรวจร่ างกายโดยบุคลากรพิเศษและ
ทําบันทึก
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3.อาหาร

(1)นายจ้างเตรี ยมอาหารให้ชาวต่างชาติ จะต้องให้ความเคารพใน
ความต้องการและข้อห้ามทางศาสนาของชาวต่างชาติ ต้องสะอาด
ถูกหลักอนามัย เพียงพอกับความต้องการและราคายุติธรรม
(2)ชาวต่างชาติจ่ายค่าอาหารเองแต่นายขจ้างเตรี ยมอาหาร ต้อง
จะให้ความเคารพในความต้องการและข้อห้ามทางศาสนาของ
ชาวต่างชาติ ต้องสะอาดถูกหลักอนามัย และเพียงพอกับความ
ต้องการǶ
ถ้าชาวต่างชาติมีจาํ นวนไม่ถึง30คน จะต้องพิจารณาถึงความ
นายจ้างและชาวต่างชาติตอ้ งมีคณะกรรมการเป็ นผูต้ ดั สิ น คะแนน
เสี ยงของการตัดสิ นต้องไม่นอ้ ยกว่า2ใน3ส่ วนǶ

สอง

1.ทางเดินในหอพัก

(1)พี�นที�หอพักควรจัดให้กว้างมีช่องว่างและเปิ ดกว้าง ห้องนอน
ควรมีช่องเปิ ดกว้างทั�ง2ด้าน ควรกว้าง1.6เมตรขึ�นไปส่ วนสถานที�

หอพัก

อี�นๆควรกว้าง1.2เมตรขึ�นไปภายในชั�นเดียวกันถ้าพี�นที�ไม่เกิน200
ตารางเมตรȐถ้าชั�นใต้ดินกว้างไม่เกิน100 ตารางเมตรȑควร
กว้าง1.2เมตรǶ
(2)สิ� งอํานวยความสะดวกเพี�อการปกป้ องอันตราย ต้องมี
สัญลักษณ์หรื อตัวอักษรเพือ� ให้ชาวต่างชาติเข้าใจ ระบุทิศทางการ

移工在臺工作須知

คิดเห็นของคนส่ วนใหญ่ในประเภทของอาหารถ้ามี30คนขึ�นไป

หลบหนีในกรณี ฉุกเฉิ น
2.หอพักไม่ควรสร้างขึ�นในสถานที�

(1)วัตถุระเบิด วัตถุที�ง่ายต่อการติดไฟ สารออกซิไดซ์ สารที�ทาํ ให้เกิดการลุก

ทํางาน

ไหม้ก๊าซที�ติดไฟ
(2)ใช้เตาเผา สถานที�ปฎิบตั ิงานของหม้อไอนํ�า
(3)การแผ่รังสี ของแก๊สที�เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ไอนํ�าหรื อฝุ่ นใน
สถานที�ทาํ งาน
ในบริ เวณใกล้เคียง

3.พื�นที�ใช้สอย

พื�นที�ที�อยูอ่ าศัยของชาวต่างชาติ นายจ้างให้พ� ีนที�อยูอ่ าศัยแก่
ชาวต่างชาติ เนื�อที�จะแบ่งตามจํานวนคน ในแต่ละคนควรมี3.2
ตารางเมตรขึ�นไป

4.ประการที�สี�หอพักควรตั�งค่าให้ตรง

中泰文版

(4)แรงสัน� สะเทือนหรื อสัญญาณรบกวนของเครื� องจักรและอุปกรณ์

(1)จํานวนห้องสุ ขาชาย ต้องขึ�นอยูก่ บั จํานวนของชาวต่างชาติชาติ

ตามข้อกําหนดของห้องสุ ขา อุปกรณ์ ทุก25คนควรมี1ห้องขึ�นไปจํานวนโถชักโครก ทุก15คนควรมีจาํ นวน
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ล้าง

ชักโครก1ที�ข� ึนไป
(2)จํานวนห้องสุ ขาหญิง ต้องขึ�นอยูก่ บั จํานวนของชาวต่างชาติหญิง
ทุก15คนควรมีจาํ นวนชักโครก1ที�ข� ึนไป
(3)ห้องอาบนํ�าควรติดตั�งให้มีความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
กําหนด และควรมีการติดตั�งเครื� องทํานํ�าอุ่น และนํ�าเย็น
(4)รักษาความสะอาดอย่างสมํ�าเสมอ แบ่งแยกตามเพศอย่างถูกต้อง
และให้ความสําคัญกับความเป็ นส่ วนตัว

5.มาตรการการแยก

เมื�อได้รับการตรวจสุ ขภาพจากหน่วยงานสาธารณะสุ ข พบว่
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าชาวต่างชาติเป็ นโรคติดต่อตามกฏหมายกําหนดและในระหว่างรอ
เพื�อส่ งกลับประเทศนั�น ควรจัดให้มีการแยกไปพักยังที�อื�น
6.ประการที�หกตั�งกฎการจัดการที�พกั

ตั�งกฎสําหรับการจัดการที�พกั ของชาวต่างชาติและประกาศใช้ภาษาที�

ชาวต่างชาติ

ง่ายแก่การเข้าใจสําหรับชาวต่างชาติ

7.การปกป้ องความปลอดภัยส่ วน

นายจ้างต้องจะต้องรับผิดชอบในการปกป้ องความปลอดภัยส่ วน

บุคคลของชาวต่างชาติ

บุคคลของชาวต่างชาติและจะต้องปกป้ องความเป็ นส่ วนตัวของ
ชาวต่างชาติตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายว่าด้วยการล่วงละเมิดทางเพศ
และการป้ องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ในทํานองเดียวกัน สถานที�ที�
ชาวต่างชาติพกั อาศัยต้องมีกล้องสวงจรปิ ดที�คอยเฝ้ าระวังความ
ปลอดภัย

สาม

1.กําหนดคําแนะนําสําหรัชาวต่างชาติ เขียนคําแนะนําในชีวิตเป็ นภาษาที�ชาวต่างชาติอ่านเข้าใจได้ง่ายรวมถึง

การจัดการ

เกี�ยวกับชีวิตการแนะนํา

การแนะนําของสิ� งแวดล้อมคําแนะนําในการใช้อุปกรณ์และการ

สภาพแวดล้อมและการใช้อุปกรณ์

แนะนําสถานีวิทยุต่างประเทศเป็ นต้น)ประกาศในสถานที�ที�ชดั เจน
และอธิบายด้วยภาษาที�เข้าใจง่ายก่อนที�พกั ชาวต่างชาติจะเข้าพักอยู่
อาศัย

中泰文版

2.นายจ้างหรื อหน่วยงานที�

(1)จ้างคนงานจํานวน10คนขึ�นไปแต่ไม่เกิน15คน อย่างน้อยควร

ได้รับมอบอํานาจตาม

จัดเตรี ยม1คน

กฏหมายว่าด้วยการจ้างงาน

(2)จ้างคนงานจํานวน50คนขึ�นไปแต่ไม่เกิน100คน อย่างน้อยควร

ควรจัดหาผูใ้ ห้ความช่วยเหลือเรื� องคว จัดเตรี ยม2คน
ามเป็ นอยูป่ ระจําวันแก่คนต่างชาติ

(3)จ้างคนงานจํานวน100คนขึ�นไป อย่างน้อยควรจัดเตรี ยม3คนทุก
ครั�งที�มีการเพิ�มจํานวนการจ้างงาน100คน อย่างน้อยควรเพิ�มจํานวน
1คน

3.การจ้างงานคนงานต่างชาติควรมีกา (1)จ้างคนงานจํานวน30คนขึ�นไปแต่ไม่เกิน100คน อย่างน้อยควร
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กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย
รจัดเตรี ยม(ภาษาจีนและภาษาแม่ที�ใช้ จัดเตรี ยม1คน
ของคนต่างชาติ)เจ้าหน้าที�มีความสาม (2)จ้างคนงานจํานวน100คนขึ�นไปแต่ไม่เกิน200คน อย่างน้อยควร
ารถในการใช้ภาษา

จัดเตรี ยม2คน
(3)จ้างคนงานจํานวน200คนขึ�นไป อย่างน้อยควรจัดเตรี ยม3คนทุก
ครั�งที�มีการเพิ�มจํานวนการจ้างงาน100คน อย่างน้อยควรเพิ�มจํานวน
1คน

4.ก่อนเริ� มทํางานควรมีการจัด

การดําเนิน(การจัดอบรมก่อนการทํางาน)ของคนต่างชาติ ควรแนะนํา

อบรมเกี�ยวกับการทํางานและ

ข้อปฏิบตั ิตามแนวทางกฏหมายในช่วงระยะเวลาการทํางานในไต้หวัน
เช่นการตรวจสุ ขภาพและโรคติดต่อ ตามกฏหมายสุ ขภาพและ
สาธารณสุ ข กฎหมายควบคุมการสู บบุหรี� กฏหมายคุม้ ครองสัตว์ และ
ข้อมูลเกี�ยวกับวัฒนธรรมเทศกาลวันหยุดเป็ นต้น

5.จัดเตรี ยมสถานที�พกั ผ่อน

(1)จ้างคนงานจํานวน10คนขึ�นไป ควรจัดเตรี ยมสถานที�พกั ผ่อนอย่าง

นันทนาการและสถานที�

เหมาะสม

ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนา

(2)จ้างคนงานจํานวน50คนขึ�นไป ควรจัดเตรี ยมสถานที�ปฏิบตั ิ

6.จัดตั�งระบบการประกาศ

(1)นายจ้างควรจัดตั�งประกาศและระบบการร้องเรี ยนภายในองค์กร

กิจกรรมทางศาสนาหรื อข้อมูลข่าวสารทางศาสนา
ร้องเรี ยนและการแก้ไข

แก้ไขปั ญหาการจัดการคนต่างชาติ ปั ญหาอาหารหรื อที�พกั และมี

ปัญหา

การแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะส่ วน

移工在臺工作須知

กฏหมาย

(2)นายจ้างควรประกาศหน่วยงานบริ การสอบถามแต่ละเขตของรัฐบาลและ
หน่วยงานบริ การสอบถามและร้องเรี ยนของกระทรวงแรงงานกรมพัฒนาแรงงาน
(3)นายจ้างควรแจ้ง1955สายด่วนบริ การสอบถาม(สายด่วน1955)ให้
ทราบ
(4)นายจ้างควรประกาศสายด่วนกรมตํารวจ 110(รวมไปถึงการ
คุกคามทางเพศและการโดนทําร้ายร่ างกาย)113สายด่วนคุม้ ครอง

Β.ġ งานประมงทะเลในส่ วนของȐที�อยูอ่ าศัยบนเรื อȑȐตามตารางแบบแนบ1ȑ
รายการ
หนึ�ง
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1.นํ�าดื�ม

มาตรฐาน
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เด็กและสตรี (รวมไปถึงการคุกคามทางเพศ การสอบถามเพื�อป้ องกัน
การลวนลามทางเพศ

(1)นํ�าที�ดื�มต้องเป็ นไปตามมาตรฐานของนํ�าดื�ม และจะต้องมีสญ
ั ลักษณ์หรื อ

อาหาร

ตัวหนังสื อที�คนต่างชาติสามารถแยกแยะและเข้าใจได้ง่าย.

และ

(2)ไม่ควรติดตั�งภาชนะเครื� องดื�มเพื�อใช้ร่วมกัน.
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กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย
นํ�าดื�ม 2.อาหาร

(1)ควรจัดเตรี ยมภาชนะเครื� องใช้ในการทานอาหารที�สะอาดและถูกสุ ขอนามัย
(2)นายจ้างที�จดั เตรี ยมอาหารให้กบั ชาวต่างชาติ ควรคํานึกถึงความสมัครใจ
และข้อห้ามตามศาสนาของชาวต่างชาติ มีความสะอาดถูกหลักอนามัยมี
ความเพียงพอและราคายุติธรรม
(3)ควรจัดหาเครื� องอํานวยความสะดวกในการประกอบอาหารตามความ
เหมาะสมให้สอดคล้องแก่จาํ นวนคนต่างชาติ

สอง

1.ที�อยูอ่ าศัยบนเรื อ

移工在臺工作須知

ที�พกั

(1)พิจารณาลักษณะและความต้องการของเรื อให้มากที�สุดเท่าที�จะเป็ นไป
ได้เพื�อให้ชาวต่างชาติสามารถรับอากาศและแสงสว่างได้สูงสุ ด
(2)ควรให้ความปลอดภัยแก่ชาวต่างชาติ ให้ความสําคัญกับความสะอาด
และสุ ขอนามัย เพื�อป้ องกันชาวต่างชาติจากได้รับอันตรายต่อสุ ขภาพ หรื อ
อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที�เป็ นอันตราย
(3)ห้องพักและที�นอนควรสอดคล้องกับข้อกําหนดต่อไปนี�
1.คนต่างชาติทุกคนควรมีที�นอนเป็ นของตัวเอง แต่ไม่รวมถึงคนต่างชาติ
ที�ไม่ได้พกั อยูบ่ นเรื อ
2.โครงเตียงหรื อแผ่นรองเตียงควรเลือกใช้วสั ดุที�มีความแข็งแรง
เนียนเรี ยบ ไม่ผพุ งั ง่ายหรื อเป็ นวัสดุที�ซ่อนตัวของแมลงต่าง ๆ
(4)บนเรื อควรจัดตั�งอุปกรณ์ที�ถูกสุ ขลักษณะ ควรรักษาสะอาดอย่างสมํ�าเสมอ

2.ที�พาํ นักฉุกเฉิ นชัว� คราว

(1)รัฐบาลทุกระดับต้องพึ�งพาวิธีการป้ องกันและช่วยเหลือภัยพิบตั ิ
กฎระเบียบที�เกี�ยวข้องเพือ� ใช้มาตรการตอบสนองต่อภัยพิบตั ิ¸เทศบาลและ
มณฑลที�มีเรื อประมงอยู(่ เมือง)เมื�อรัฐบาลออกคําสัง� ให้ล� ีภยั ชาวต่างชาติ
ควรไห้ความร่ วมมือไปที�เทศบาล, มณฑล (เมือง)ตามการวางแผนของ
รัฐบาลแลเสถานที�พกั พิงหรื อสถานที�ต� ทั ี�พกั พิงชัว� คราวที�นายจ้างจัดเตรี ยม
ใว้ไห้

中泰文版

(2)สถานที�พงั พิงชัว� คราวที�เตรี ยมโดยนายจ้างควรมีพ�นื ที�พกั ผ่อนที�
เหมาะสมและสิ� งอํานวยความสะดวกด้านสุ ขาภิบาลไห้และเตรี ยมอาหารให้
เพียงพอ
มาตรการแยกตัว

เมื�อได้รับการตรวจสุ ขภาพจากหน่วยงานสาธารณะสุ ข พบว่าชาวต่างชาติ
เป็ นโรคติดต่อตามกฏหมายกําหนดและในระหว่างรอเพือ� ส่ งกลับประเทศ
นั�น ควรจัดให้มีการแยกไปพักยังที�อื�น
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กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย
จัดการกับอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น

อันเป็ นผลมาจากเพื�อจัดการกับเหตุฉุกเฉิ นนายจ้างควรมีขอ้ ความหรื อภาษา
ภาษาที�เข้าใจง่ายเพื�อแนะนําชาวต่างชาติกบั สิ� งแวดล้อมบนเรื อเบอร์
โทรศัพท์ร้องขอความช่วยเหลือมาตรการการจัดการเหตุฉุกเฉิ นเช่นสถาน
ที�ต� งั อุปกรณ์ช่วยชีวิตและเส้นทางหลบหนี
(1)เรื อประมงควรติดตั�งอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์ดบั เพลิงที�สอดคล้อง

สาม
การจัด

กับกฎระเบียบของเรื อและกฎหมายที�เกี�ยวข้อง

การ

(2)นายจ้างจะต้องรับผิดชอบในการปกป้ องความปลอดภัยส่ วนบุคคลของ

กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
2.ดําเนินการอบรมก่อนเริ� มทําและ
การอบรมเกี�ยวกับกฏหมาย

การดําเนิน(การจัดอบรมก่อนการทํางาน)ของคนต่างชาติ ควรแนะนําข้อ
ปฏิบตั ิตามแนวทางกฏหมายในช่วงระยะเวลาการทํางานในไต้หวัน เช่นการ
ตรวจสุ ขภาพและโรคติดต่อ ตามกฏหมายสุ ขภาพและสาธารณสุ ข กฎหมาย
ควบคุมการสู บบุหรี� กฏหมายคุม้ ครองสัตว์ และข้อมูลเกี�ยวกับวัฒนธรรม
เทศกาลวันหยุดเป็ นต้น

3.ประกาศหน่วยงานร้องเรี ยนเพื�อ

(1)นายจ้างควรแจ้งสายด่วน1955บริ การสอบถาม(สายด่วน1955)ให้ทราบ

แก้ไขปั ญหา

(2)นายจ้างควรแจ้งหน่วยงานฝ่ ายปกครองลาดตระเวนยามฝั�ง สายด่วนของ

移工在臺工作須知

ชาวต่างชาติและจะต้องปกป้ องความเป็ นส่ วนตัวของชาวต่างชาติอย่าง
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายป้ องกันการล่วงละเมิดทางเพศและ

ความช่วยเหลือ118 กรมตํารวจ110สายด่วนแจ้งความทัว� ประเทศ และ113
สายด่วนคุม้ ครองเด็กและสตรี (รวมไปถึงการคุกคามทางเพศ การสอบถาม
เพื�อป้ องกันการลวนลามทางเพศ)
หมายเหตุ ชาวต่างชาติที�ทาํ งานประมงทะเล(อาศัยอยูบ่ นเรื อ)ผูท้ ี�อาศัยที�อยูอ่ าศัยบนที�ดินหรื อทั�งที�อยูบ่ นบกและบนที�พกั ควร
ตรวจสอบสภาพความเป็ นอยูแ่ ละสภาพความเป็ นอยูบ่ นเรื อ

รายการ
หนึ�ง

1.นํ�าดื�ม

แยกแยะและเข้าใจได้ง่าย.

อาหาร

(2)ไม่ควรติดตั�งภาชนะเครื� องดื�มเพื�อใช้ร่วมกัน.

และนํ�า
ดื�ม

มาตรฐาน
(1)นํ�าดื�มต้องเป็ นไปตามมาตรฐานของนํ�าดื�ม และจะต้องมีสญ
ั ลักษณ์หรื อตัวหนังสื อที�คนต่างชาติสามารถ

2.อาหาร

中泰文版

Ο.ġ ผูท้ าํ งานแม่บา้ นและผูอ้ นุบาล Ȑตามตารางแบบแนบ1ȑ

(1)คนงานเป็ นคนจ่ายค่าอาหารเองและนายจ้างเป็ นคนจัดเตรี ยมอาหารนั�น จะต้องเคารพในความต้องการและข้อ
ห้ามทางศาสนาของชาวต่างชาติ
(2)นายจ้างจัดเตรี ยมอาหารให้แก่ชาวต่างชาติ จะต้องเคารพในความต้องการและข้อห้ามทางศาสนาของชาวต่างชาติ
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สอง

1.ที�อยูอ่ าศัย

ควรให้ความปลอดภัยแก่ชาวต่างชาติ ให้ความสําคัญกับความสะอาดและสุ ขอนามัย

ที�พกั

2.มาตรการ

เมื�อได้รับการตรวจสุ ขภาพจากหน่วยงานสาธารณะสุ ข พบว่าชาวต่างชาติเป็ นโรคติดต่อตามกฏหมาย

แยกที�พกั

กําหนดและในระหว่างรอเพื�อส่ งกลับประเทศนั�น ควรจัดให้มีการแยกไปพักยังที�อื�น

3.จัดการกับ

ในการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉิ นที�เกิดขึ�น ควรใช้ตวั หนังสื อที�เข้าใจง่ายแก่คนต่างชาติหรื อคําอธิบาย

สถานการณ์

เบอร์โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ เส้นทางหลบหนีเป็ น เป็ นมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิ น

ฉุกเฉิ น
สาม

1.ปกป้ อง

การ

คุม้ ครองความ ความเป็ นส่ วนตัวของชาวต่างชาติอย่างเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายป้ องกันการล่วงละเมิดทาง

移工在臺工作須知

จัดการ ปลอดภัย

นายจ้างจะต้องรับผิดชอบในการปกป้ องความปลอดภัยส่ วนบุคคลของชาวต่างชาติและจะต้องปกป้ อง
เพศและกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการล่วงละเมิดทางเพศ

ชาวต่างชาติ
2.กฏหมาย

นายจ้างควรแจ้งชาวต่างชาติระหว่างการทํางานในประเทศคําสัง� ที�จะต้องปฏิบตั ิตามเช่นการตรวจสุ ขภาพ

พระราชบัญญัติ และโรคติดเชื�อวิธีการป้ องกันสู บบุหรี� กฎหมายคุม้ ครองสัตว์เป็ นต้น ฯรวมทั�งเทศกาลข้อมูลอื�น ๆ
การสนับสนุน
และเทศกาล
3.กลไกการ

(1)นายจ้างควรประกาศสายด่วน1955ให้ขอ้ มุลคําปรึ กษาคุม้ ครองแรงงาน รับเรื� องร้องเรี ยน (สายด่วน

จัดการเรื� อง

1955)

ร้องเรี ยน

(2)นายจ้างควรแจ้งสายด่วนกรมตํารวจ110รับแจ้งความทัว� ประเทศและ113สายด่วนป้ องผูห้ ญิงและเด็ก
(การให้คาํ ปรึ กษาด้านการป้ องกันการละเมิดทางเพศการล่วงละเมิดทางเพศ)

中泰文版
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ทย

กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย

垃圾分 3 類

ขยะจะแบ่ งเป็ น � ประเภท
資源回收

ขยะรีไซเคิล

 目前無法回收再

 廢紙、廢鐵、廢

利用的垃圾，如

玻璃、廢塑膠、

紙尿褲(片)、衛生

廢乾電池、廢日

紙(棉)、口香糖

光燈管

廚餘

เศษอาหาร

 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

 ในปั จจุบน
ั ประเภท

54

เศษเหล็ก เศษแก้ ว
ขยะพลาสติกพลา
แบตเตอรี� แห้ ง
หลอดไฟที�ใช้ แล้ ว

 เศษอาหาร เศษผัก

เปลือกผลไม้ กากใบ
ชากาแฟ เปลือกไข่
ก้ างปลากระดองปู
เปลือกหอย เศษ
กระดูก และนํ �ามัน
ทอดอาหาร

中泰文版

ขยะทีไ� ม่สามารถ
นํากลับมาใช้ ใหม่
ได้ แก่ ผ้ าอ้ อม
(แผ่นกระดาษ)
ผ้ าอนามัย(ผ้ าฝ้าย)
และ หมากฝรั�ง

 เศษกระดาษ

移工在臺工作須知

一般垃圾

ขยะทั�วไป
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กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย

移工在臺工作須知
中泰文版
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ไทย

กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย
คู่มือความปลอดภัยในการขับขี�รถจักรยานไฟฟ้ า(ช่ วยเสริมแรงในการปั� น)
แนะนํารถจักรยานไฟฟ้า(ช่วยเสริมแรงในการปั� น)
รถจักรยานไฟฟ้าช่วยเสริมแรงในการปั� น

ยานพาหนะสองล้ อที�ผ่านการทดสอบรับรองมาตรฐานตามประเภท
ของรถ ที�ขบั เคลื�อนด้ วยพลังงานไฟฟ้าเป็ นหลัก มีความเร็วในการขับขี�
สูงสุดตํ�ากว่า 25 กม./ชัว� โมง และนํ �าหนักรถ(ไม่รวมแบตเตอรี� ) ตํ�ากว่า
40 กก. หรื อนํ �าหนักรถ(รวมแบตเตอรี� ) ตํ�ากว่า 60 กก.
* บังคับใช้ ตามวันที�สภาบริหารไต้ หวันประกาศหลังแก้ ไขกฎหมายแล้ ว

ยานพาหนะสองล้ อที�ผ่านการทดสอบรับรองมาตรฐานตามประเภท
ของรถ ที�ขบั เคลื�อนด้ วยแรงคนเป็ นหลัก เสริ มด้ วยพลังงานไฟฟ้า มี
ความเร็วในการขับขี�สงู สุดตํ�ากว่า 25 กม./ชัว� โมง และนํ �าหนักรถ(ไม่
รวมแบตเตอรี� ) ตํ�ากว่า 40 กก.

วิธีการดูรถจักรยานไฟฟ้ า(ช่ วยเสริมแรงในการปั� น) ที�ได้ มาตรฐานผ่ านการรั บรอง
รถจักรยานไฟฟ้า
จักรยานไฟฟ้าช่วยเสริมแรงในการ
ปั� น
ตังแต่
� วนั ที� 1 กรกฎาคม 2016 เป็ น
ก่อนวันที� 30 มิถนุ ายน 2016
ต้ นไป
เครื� องหมายผ่านรับรอง
(ติด/แขวน)

ติดไว้ ที�ทอ่ หัวรถให้ เห็นชัดเจน

แขวนไว้ ที�ด้านหลังของรถให้ เห็น
ชัดเจน

移工在臺工作須知

รถจักรยานไฟฟ้า

ติดอยูท่ ี�ทอ่ ด้ านล่างของหัวรถ
ให้ เห็นชัดเจน

ใบรับรอง
ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ

รถที�ปลอดภัย เลือกซื �อรถที�ผ่านการรับรอง
ขับขี�อย่างวางใจ ปฏิบตั ิตามกฎจราจร

คําเตือนเรื� องความปลอดภัย

中泰文版

(แนบมากับรถ)
 ค้ นหารถที�ผ่านการรับรอง
ตรวจดูรถจักรยานไฟฟ้า(ช่วยเสริมแรงในการปั� น) ที�ผ่านการรับรองตามประเภทของรถ ได้ ที� "ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ที�ผ่านการรับรอง" บน "เว็บไซต์
ข้ อมูลความปลอดภัยของยานพาหนะ" (https://www.car-safety.org.tw/)

ห้ ามแก้ ไขดัดแปลงรถเอง
ไม่ขี�เร็วเกินอัตราที�กําหนด ไม่เมาแล้ วขับ สวมใส่หมวกกันน็อค

บทลงโทษที�เกี�ยวข้ องกับรถจักรยานไฟฟ้ า(ช่ วยเสริมแรงในการปั� น)

56

ตามบัญญัติกฎหมาย

ค่าปรับ(เหรี ยญไต้ หวัน)

ขับขี�รถจักรยานไฟฟ้า (ช่วยเสริ มแรงในการปั� น) ที�ไม่ผ่านและติดป้าย
เครื� องหมายผ่านการรับรองมาตรฐานตามที�กฎหมายกําหนดบนท้ อง
ถนน

รายการ

มาตรา 32-1

1,200-3,600เหรี ยญ
และห้ ามผู้นนขั
ั � บขี�รถ

ติดตังดั
� ดแปลงอุปกรณ์ของรถเองโดยไม่ได้ รับอนุญาต

มาตรา 72

180 เหรี ยญ
และสัง� ให้ ติดตังหรื
� อแก้ ไข
ภายในเวลาที�กําหนด
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รถที�ปลอดภัย

เลือกซื �อรถที�ผ่านการรับรอง

ห้ ามแก้ ไขดัดแปลงรถเอง

กรมพัขับฒขี�อนากำลั
ห่หวมวกกังใยแรงงานไทย
ย่างวางใจ ปฏิงบแรงงาน
ตั ิตามกฎจราจร ไม่กระทรวงแรงงาน
ขี�เร็วเกินอัตราที�กําหนด ไม่เมาแล้ วขับ สวมใส่
นน็อค
บทลงโทษที�เกี�ยวข้ องกับรถจักรยานไฟฟ้ า(ช่ วยเสริมแรงในการปั� น)
รายการ
ขับขี�รถจักรยานไฟฟ้า (ช่วยเสริ มแรงในการปั� น) ที�ไม่ผ่านและติดป้าย
เครื� องหมายผ่านการรับรองมาตรฐานตามที�กฎหมายกําหนดบนท้ อง
ถนน

ตามบัญญัติกฎหมาย

ค่าปรับ(เหรี ยญไต้ หวัน)

มาตรา 32-1

1,200-3,600เหรี ยญ
และห้ ามผู้นนขั
ั � บขี�รถ

ติดตังดั
� ดแปลงอุปกรณ์ของรถเองโดยไม่ได้ รับอนุญาต

มาตรา 72

ไม่ได้ ดแู ลอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เช่นเบรกรถ แตรรถ ไฟและ
ติดตังแผ่
� นสะท้ อนแสงเป็ นต้ น ให้ อยูใ่ นสภาพที�ดีและครบถ้ วนตามที�
กฎหมายกําหนด

มาตรา 72

移工在臺工作須知

ขับขี�หรื อใช้ งานรถจักรยานไฟฟ้าที�มีการแต่งเพิ�มหรื อถอดลด แก้ ไข
เปลี�ยนแปลงอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าหรื อที�ตา่ งไปจากสเปคเดิมของรถ
โดยไม่ได้ รับอนุญาตบนท้ องถนน

๑
ġ
ˍձ

180 เหรี ยญ
และสัง� ให้ ติดตังหรื
� อแก้ ไข
ภายในเวลาที�กําหนด
180 เหรี ยญ
และสัง� ให้ ติดตังหรื
� อแก้ ไข
ภายในเวลาที�กําหนด

อ่านว่า ห
ˍᗂ

อ่านว่า เ

中泰文版

มาตรา 72

(กฎระเบียบเพิ�มเติม)
1,800-5,400 เหรี ยญ
และสัง� ให้ แก้ ไข

มาตรา 72-1

(กฎระเบียบเพิ�มเติม)
900-1,800 เหรี ยญ

อ่านว่า ต

มาตรา 73 วรรค 1 ข้ อ 3

300-600 เหรี ยญ

ˍר

มาตรา 73 วรรค 1 ข้ อ 6

300-600 เหรี ยญ

มาตรา 73 วรรค 2

600-1,200 เหรี ยญ

ปฏิเสธทําการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ที�กล่าวมาข้ างต้ น

มาตรา 73 วรรค 3

2,400 เหรี ยญ

ผู้ขบั ขี�รถจักรยานไฟฟ้าที�ไม่สวมใส่หมวกกันน็อคตามที�กฎหมาย
กําหนด

มาตรา 73 วรรค 4

(กฎหมายใหม่เพิ�มเติม)
300 เหรี ยญ

ขับขี�รถโดยไม่ปฏิบตั ิตามเครื� องหมาย เส้ นเครื� องหมายหรื อสัญญาณ
ไฟจราจร

มาตรา 74 วรรค 1 ข้ อ 1

300-600 เหรี ยญ

ฝ่ าฝื นกฎจราจร ข้ ามถนนช่องเดินรถเร็วโดยไม่ได้ รับอนุญาต

มาตรา 74 วรรค 1 ข้ อ 3

300-600 เหรี ยญ

จอดรถฝ่ าฝื นกฎจราจร

มาตรา 74 วรรค 1 ข้ อ 4

300-600 เหรี ยญ

ขับขี�บนทางเท้ าหรื อในช่องเดินรถเร็ว

มาตรา 74 วรรค 1 ข้ อ 5

300-600 เหรี ยญ

มาตรา 76 วรรค 2

(กฎหมายใหม่เพิ�มเติม)
300-600 เหรี ยญ

ขับขี�หรื อใช้ งานรถจักรยานไฟฟ้าบนท้ องถนน ด้ วยความเร็วในการขับขี�
ที�เกินอัตราความเร็วในการขับขี�สงู สุด 25 กิโลเมตรต่อชัว� โมง ตามที�
มาตรฐานการตรวจสอบรับรองรถประเภทนันกํ
� าหนด
ไม่ได้ ขี�รถเลี �ยวซ้ าย(ขวา)แบบสองจังหวะหรื อขี�รถทางด้ านขวาตามที�
กฎหมายกําหนด
ใช้ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์อื�นๆ ที�คล้ ายคลึงกันด้ วย
มือในขณะที�รถกําลังเคลื�อนที� เพื�อการรับสายและโทรออก พูดคุย
สื�อสารข้ อมูลหรื อพฤติกรรมอื�นๆ ที�มีผลต่อความปลอดภัยในการขับขี�
ผู้ที�ผ่านการทดสอบแล้ วพบว่ามีปริมาณความเข้ มข้ นของแอลกอฮอล์
สูงกว่าเกินมาตรฐานที�กําหนด

ผู้ขบั ขี�รถจักรยานธรรมดาและรถจักรยานไฟฟ้าช่วยเสริ มแรงในการปั� น
ที�ไม่บรรทุกเด็กและทารกตามที�กฎหมายกําหนด

ˍᄇ

อ่านว่า ห
ˍӔ

อ่านว่า ไ
ˍӻ

อ่านว่า ต
ˍڗ

อ่านว่า เ

หมายเหตุ: 1. บทลงโทษและค่าปรับในตารางด้ านต้ นเป็ นไปตามประกาศล่าสุดของ "ระเบียบการลงโทษตามกฎหมายจราจรทางบก" ตารางนี �ใช้
สําหรับการอ้ างอิงเท่านัน�
2. วันที�บงั คับใช้ "กฎหมายใหม่เพิ�มเติม" ตามที�ระบุไว้ ในตารางข้ างต้ น เป็ นไปตามประกาศของสภาบริหารไต้ หวัน ภายหลังการแก้ ไข
กฎหมายแล้ ว
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ไทย

กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย

๑๐. เรี ยนสนทนาภาษาจีนที�ใช้ในชีวิตประจําวัน
ġ
ˍձ ԁ

How are you Hello
อ่านว่า หนี ฮ่าว แปลว่า สวัสดีครับ/ค่ะ
Thanks
อ่านว่า เซี�ย เซี�ย แปลว่า ขอบคุณ
ˍᗂ ᗂ

I love you
อ่านว่า หว่ออ้ายหนี� แปลว่า ผม/ฉันรักคุณ
ˍ רདྷ ձ

Goodbye.
อ่านว่า ไจ้เจี�ยน แปลว่า ลาก่อน พบกันใหม่
ˍӔ َ

移工在臺工作須知

Sorry
อ่านว่า ต้วยปู้ ฉี� แปลว่า ขอโทษ ขออภัย
ˍᄇ Ϛ ଔ

ˍӻ Ѝ ᓀ How much

อ่านว่า ตัวเส่าเฉี ยน แปลว่า ราคาเท่าไหร่
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ˍ ڗᇃ ѕ ٙ મ ࡩ ቄ ٖ How to go to Taipei Station
อ่านว่า เต้าไถเป่ ยเชอจั�นเจิ�นเมอโจ่ว แปลว่า สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารไทเปไปอย่างไร

57

กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย
������� � �� ��� ��� ��� �������������� ������������� ��������
��� ������
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TelǺ02-23381600
ศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาแรงงานต่างชาตินครไทเป
FaxǺ02-23026623
TelǺ07-8117543
ศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาแรงงานต่างชาติเกาสงซื� อ
07-8314485
FaxǺ07-8117548
TelǺ02-89659091
02-89651044
ศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาแรงงานต่างชาติ นครซิงเป่ ย
FaxǺ02-89651058
02-89658697
TelǺ03-3344087
ศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาแรงงานต่างชาติ เมืองเถาหยวน
03-3341728
FaxǺ03-3341689
TelǺ03-5320674
ศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาแรงงานต่างชาติเมืองซิ นจู๋
FaxǺ03-5319975

ศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาแรงงานต่างชาติเมืองซิ นจู๋

���� ��
ชั�น  เลขที�  ถนนม่งจ่าต้าเต้า
เขตวันฮวา นครไทเป

ศูนย์ให้คาํ ปร

ศูนย์ให้คาํ ปร

ชั�น  เลขที�  ถนนเจินจง
เขตเฉียนเจินนครเกาสง

ศูนย์ให้คาํ ปร

ชั�น  เลขที�
ถนนจงซานตอน 1
เขตป่ านเฉียว นครซิงเป่ ย

ศูนย์ให้คาํ ปร

ชั�น  เลขที�ถนนเซี�ยนฝู่
เมืองเถาหยวน

ศูนย์ให้คาํ ปร

ชั�น 5 เลขที�  ถนนกัว� หัว
เมืองซิ นจู๋
ชั�น  ตึก B เลขที� 
TelǺ03-5520648
ถนนกวงหมิงลิ�วลู่เขตจู๋เป่ ย
FaxǺ03-5554694
เมืองซิ นจู๋

TelǺ037-559058
ศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาแรงงานต่างชาติ เมืองเหมียวลี� ! ! 037-370448
FaxǺ037-363261
TelǺ04-22289111
ศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาแรงงานต่างชาตินครไทจง
FaxǺ04-22520684
TelǺ049-2238670
ศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาแรงงานต่างชาติหนานโถวเซี�ยน
FaxǺ049-2246986
TelǺ04-7297226
ศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาแรงงานต่างชาติเมืองจางฮัว�
04-7297228
FaxǺ04-7297230
TelǺ05-5338087
ศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาแรงงานต่างชาติเมืองหยุนหลิน
05-5338086
FaxǺ05-5331080

ศูนย์ให้คาํ ปร

ศูนย์ให้คาํ ปร

เลขที� ถถนนฝู่ เฉี ยน
เมืองเหมี�ยวลี�

ศูนย์ให้คาํ ปร

เลขที�  ไท่วนั ต้าเต้าตอน 3
เขตซีถุน นครไทจง
ชั�น  เลขที�  ถนนจงซิง
เขตหนานโถว เมืองหนานโถว

ภาคผนวก

ไม่วา่ ท่านจะเ
ตลอด 24 ช
(ฉบับภาษาจีน
แนะนําเกี�ยวก

ชั�น  เลขที� .ถนนจงซิง
เมืองจางฮว่า
เลขที� 55 ถนนหยุนหลินตอน 2
เขตโต่วลิ�ว เมืองหยุนหลิน

�������

เลขที� ถนนเสี ยงเห่อเอ้อลู่ตงต้วน

ชื�อ

TelǺ05-3621289
ศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาแรงงานต่างชาติ เมืองเจียอี�เซี�ยน
เสี ยงเห่อซิ งชุน เขตไถ้เป่ า
FaxǺ05-3621097
TelǺ05-2162633
FaxǺ05-2162635
TelǺ06-2951052
ศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาแรงงานต่างชาติ นครไถหนาน
06-2991111
FaxǺ06-2951053

ศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาแรงงานต่างชาติเมืองเจียอี�ซื�อ

เมืองเจียอี�เซี�ยน
ชั�น  เลขที�  ถนนจงซาน
เมืองเจียยีซ� ื� อ

สํานักงานแ

สํานักงานแ

ชั�น  เลขที�  ถนนหย่งหัวตอน 2
เขตอันผิง นครไถหนาน

สํานักงานแ
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089-359740

0836-22381
0836-22209
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กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย
ชั�น  เลขที�  ถนนซงเจียง เขตจงซาน
นครไทเป
่
สํานักงานแรงงานอูลานบาตอร์ ชั�น  ห้อง  เลขที�  ถนนจีหลงลูตอน 
นครไทเป
สํานักงานแรงงานเวียดนาม

สํานักงานแรงงานมาเลเซี ย

ชั�น  เลขที�  ถนนตุนฮัว� เป่ ย นครไทเป

������� � ������������������� ��������
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��� ��� �������
กรมสรรพากรเขตไทเป
กรมสรรพากรภาคเหนือ
กรมสรรพากรภาคกลาง
กรมสรรพากรภาคใต้
กรมสรรพากรเขตเกาสง

���� � �
เลขที�  ถนนจงหัวตอน 1 นครไทเป
เลขที� 5 ถนนซานหยวน เมืองเถาหยวน
เลขที�  ถนนหมินเซิ ง เขตซีชี นครไถจง
ชั�น - เลขที� ถนนฟู่ เป่ ย เขตเป่ ยชี นครไถหนาน
เลขที� ถนนกวงโจวอี�เจ เขตหลิงหย๋ า นครเกาสง

�� �����

ที�ทาํ การนคร

ที�ทาํ การนคร

ที�ทาํ การเมือ

����� ��������

ที�ทาํ การเมือ

TELǺ02-23113711
TELǺ03-3396789

ที�ทาํ การเมือ

TELǺ04-23051111

ที�ทาํ การเมือ

TELǺ06-2223111
TELǺ07-7256600

ที�ทาํ การเมือ

*หมายเลขโทรฟรี บริ การ : 0800-000321

������� � ����� �������������� ������ � ������������������ ����
��� ��������

สนามบินนานาชาติ
เถาหยวน
สนามบินนานาชาติ
เกาสง

��������
เบอร์ โทรศัพท์ (ภาษาอังกฤษ
ไทย อินโดนีเซี ยและเวียดนาม)
--
--
--

���� � �
ห้อง B-- เลขที� 5,
ถนนห่านจ่างหนานลู่
เขตต้าหยวน เมืองเถาหยวน
เลขที�  ถนนจงซานซื� อ
นครเกาสง ()

ภาคผนวก ๖ หน่วยงานและที�ต�งั ของสํานักงานประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
กระทรวงสาธารณสุ ข������������
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ภาคผนวก

Tel(02)25043477
Fax(02) 25060587
Tel(02)27229740
Fax(02)27229745
Tel(02)27132626
Fax (02)25149864

���� � �
กระทรวงสาธารณสุ ข
เลขที�  ถนนซิงหยีต� อน  เขตต้าอัน นครไทเป
เขตไทเป
ชั�นที� 5 เลขที� 5-ถนนกงหยวน เขตจงเจิ�น นครไทเป
ภาคเหนื อ
เลขที� 55 ถนนจงซันตงลู่ตอน  เขตจงลี� เมืองเถาหยวน
ภาคกลาง
เลขที�  ถนนซื� อเจิ�งเป่ ยอี�ลู่ เขตซีถุน นครไทจง
ภาคใต้
เลขที�  ถนนกงหยวน เขตจงซี นครไทหนาน
เกาสงและพิงตง
เลขที� 5 ถนนจงเจิ�งซื�อลู่ เขตเชียนจิน นครเกาสง
ภาคตะวันออก
�ลขที� 36 ถนนเชียนเหยียน อําเภอฮัวเหลียน เขตฮัวเหลียน
*หมายเลขโทรศัพท์ฟรี สอบถามเรื� องประกันสุ ขภาพ: 0800-030-598

ที�ทาํ การนคร
������

ที�ทาํ การนคร

03-393-1469

ที�ทาํ การเมือ

07-803-9177

ที�ทาํ การเมือ

ที�ทาํ การเมือง

ที�ทาํ การเมือ

������

ที�ทาํ การนคร

02-27065866
02-21912006

ที�ทาํ การนคร

03-4339111
04-22583988

ที�ทาํ การนคร

06-2245678

ที�ทาํ การนคร

07-2315151ġ
03-8332111

ที�ทาํ การเมือ
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นไทย

กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย
ภาคผนวก ๗ หน่วยงานประกันสังคมในเขตพื�นที�ต่างๆ

3477
60587
9740
29745
2626
49864

�� ����������

�����

113711

96789

051111

23111

56600

����

93-1469

03-9177

����

912006

39111

583988

45678

15151ġ

32111
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������

02-2321-6884

02-23939264

02-8995-2100

02-89956438

02-2426-7796

02-24278364

03-335-0003

03-3364329

03-522-3436

03-5281438

03-551-4775

03-5514734

037-266-190

037-266650

04-2221-6711

04-22207215

04-2520-3707

04-25203709

049-222-2954

049-2235624

04-725-6881

04-7270857

05-532-1787

05-5331738

05-222-3301

05-2221013

06-222-5324

06-2110355

06-635-3443

06-6335831

07-727-5115

07-7275338

07-746-2500

07-7462519

08-737-7027

08-7350343

中泰文版
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���� ��
เลขที�  ถนนหล่อซือฝู่ ตอน 
ที�ทาํ การนครไทเป
แขวงจงเจิ�ง นครไทเป
 ถนนจงผิง เขตซินจวง นครซิงเป่ ย
ที�ทาํ การนครซินเป่ ย
(ชั�น  ตึกหนานตง)
ที�ทาํ การเมืองจีหลง
เลขที�  ถนนเจิ�งอี� เขตจงเจิ�ง เมืองจีหลง
เลขที�  ถนนเซี�ยนฝู่ เขตเถาหยวน
ที�ทาํ การเมืองเถาหยวน
เมืองเถาหยวน
เลขที�  ถนนหนันต้า เขตตงชี
ที�ทาํ การเมืองซินจู๋
เมืองซินจู๋
เลขที� - ถนนกวงหมิงตอน  เขตจู๋เป่ ย
ที�ทาํ การเมืองซินจู๋ 
เมืองซินจู๋เซี�ยน
เลขที� ถนนจงซันเขตเหมียวลี�
ที�ทาํ การเมืองเหมียวลี�
เมืองเหมียวลี�
เลขที� ถนนหมินฉวน เขตซีชี
ที�ทาํ การนครไถจง
นครไถจง
เลขที�  ถนนเฉิงกง เขตฟงหยวน
ที�ทาํ การนครไถจง 
นครไถจง
เลขที�  ถนนฟ่ างเหม่ย
ที�ทาํ การเมืองหนานโถว
เขตหนานโถว เมืองหนานโถว
เลขที�  ถนนกงหยวน
ที�ทาํ การเมืองจางฮัว�
เขตจางฮว่า เมืองจางฮว่า
เลขที� ถนนซิงหัว เขตตงชี
ที�ทาํ การเมืองหยุนหลิน
เมืองหยุนหลิน
ที�ทาํ การเมืองเจียอี�
 ตรอกต้าเย้ เขตตงชี เมืองเจียอี�
เลขที� 5ถนนจงเจิ�ง
ที�ทาํ การนครไถหนาน
เขตจงซีชี นครไถหนาน
เลขที� ถนนหมิงจื�อตงลู่
ที�ทาํ การนครไถหนาน 
เขตซินอิ�ง นครไถหนาน
ชั�น เลขที�  เขตหลิงหย๋ า ถนนเจินหนาน
ที�ทาํ การนครเกาสง
นครเกาสง
เลขที� ซอยฟู่ ซิง เขตฟงซาน
ที�ทาํ การนครเกาสง 
นครเกาสง
เลขที� 55-ถนนกวงตง
ที�ทาํ การเมืองผิงตง
เขตผิงตง เมืองผิงตง
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กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย
เลขที�  ถนนโหน่งเฉี ยนตอน 
03-932-2331
เขตอี�หลาน เมืองอี�หลาน
เลขที�  ถนนฟู่ จี� เขตฮวาเหลียน
ที�ทาํ การเมืองฮวาเหลียน
03-857-2256
เมืองฮวาเหลียน
เลขที�ถนนเกิงเซิง
ที�ทาํ การเมืองไถตง
089-318-416
เขตไถตง เมืองไถตง
ที�ทาํ การเมืองเผิงหู
เลขที�  ถนนซานหมิน เขตหม่ากง เมืองเผิงหู 06-927-2505
เลขที�  ถนนหวนเต่าเหนือเป่ ยลู่
ที�ทาํ การเมืองจินเหมิน
082-325-017
เขตจินเฉิ ง เมืองจินเหมิน
เลขที� - ถนนจงเจิ�ง
ที�ทาํ การเมืองหม่าจู
0836-22467
เจ้โซว่ชุน เขตหนันกัง เขตหม่าจู
ที�ทาํ การเมืองอี�หลาน

移工在臺工作須知

ภาคผนวก ๘ ตํารวจกิจการต่างประเทศสํานักงานตํารวจแห่ งชาติไต้หวัน
�������
1
2
3
4
5
6
7
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9
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ชั�นที� 11 เลขที� 18 ถนนหยีอ� � ี
นครจีหลง (ตึก A)
เลขที� 1 ถนนกวางโจว เขตจงเจิ�น
ศูนย์บริ การจัดหางานเขตไทเป
นครไทเป
ชั�นที� 1 เลขที� 13 ถนนหมินอาง
ศูนย์บริ การจัดหางานเขตซินเป่ ย
เขตจงเหอ นครซินเป่ ย
ชั�นที� 1 เลขที� 106 ถนนเซี�ยนฝู่
ศูนย์บริ การจัดหางานเขตเถาหยวน
เขตเถาหยวน เมืองเถาหยวน
ชั�นที� 1 และ 2 เลขที� 12
ศูนย์บริ การจัดหางานเขตซินจู๋
ถนนจงหัวตอน 3 เมืองซินจู๋
ชั�นที� 1 เลขที� 133 ถนนซานหมิง
ศูนย์บริ การจัดหางานเขตซินจู๋เซี�ยน
เขตจู๋เป่ ย เมืองซินจู๋
เลขที� 8 ตรอกที� 1291 ถนนจงเจิ�น
ศูนย์บริ การจัดหางานเขตเหมียวลี�
เขตเหมียวลี� เมืองเหมียวลี�
ศูนย์บริ การจัดหางานเขตไทจง
เลขที� 22 ถนนเหวินซินหนานซาน
ศูนย์ให้บริ การสาขาที� 1
นครไทจง
ศูนย์บริ การจัดหางานเขตไทจง
เลขที� 280 ถนนจงซานลู่
ศูนย์ให้บริ การสาขาที� 2
เขตฟงเหยียน นครไทจง
ชั�นที� 1 เลขที� 2 ถนนจงซานตอน 3
ศูนย์บริ การจัดหางานเขตจางฮว่า
เมืองจางฮว่า
ชั�นที� 1 เลขที� 87 ถนนเหวินฉาง
ศูนย์บริ การจัดหางานเขตหนานโถว
เขตหนานโถว เมืองหนานโถว
ศูนย์บริ การจัดหางานเมืองจีหลง

��������

039-329551

12

ศูนย

038-564446

13

ศูนย

089-356003

14

ศูนย

06-9279320
15

082-328119

16

0836-22872

17

������

18

(02)2427-6374 (02)2428-5251
(02)2388-5185 (02)2331-0594
(02)8228-2090 (02)8228-2687
(03)331-0409 (03)331-4811
(03)524-3517 (03)524-5109
(03)551-9905 (03)551-9452
(037)322-350 (037)321-093

ศูนย
ศูนย
ศูนย
ศูนย
ศูนย
ศูนย
ศูนย
ศูนย

19

ศูนย

20

ศูนย

21

ศูนย

22

ศูนย

23

ศูนย

24

ศูนย

25

ศูนย

(04)2472-5103 (04)2472-5017

ภาคผนวกท

(04)2526-9777 (04)2526-8551

�������

(04)727-0001 (04)727-0702

1

(049)220-0065 (049)224-7874

2
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หน
ตรว
หน
ตรว

นไทย

กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย

-329551

12

-564446

13

-356003

14

9279320
15

-328119

17

�����

18

428-5251

19

331-0594

20

228-2687

21

331-4811

22

524-5109

23

551-9452

24

)321-093

ภาคผนวกที�๙หน่วยเฉพาะกิจกองตรวจคนเข้าเมือง

526-8551

�������

727-0702

1

224-7874

2

64

�� �������
หน่วยเฉพาะกิจกอง
ตรวจคนเข้าเมืองจีหลง
หน่วยเฉพาะกิจกอง
ตรวจคนเข้าเมืองไทเป

���� � �
เลขที� 2 ซอย 9 ถนนอี�ฉี
นครจีหลง
เลขที� 306 ถนนซิงหลงตอน 3
เขตเหวินซาน นครไทเป

(05)216-6100 (05)216-6106

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

(06)293-7641 (06)293-5775
(06)581-7404 (06)581-8924
(07)715-1660 (07)715-1306
(07)621-2143 (07)623-6334
(08)766-1885 (08)762-2778
(03)957-5448 (03)957-4949
(038)329-700 (038)339-100
(089)361-631 (089)347-103
(06)926-4545 (06)926-9469
(082)323-695 (082)323-641

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

��������

������
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25

472-5017

(05)534-5971 (05)534-6142

移工在臺工作須知

16

6-22872

ชั�นที� 1เลขที� 38 ถนนฝู่ เฉี ยน
เขตโต้วหลิว เมืองหยวนหลิน
ชั�นที� 2 เลขที� 184 ถนนหวูฟ่ งเป่
ุ่ ย
ศูนย์บริ การจัดหางานเขตเจียอี�
เขตตงฉี เมืองเจียอี�
ชั�นที� 1 เลขที� 6
ศูนย์บริ การจัดหางานเขตเจียอี� 2
ถนนเซียงเหอเออร์ล่ซู ีตว้ น เขตผูจ่ ื�อ
เมืองเจียอี�
ศูนย์บริ การจัดหางานเขตไถหนาน เลขที� 370 ถนนฝู่ เฉี ยนตอน 2
ศูนย์ให้บริ การสาขาที� 1
นครไถหนาน
ศูนย์บริ การจัดหางานเขตไถหนาน ชั�นที� 1 เลขที� 33 ถนนจงซาน
ศูนย์ให้บริ การสาขาที� 2
เขตซานฮว่า นครไถหนาน
ศูนย์บริ การจัดหางานเกาสง
ชั�นที�  เลขที� 6 ถนนเจิ�นหนาน
ศูนย์ให้บริ การสาขาที� 1
เขตหลินหย๋ า นครเกาสง
ศูนย์บริ การจัดหางานเกาสง
เลขที� 11 ถนนกังซาน เขตกังซาน
ศูนย์ให้บริ การสาขาที� 2
นครเกาสง
ชั�นที� 1 เลขที� 60 ถนนจงซาน
ศูนย์บริ การจัดหางานเขตผิงตง
เมืองผิงตง
ชั�นที� 4 เลขที� 16 ตรอก 160
ศูนย์บริ การจัดหางานเขตอี�หลาน
ถนนฉวนจิง เขตหล่อตง เมืองอี�หลาน
ชั�นที�  เลขที� 371 ถนนจงซาน
ศูนย์บริ การจัดหางานเขตฮวาเหลียน
เขตฮวาเหลียน เมืองฮวาเหลียน
เลขที� 9 ถนนฉางซา เขตไถตง
ศูนย์บริ การจัดหางานเขตไถตง
เมืองไถตง
ชั�นที� 1 เลขที� 177 ถนนซิงเซิน
ศูนย์บริ การจัดหางานเขต
เขตหม่ากง เมืองเผิงหู
ชั�นที 2 เลขที�  ถนนซีไฮ่ตอน 1
ศูนย์บริ การจัดหางานเขตจินเหมิน
เขตจินเฉิ น เมืองจินเหมิน
ชั�นที� 2 เลขที� 13 ถนนฝู่ อ้าว
ศูนย์บริ การจัดหางานเขตเหลียนเจียง เขตหนานกาง เมืองเหลียนเจียง
(หม่าจู)
ศูนย์บริ การจัดหางานเขตหยวนหลิน

(02)2428-7172 (02)2428-4718
(02)2239-6393 (02)2239-6396

63

กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย
3
4
5
6

移工在臺工作須知

7
8
9
10

20
(03)217-4577

(03)2172935

(03)525-4336

(03)5258542

(03)525-1343

(03)527-8342

21

(05)534-6119

(05)534-6143

12

หน่วยเฉพาะกิจกอง
ตรวจคนเข้าเมืองเจียอี�

(05)231-3609

(05)231-3705

(05)362-5162

(05)362-1441

(06)581-3019

(06)581-6328

ชั�นที� 10 เลขที� 33 ถนจงซิน
เขตซีฉี เมืองเจียอี�
ชั�นที� 2 เลขที� 6
หน่วยเฉพาะกิจกอง
ถนนเซียงเหอเออร์ลู่ซีตว้ น
ตรวจคนเข้าเมืองเจียอี� 2 เขตผูจ่ ื�อ เมืองเจียอี
�
หน่วยเฉพาะกิจกอง
ชั�นที� 2 เลขที� 33 ถนนจงซาน
ตรวจคนเข้าเมืองไถหนาน เขตซานฮว่า นครไถหนาน

中泰文版

15

หน่วยเฉพาะกิจกอง
เลขที� 113 ถนนหลิวเหอหยี�
ตรวจคนเข้าเมืองเกาสง เขตซินซิง นครเกาสง

(07)236-7524

(07)236-0446

16

หน่วยเฉพาะกิจกอง
ตรวจคนเข้าเมืองผิงตง

(08)766-2250

(08)766-1882

(03)961-5700

(03)961-5066

(03)822-3363

(03)822-3477

17
18

22

�������
�� �������

หน่วยเฉพาะกิจกอง
ชั�นที�  เลขที� 1297 ถนนจงเจิ�น
(037)379-045 (037)379-052
ตรวจคนเข้าเมืองเหมียวลี� เขตเหมียวลี� เมืองเหมียวลี�
ชั�นที� 3 และ 4 เลขที� 22
หน่วยเฉพาะกิจกอง
ถนนเหวินซินหนานซาน
(04)2472-5102 (04)2472-5045
ตรวจคนเข้าเมือง
นครไทจง
ชั�นที� 2 และ 3 เลขที� 87
หน่วยเฉพาะกิจกอง
ถนนเหวินฉาง เขตหนานโถว (049)224-0146 (04)224-6841
ตรวจคนเข้าเมืองหนานโถว
เมืองหนานโถว
หน่วยเฉพาะกิจกอง
ชั�นที� 2 เลขที� 2
ตรวจคนเข้าเมืองจางฮว่า ถนนจงซานตอน 3 เมืองจางฮว่า (04)727-0109 (049)727-0103

11

14

19

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

หน่วยเฉพาะกิจกอง
ชั�นที� 3 เลขที� 38 ถนนฝู่ เฉี ยน
ตรวจคนเข้าเมืองหยวนหลิน เขตโต้หลิว เมืองหยวนหลิน

13
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ชั�นที� 2 เลขที� 13
หน่วยเฉพาะกิจกอง
ถนนหมินอางเจ เขตจงเหอ
ตรวจคนเข้าเมืองซินเป่ ย นครซินเป่ ย
ชั�นที� 3 เลขที� 968
หน่วยเฉพาะกิจกอง
ตรวจคนเข้าเมืองเถาหยวน ถนนหลงอานเจเออร์ ตว้ น
เขตหลูจ๋ ู เมืองเถาหยวน
หน่วยเฉพาะกิจกอง
เลขที� 122 ถนนซุงหลิง
ตรวจคนเข้าเมืองซินจู๋ เมืองซิ นจู๋
หน่วยเฉพาะกิจกอง
เลขที� 122 ถนนซุงหลิง
ตรวจคนเข้าเมืองซินจู๋ 2 เมืองซิ นจู๋

ชั�นที� 2 เลขที� 60 ถนนจงซาน
เขตผิงตง เมืองผิงตง
เลขที� 3 ตรอก 22 ซอย 2
หน่วยเฉพาะกิจกอง
ถนนเหม่ยฮว่า เขตตงซาน
ตรวจคนเข้าเมืองอี�หลาน
เมืองอี�หลาน
หน่วยเฉพาะกิจกอง
เลขที� 3 ถนนก๋ างโคว่อ
ตรวจคนเข้าเมืองฮวาเหลียน เขตฮวาเหลียน เมืองฮวาเหลียน

สถานีวทิ ย
(Radio
Interna

สถานีวทิ ย

65

ไทย

กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย
19

26-7760

20

1-4811

ชั�นที� 2 เลขที� 9 ถนนฉางซาเจ
เขตไถตง เมืองไถตง
ชั�นที� 2 เลขที� 177 ถนนซิงเซิ น
เขตหม่ากง เมืองเผิงหู

(089)342-095

(089)342-874

(06)926-3556

(06)926-1850

21

หน่วยเฉพาะกิจกอง
เลขที� 46/3 หมู่บา้ นเหลียนอาง
ตรวจคนเข้าเมืองจินเหมิน หมู่ที�  เขตจินหู เมืองจินเหมิน

(082)333-531

(082)333-443

22

หน่วยเฉพาะกิจกอง
ชั�นที� 2 เลขที� 13-6 ถนนฝู่ โอ้ว
ตรวจคนเข้าเมืองเหลียนเจียง เขตหนานกาง เมืองเหลียนเจียง

(0836)23736

(0836)23740

4-5109

7-8342

หน่วยเฉพาะกิจกอง
ตรวจคนเข้าเมืองไถตง
หน่วยเฉพาะกิจกอง
ตรวจคนเข้าเมืองเผิงหู

72-5045

สถานีวทิ ยุ RTI
(Radio Taiwan
International)

RTI ภาคปกติ

ภาคกลางและภาคไต้ตอนบน
รับฟังผ่านคลื�น AM 1422 KHz
(ออกอากาศครั�งแรกทุกวันพุธเวลา 20:00 น. - 21:00 น.)
(ออกอากาศซํ�าทุกวันพฤหัสบดีต� งั แต่ 9:00 น. ถึง 10:00 น.)
หรื อฟังรายการออนไลน์
ได้ที� http://thai.rti.org.tw

สถานีวทิ ยุ TBC

รายการเพื�อนไทย

ภาคเหนือทุกเช้า
วันอาทิตย์07:00-08:00น.
และออกอากาศซํ�าเวลา 16:00 น. ถึง 17:00 น.
ไทเป/จีหลง AM1323 KHz
เถาหยวน/จงลี� AM 621 KHz
ซิ นจู๋/เหมียวลี� AM1206 KHz
หรื อฟังรายการออนไลน์ได้ที�

4-6841

27-0103

4-6143

1-3705

2-1441

移工在臺工作須知
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79-052

www.taiwanradio.com.tw

1-6328
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6-0446

6-1882

1-5066

2-3477
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Buku Panduan Hal2 yang Harus Diketahui TKA di Taiwan

1.
1. 您自聘
您自聘
內，雇
內，雇
者，雇
者，雇
目或無
目或無
之次日
之次日
2. 您的雇
您的雇
2.
3.
3. 請於您
請於您
限事宜
限事宜
4.
4. 您於居
您於居
於出國
於出國
線上申
線上申
有特殊
有特殊
縮短，
縮短，
5. 您入國
您入國
5.
工作，
工作，
6.
您於在
6. 您於在
動部辦
動部辦
7.
7. 您於受
您於受
移工阿
移工阿
結核及
結核及
療；其
療；其
發之日
發之日
證明書
證明書
排醫療
排醫療

「移工在臺工作須知」
「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
◆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
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
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。
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：
您個人基本資料：
移工在臺工作須知

姓名：
姓名：
國籍別：
性別：
出生日：
月
日
國籍別：
性別：
出生日：
月
日
護照號碼：
入國日期：
月
日
護照號碼：
入國日期：
月
日
請您依下列應注意事項，促請您的雇主依規定期限辦理：
請您依下列應注意事項，促請您的雇主依規定期限辦理：

年
年
年
年

入國後辦理聘僱許可事宜：
入國後辦理聘僱許可事宜：

中印尼文版

1.
1. 須入國後
須入國後 15
15 日內辦理外僑居留證及聘僱許可。
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
（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）
許可文號：
月
日
年第
號函）
2.
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，
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
60 日內，辦理展延聘僱許可，最長以
日內，辦理展延聘僱許可，最長以 6
6
應於聘僱許可期限屆滿前
個月為限。
個月為限。
（展延聘僱許可期間：
日
年至
月
日
年，展延
（展延聘僱許可期間： 月
月
日
年至
月
日
年，展延
聘僱許可文號：
月
日
年第
號）
聘僱許可文號：
月
日
年第
號）
3.
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
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。
許可。
（接續聘僱許可期間：
月
日
年至
月
日 年，新雇
年，新雇
（接續聘僱許可期間：
月
日
年至
月
日
主接續聘僱許可文號：
月
日
年第
號）!
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：
入國後辦理健康檢查事宜：

◆勞動部
◆勞動部
助各業
助各業
接聘僱
接聘僱

1.入國後
月
日
年
1.入國後 3
3 個工作日內須辦理健康檢查：
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
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
月
日
年
3.自聘僱許可生效日起 18
18 個月之日前後
個月之日前後 30
30 日內：
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
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
1 年未曾辦理健檢
年未曾辦理健檢
** 如有轉換雇主或工作，重新核發聘僱許可且已逾
者，應自聘僱許可生效日之次日起
者，應自聘僱許可生效日之次日起 7
7 日內辦理健康檢查。
日內辦理健康檢查。

一、省
一、省

雇主自行
雇主自行
入國引進
入國引進

應注意事項：
應注意事項：
66
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的雇主辦
的雇主辦
聘僱許可
聘僱許可
相關聘僱
相關聘僱

年
年
年
年

年，聘僱
年，聘僱
函）
函）
請展延，
請展延，
最長以 6
6
最長以

年，展延
年，展延

接續聘僱
接續聘僱

直接聘僱聯合服務中心的服務
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
◆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
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：
接聘僱有以下優點：

日
年
日
年
日
年
日
年
日
年
日
年
辦理健檢
辦理健檢

一、省時：
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
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
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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年，新雇
年，新雇
）!
）!

移工在臺工作須知

1. 您自聘僱許可生效日起
您自聘僱許可生效日起 6
6 個月、18
個月、18 個月及
個月及 30
30 個月之日前後
個月之日前後 30
30 日
日
1.
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
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
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
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
15 日內，將複檢診斷證明書送當地衛生主管機關備查。
日內，將複檢診斷證明書送當地衛生主管機關備查。
之次日起
2. 您的雇主不得非法扣留或侵占您的護照、居留證或財物。
您的雇主不得非法扣留或侵占您的護照、居留證或財物。
2.
3. 請於您的居留期限屆滿前
請於您的居留期限屆滿前 30
30 日內，敦促雇主為您辦理延長居留期
日內，敦促雇主為您辦理延長居留期
3.
限事宜。
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
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
4.
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
「外籍移工
於出國前一日至居留地之移民署縣市服務站或移民署之
線上申辦系統」辦理重入國許可。該許可以核發 1
1 個月為原則，若
個月為原則，若
線上申辦系統」辦理重入國許可。該許可以核發
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
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。
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
您入國後如發生連續曠職 3
3 日失去聯繫或為申請許可以外之雇主
日失去聯繫或為申請許可以外之雇主
5.
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。
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
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
6.
動部辦理資料異動，並至內政部移民署報備。
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。
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
65 日內複查。移工肺
日內複查。移工肺
移工阿米巴性痢疾個案，得自費治療，並於
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
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
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
15 日內，檢具下列文件送當地衛生主管機關備查：診斷
日內，檢具下列文件送當地衛生主管機關備查：診斷
發之日起
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
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。
排醫療同意書。
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三、應
許

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。

您初
填具
之「
證明
實施
代為
者，
可期
有效

三、省力：

移工在臺工作須知

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!!

四、僱

您未

五、您
可

!

您不

六、您
聘

◆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。

1.如
日
2.如
月
3.如
聘

!

壹、您應遵守的相關規定
ㄧ、應定期接受健康檢查：
中印尼文版
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七、如

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。

1.從
您
者
部
2.從
船
繳

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。
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三、應由雇主如期辦理入國通報、聘僱許可及展延聘僱
許可：!

關文件，

驗證及入
服務，歡
募引進。
，客製化
工。105
續聘及期

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：

建設、產
，為了您

移工在臺工作須知

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。

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。
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。

構人員帶
八)申請外
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七、如您來臺從事下列工作，應注意事項：

0 日內，
年 11 月 5
個月及 30
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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）。

之事

二、工

1. 依
之
時
2. 勞
制
調

移工在臺工作之薪資所得應依我國稅法規定繳納所得稅。

移工在臺工作須知

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。

三、例

家庭
造類
適用
1為
在同
定給
「例
保護
「休
主如
第
工之

中印尼文版

◆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）
。!

四、健

在臺
由雇
可享
業務

五、勞

您如
產之
證明
險局

貳、您在臺工作期間所享有的權益
一、工資烉

六、入

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
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稅（請

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。

稅。

轉讓、
大麻、
之各級
動部將
臺灣境

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。

介或代
機場(桃
服務站
及出境

上各項規
，請儘快
雇主有任
協助：
通，無論
免費撥打
諮詢申訴
語、印尼
法律扶助
附表二）
。
詢申訴服

移工在臺工作須知

三、例假、休假及請假：

四、健康保險：

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)。

益
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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)。

六、入出國接引服務

動基準法

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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七、勞

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。
! ◎入國移工接機服務流程

移工在臺工作須知

!
!

移工下飛機後行經轉機室，
服務人員舉外語告示牌接引。

您在
時，
工作
調解
機場
提出

◎出國移工諮詢服務流程

八、消

您與
者、
接以
服務
（0
(ww
頁或
者保

移工疑有權益受損情事，
於出境前尋求申訴服務。

!
!

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。

!
!
!

九、加

依照
您的
並繳
提供
可以
為會
業工
所在
之後

前往諮詢室陳述問題，
由服務人員記錄及分析。
服務人員協助指引移工
至行李轉盤提領行李。

!
!

前往服務站(檯)提出訴求，
服務人員協助諮詢。

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。

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。

!
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!
!

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。

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。

一、在

移工
有相
令規

73

Buku Panduan Hal2 yang Harus Diketahui TKA di Taiwan

導講習、
工臨時留
宣導講習
移工因故
助，或自

七、勞資爭議處理：

務流程

八、消費爭議之處理：

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。

訴求，
。

九、加入工會權利：

，
工業務
。

參、明智選擇：合法？非法？

出境。
續爭議處

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
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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。

題，
析。

移工在臺工作須知

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。

事，
務。
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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。

一、國

二、如在臺聘僱期間內發生行蹤不明，將會有什麼後果？

移工在臺工作須知
中印尼文版
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1. 為
化
資
介
2. 國
定
起
移
用
3. 移
用
受
4. 仲
3
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於
保

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)。

二、移

1. 依
部
平
市
參
2. 前
雇
3. 對
續
經
證
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國簽證再
年。但移
期限至 14

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：

後果？

利用勞動
份潛藏在
遭受不當
有保障，
常管道就
如發生行

移工在臺工作須知

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。

發生連續
國，不得
作者，將
不明之移
理由來臺

二、移工薪資含膳宿費用：

站)移工諮

權益，雇
元，另自
勵金，其
依查獲行
元。請利
出檢舉或
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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。

孕
居
身
兒
作
6. 您
未
接
遭
需
母
或
查
政

三、懷孕及健康檢查項目：

移工在臺工作須知
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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

:!

四、薪

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

1. 雇
表
費
2. 您
住
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驗證後再

後)30 日
許可生效
內者，亦
G)抗體檢

Ig G)
種

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

相戀而懷
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懷孕情形
您如因懷
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備有多國
孕婦健康
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生兒出生
服務站為
居留證須

移工在臺工作須知

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。
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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。

變
注
健
飲

六、您
免
管

◆若您或
律扶助問
撥 1955
申請通過
法律扶助
費回答法
寫法律文
辯護」等
情審查(案
費用。
法律扶助
1. 電話預
2. 到會審
3. 審委面
扶助。
4. 通知結
另外，若
徒刑之重
者（不限
免費律師
或您的朋
午 5 點
(02)2559

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
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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。
七、職業災害
勞工因遭遇職業災害而致死亡、失能、傷害或疾病時，雇主應
依規定給予必需之醫療費用、原領工資補償、失能補償、死亡
補償。有投保勞工保險者，可申請勞保各項職業災害給付，還
可依職業災害勞工保護法請領各項津貼補助。未加勞保者，因
職業災害死亡或失能程度達第１至第10等級，雇主未依勞動基
準法給予職業災害補償時，可請領死亡、失能補助。

伍、尋求法律扶助的管道

80

◆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

4. 通知
另外，
徒刑之
者（不
免費律
或您的
午 5
(02)2
若您無
身邊能
附錄資
法扶
基隆
臺北
士林
新北
桃園
新竹
苗栗
臺中
南投
彰化
雲林

◆危急
護，

一、

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。
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
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介，或由

◆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。
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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
Buku很可能會被他人盜領！
Panduan Hal2 yang Harus Diketahui TKA di Taiwan
3. 不要隨意聽信他人要求到銀行辦理借款手續。

(二)

◎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！
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話
3488
二、認識人身侵害
5550
(一)認識性侵害
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80
2019/11/19
1.什麼是性侵害？
2360
◎性侵害不是性，而是暴力，是粗暴的侵害，是未經允許的性
6798
行為。
3531
◎簡單的說，任何沒有經過您的同意，以強暴、脅迫、恐嚇、
2128
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
1-363
侵害。
9952
◎另外，只要不是您願意讓他人碰觸或觸摸身體的任何部位，
5-220
且碰觸程度達猥褻之行為者，也算性侵害。
6881
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。
好自我保
◎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。
易將私人
◎牢記加害人各項特徵。
財物，並
◎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。
文件（如
82
◎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。
法律上將
(二)認識性騷擾
1. 什麼是性騷擾？
等個人財
◎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

作須知

◎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。
私人
◎牢記加害人各項特徵。
，並
◎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。
件（如
◎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。
上將
(二)認識性騷擾
1. 什麼是性騷擾？
人財
◎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：
存款
(1). 以該他人順服或拒絕該行為，作為其獲得、喪失或減損與
Buku Panduan
Hal2 yang Harus Diketahui TKA di Taiwan
工作、教育、訓練、服務、計畫、活動有關權益之條件。
(2). 以展示或播送文字、圖畫、聲音、影像或其他物品之方式，
81
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、
移工在臺工作須知-中印尼版-內頁.indd 81
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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。 83
(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
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◎非法
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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。
Buku Panduan
Hal2 yang Harus Diketahui TKA di Taiwan
(3). 蒐證（如：對行為人錄音）
。
之方式，
(4). 提出法律救濟：如：提起刑事訴訟、民事賠償、行政救濟
人人格尊
（申訴或申請調解）
82
境，或不
◎當遭受職場性騷擾時，請向雇主申訴。雇主於知悉性騷擾之
或正常生
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
、同事、
移工在臺工作須知-中印尼版-內頁.indd 82
2019/11/19
一、人口販運：
行為，造
(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
侵犯或干
他人器官，而以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、監控、藥劑、催
的情形通
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
者或求職
本人意願之方法，從事招募、買賣、質押、運送、交付、收
之言詞或
受、藏匿、隱避、媒介、容留國內外人口，或以前述方法使
之交換條
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、
忍不說、
收受、藏匿、隱避、媒介、容留未滿 18 歲之人，或使未滿
調職等）
18 歲之人從事性交易、勞動與報酬顯不相當之工作或摘取
知味。因
其器官。
，以有效
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：
知行為人
◎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
或同儕。
84
或不合理扣除薪水。
，如：您
◎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。
應對？若
◎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
影響？列
務法第 57 條第 1 款情形者。
發時間、
◎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
妥善保存

◎
◎

◎

◎

下午 05:10:06
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有效
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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。
為人
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。
儕。
◎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
：您
或不合理扣除薪水。
？若
◎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。
？列
◎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
間、
務法第 57 條第 1 款情形者。
保存
◎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。Hal2 yang Harus Diketahui TKA di Taiwan
Buku Panduan
◎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
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」
83
◎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
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2019/11/19
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
85
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)

如您面臨
小時免付
供您諮詢
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＜健康常識
◆常見疾病
保健，讓您
◆如果您有
或 0800-0
◆衛教資源

!
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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
一、
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
1.感
（中文、泰國語、印尼語、越南語、英語）
、法令諮詢服務、受理申訴
感
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
後
門服務。如附表二)
肉
◎各縣市移工諮詢服務中心(如附表一)
患
◎桃園與高雄國際機場 2 處移工服務站(如附表五)
2.預
◎警政署
110 全國報案專線(包含：性侵害及人身傷害)
Buku Panduan
Hal2 yang Harus Diketahui TKA di Taiwan
(1
Buku Panduan Hal2 yang Harus Diketahui TKA di Taiwan
◎『113』保護專線(包含：性侵害、性騷擾防治諮詢)
形者。
如您面臨性侵害人身安全的威脅時，請撥打『113 保護專線』（24
形者。
如您面臨性侵害人身安全的威脅時，請撥打『113
保護專線』（24
84
小時免付費服務）
，有英、越、泰、印、日、柬等六國語言通譯服務，
，有英、越、泰、印、柬等五國語言通譯服務，提
小時免付費服務）
，有英、越、泰、印、日、柬等六國語言通譯服務，
，有英、越、泰、印、柬等五國語言通譯服務，提
2011 年
提供您諮詢與求助。
供您諮詢與求助。
2011 年
提供您諮詢與求助。
供您諮詢與求助。
害而死亡
英語服務請按 1
害而死亡
英語服務請按
護範圍。
113 保護專線
越語服務請按 1
2
護範圍。
113
越語服務請按
護法，勞
（24保護專線
小時服務）
泰語服務請按 2
3
護法，勞
（24 小時服務）
泰語服務請按
3 4
之保護服
印尼語服務請按
移工在臺工作須知-中印尼版-內頁.indd
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之保護服
印尼語服務請按
柬埔寨服務請按 4
5
柬埔寨服務請按
口，除現
日語服務請按 6 5
口，除現
日語服務請按 6
、醫療協
、醫療協
移
犯罪被害
柒、健康常識與生活小撇步
移
柒、健康常識與生活小撇步
犯罪被害
供司法偵
工
柒、健康常識與生活小撇步
供司法偵
工
或依法應
＜健康常識＞
在
＜健康常識＞
或依法應
◆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
在
＜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
臺
0。
保健，讓您在臺生活無往不利。
◆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
臺
保健，讓您在臺生活無往不利。
0。
工
◆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
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
工
人口販運
或 0800-001922 防疫專線
◆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
作
或 0800-001922 防疫專線
人口販運
作
人身侵害
◆衛教資源專區
或
0800-001922 防疫專線
須
◆衛教資源專區
人身侵害
管道單位
須
◆衛教資源專區
管道單位
知
由各縣市
知
由各縣市
點、協助
點、協助
如檢舉經
如檢舉經
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一、關於「流感」與「新型 A 型流感」
一、關於「流感」與「新型
A 型流感」
1.感染症狀：

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）
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
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。
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。
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：

中
中
印
印
尼
尼
文
文

侵害
單位
縣市
協助
舉經

◆衛教資源專區
◆衛教資源專區

可以
訴窗
服務
申訴
關部

須
知

一、關於「流感」與「新型 A 型流感」
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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） 中
印
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。
尼
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。
文
2.預防及因應方式：
版
(1)注意個人衛生及保健：
Buku
Panduan Hal2 yang Harus Diketahui TKA di Taiwan
a.勤洗手，養成良好衛生習慣。
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。
85
(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，使用後面紙灅即
丟置垃圾桶。
c.手部接觸到呼吸道分泌物時，要灅即澈底清潔雙手，當缺水或
移工在臺工作須知-中印尼版-內頁.indd
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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，儘濌避免外出，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」
中印尼文

1.傳染方式：經由病媒蚊(斑蚊)叮咬。
2.感染症狀：突發發燒（38qC 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。
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(4)若有
觸史
4.返鄉時
疑似感

三、關

1.傳感方

下午 05:10:07
水而傳

2.感染症
相對性
之感染
3.預防及
(1)備餐
排泄
(2)飲用
底煮
(3)如出
的雇
顧老

四、關

傳染
染。
感染
嚴重
預防
疫苗
染期
中的
全衛
否曾

五、關

作須知

四、

二、關於「登革熱」
中印尼文版

途徑傳播。

物時，應

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。
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1.傳染方式：經由病媒蚊(斑蚊)叮咬。
2.感染症狀：突發發燒（38qC 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
Buku
Panduan Hal2 yang Harus Diketahui TKA di Taiwan
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。

五、

三、關於「傷寒」

面紙灅即

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、
移工在臺工作須知-中印尼版-內頁.indd 86
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距離。
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
及早就醫。
之感染。
3.預防及因應方式：
，並注意
(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。
避免到生
(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
建議。
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
觸，應馬
顧老人或小孩。

當缺水或

88

五、關於「德國麻疹」

中印尼文

肉痛、關

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。

移工在臺工作須知

四、關於「麻疹」

尋求檢疫
罩儘速就
及咳嗽禮

下午 05:10:08

顧老人或小孩。

四、關於「麻疹」

檢疫
速就
嗽禮

、關

五、關於「德國麻疹」

位塗

中印尼文版

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。

作須知

，應馬

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
Buku Panduan
Hal2 yang Harus Diketahui TKA di Taiwan
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，
會造成死產、流產或胎兒主要器官受損。
87
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。 87
移工在臺工作須知-中印尼版-內頁.indd
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六、關於「愛滋病」防治

移工在臺工作須知

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。

輕微
記傷
¨蓋
沖：迅速
速降
脫：充分
下午 05:10:08
暫時
泡：繼續
面積
或延
蓋：用清
間偏
感染
送：除極
理。

九、向

七、關於「結核病」防治

中印尼文

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

八、關

89

1.施用毒
治不易
致命性
食毒品
尿道慢
以輕心
2.預防毒
(1)保持
(2)絕對
(3)建立
(4)不靠
(5)遠離
(6)不接

須知
中印尼文版

炎(MMR)
天均有傳
有疑似德
並儘速就
國外旅遊
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自身感染狀況，傳染病諮詢電話為 0800-001922。
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
Buku Panduan Hal2 yang Harus Diketahui TKA di Taiwan
業的關懷員每日關懷服藥。

八、關於「燒、燙傷」

90

中印尼文

若發現自
過胸部 X
結核病，
定期返院

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。

下午 05:10:08

移工在臺工作須知

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
移工在臺工作須知-中印尼版-內頁.indd
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暫時保留黏住的部份。儘量避免將傷口之水泡弄破。
染之針具
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
而感染。
面積廣大，或年齡較小，則不必浸泡過久，以免體溫下降過度，
濫用性派
或延誤治療時機。
全程正確
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
又方便的
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。
病毒(HIV)
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
查項目。
理。若傷勢較大，則最好轉送到設置有燙傷中心的醫院治療。
檢，了解
九、向毒品說不【TFDA】

性最高。
情逐漸加
、體重減
甚至於胸
5-10%的
再度活化

1.施
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2.預
(1
(2
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3.衛
等
協

七、關於「結核病」防治

作須知

九、向毒品說不【TFDA】

了解

中印尼文版

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
高。
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
漸加
食毒品，並對第三級毒品愷他命(Ketamine)「長期吸食 K 他命，泌
重減
尿道慢性病發炎」
、一粒眠(Nimetazepam)、FM2 等新興濫用毒品掉
於胸
以輕心。
0%的
2.預防毒害六招：
活化
(1)保持生活作息正常。
(2)絕對不好奇試用毒品。
現自
(3)建立正確情緒抒解方法。
部X
(4)不靠藥物提神或減重。
病，
(5)遠離複雜場所。
返院
(6)不接受陌生人的飲料、香菸。
，會
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
讓專
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
Buku
Panduan
Hal2 yang Harus Diketahui TKA di Taiwan
協助。如有任何問題，請撥打免付費諮詢專線 0800-770-885(請請
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 89
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
移工在臺工作須知-中印尼版-內頁.indd 89
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解決！

移工在臺工作須知

一、吐司去除污垢

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。

四、中

三、用鹽去除毛巾異味

各地
極為

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。

五、中

當天
味著
代表

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。

中印尼文

!

捌、臺灣民俗節慶與著名景點推薦

特別
代表

住家
午
活動
代表

二、檸檬去渣大發現

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！

二、元

元宵
下午 05:10:09

三、端

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。

五、電話聽筒有異味

春節
夕夜
大利
表年
升

91

＜著名景
◆臺灣是
表性的名

一、新

談到Ⱦ淡
夕陽景緻
而「紅毛

作須知

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。

＜著
◆臺
表性

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！

一、

!

談到
夕陽
而「
的地
◎特
◎交

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！
Buku
Panduan Hal2 yang Harus Diketahui TKA di Taiwan

一、春節﹝農曆 1 月 1 日∼1 月 15 日﹞
90

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﹞!

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

只要將一
漸變少，

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。

，反而會
可去除異

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

的纖維，
不會有難
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一、新北淡水!
談到Ⱦ淡水ȿ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

中印尼文

＜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。

下午 05:10:09
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問題輕鬆
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
移工在臺工作須知-中印尼版-內頁.indd
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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)
可利用切
三、端午節﹝農曆 5 月 5 日﹞

電話聽筒

五、

四、衛生紙除臭方法

中印尼文版

同推廣紫

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。

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

維，
有難

聽筒

一、新北淡水!
談到Ⱦ淡水ȿ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
Buku
Panduan Hal2 yang Harus Diketahui TKA di Taiwan
◎交通運輸：搭乘捷運淡水線至淡水站

讓您

二、臺北陽明山

移工在臺工作須知

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
移工在臺工作須知-中印尼版-內頁.indd 91 ◎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

中印尼文版

＜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。

工作須知

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。

而會
除異

91

2019/11/19

五、嘉義

阿里山的
稱阿里山
巨木、小
景、神怡
邇，每年
下午◎特色美
05:10:10
◎交通運
義站搭乘

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

◎交通運

四、南投日月潭!

中印尼

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

七、屏東

93

墾丁充滿
最佳去處
此一遊，
戲水消暑
◎特色美
鴨肉冬粉
◎交通運

工在臺工作須知
中印尼文版

陽明山
景點，
最受遊
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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

墾丁
最佳
此一
戲水
◎特
鴨肉
◎交

五、嘉義阿里山!

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、

下午 05:10:12

移工在臺工作須知

六、臺南府城!
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七、

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
Buku Panduan Hal2 yang Harus Diketahui
TKA di Taiwan
→日月潭)

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
移工在臺工作須知-中印尼版-內頁.indd 92
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◎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

淡水湖
島為界，
月潭，
的觀光

◎交

四、南投日月潭!

七、屏東墾丁

湖
界，
，
光

塔、
面風
陸、

八、臺東知本

白雲

中印尼文版

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

工在臺工作須知

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

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。
Buku
Panduan
Hal2 yangTKA
Harus
Diketahui TKA di Taiwan
Buku Panduan Hal2
yang
Harus Diketahui
di Taiwan
◎特色美食：金針花、釋迦、洛神葵、菊花茶
◎交通運輸：1.搭乘南迴鐵路至知本站
改善而未
◎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 93
◎不可利用
2.臺東市搭乘鼎東客運(山線)往知本
務之地下
九、花蓮太魯閣 九、花蓮太魯閣
第 22 第
太魯閣以令人讚嘆的自然奇景最負盛名
，位於中橫公
外匯為常
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
發生消
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
款，以免
水斷崖、長春祠、白楊步道等遊覽名勝，是個不遊可
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提供 AT
惜的旅遊景點，強力推薦給您。
惜的旅遊景點，強力推薦給您。
◎在臺灣
◎特色美食：野菜、麻糬、山產、山蘇茶、芋心甘薯
◎特色美食：野菜、麻糬、山產、山蘇茶、芋心甘薯
孕婦、行
◎交通運輸：1.花蓮火車站搭乘花蓮客運至天祥
◎交通運輸：1.花蓮火車站搭乘花蓮客運至天祥
◎為維護臺
2.臺鐵花蓮站搭乘「台灣好行」太魯閣線至天祥
2.臺鐵花蓮站搭乘「台灣好行」太魯閣線至天祥
人不得
十、其他有關臺灣著名景點及節慶活動，請於「臺灣觀
下有期
十、其他有關臺灣著名景點及節慶活動，請於「臺灣觀
柏、牛
光資訊網」(http://taiwan.net.tw/)查詢。
光資訊網」(http://taiwan.net.tw/)查詢。
徒刑，併
!
!
試法。
玖、其他法令宣導
舉，抓
玖、其他法令宣導
◎為確保您
◎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
2008 年 10 月 1
◎為維護臺灣居民健康及國內農畜產業永續經營，自
戶(即通
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
信門號，
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
◎為使返
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
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
業，本署
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
95
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，
wda.gov
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
◎為使移工
相關檢疫規定可電 02-23431401
詢問。02-23431401 詢問。
業人士聘
◎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
◎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
動力權益
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
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
提供最新
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
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
◎酒後駕駛
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

好行」
臺北

移工在臺工作須知

移工在臺工作須知

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
96

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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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
(一) 餐廳、廚房應隔離，並應隨時清理
設置應符合
，且應有充分照明、通風及防止蚊
之標準）
、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

參、
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!

務法
通知
特訂定

劃外

作及屠
二、宿舍不得設置
之工作場所

防用
字或

清理
止蚊

三、居住面積

。
返
獨處
用。
處以
故發

四、宿舍應設置合
乎規定之廁
所、盥洗設備

設備
衛生

並作

，應
確保
國人
國人
十人
組伙
不得
。
，通

五、隔離措施
六、訂定外國人住
宿管理規則
七、保護外國人人
身安全

參、管理

一、訂定外國人生

中印尼文版

重外
食之

移工在臺工作須知

外國
別。

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。
(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。
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。
(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。
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。
訂定外國人住宿管理規則，並以外國人
易懂文字公告之。
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。
以外國人易懂文字訂定外國人生活須知
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活須知、環境
介紹及設備
使用說明
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

移工在臺工作須知

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
四、辦理職前講習
及法令宣導
五、休閒設施及宗
教信仰場所
之設置
六、設置及公告申
訴處理機制
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（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。
(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。
(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。
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。
(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。
(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

貳、

參、
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語廣
之場
懂語

二、伙食

人
百

少設
，至

貳、住宿

一、船上居住

百

少配
，至

華工
及傳
、動
。
應提

二、臨時緊急安置

，應
教

，處
題，

國

三、隔離措施
四、緊急事故處置

參、管理

一、保護外國人
人身安全

二、辦理職前講
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百

人易懂之文字或標示，以資識別。
(二) 不得設置共用杯具。
(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。
(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。
(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。
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。
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。
(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
。
辦理外國人「職前講習」
，並介紹在華工
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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
(一) 雇主應公告一九五五勞工諮詢申訴
理機制
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
雇主應負保護外國人人身安全之責，並
身安全
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
雇主應向外國人宣導在華工作期間應遵
俗節慶介紹
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
(一) 雇主應公告一九五五勞工諮詢申訴
機制
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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上

垃圾分 3 類

Sampah dibagi menjadi 3 kategori
資源回收

廚餘

Sampah biasa

Daur ulang

Sisa makanan

國

 目前無法回收再

 廢紙、廢鐵、廢

應

利用的垃圾，如

玻璃、廢塑膠、

尊

紙尿褲(片)、衛生

廢乾電池、廢日

紙(棉)、口香糖

光燈管

遣

外
逃

 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

 Sampah yang

 Kertas bekas ,

並
規

tidak dapat

Aluminium

disirkulasi dan

bekas , Besi

termasuk : nasi

遵
生
，

dipaki kembali

bekas , Kaca

busuk , sisa sayur-

pada saat ini

bekas , Plastik

termasuk:

bekas , Baterei

訴

celeana kertas

kering ,

(bayi dan orang

Lampuneon

tua), Apembalut,
bon-bon karet

 Sisa makanan yang
belum dimasak dan
yang sudah dimasak

sayuran , kulit buahbuahan , daun teh ,
ampas bubuk kopi ,
kulit telor , sisa ikan ,
udang , kepiting dan
kerang-kerangan ,
tulang temakan dan
minyak goreng yang
mau dibuang.
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審驗
合格
(黏貼

審驗
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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
電動輔助自行車

經型式審驗合格，以電力為主，最大行駛速率在

經型式審驗合格，以人力為主，電力為輔，最大

25km/h 以下，且車重(不含電池)在 40kg 以下或車 行駛速率在 25km/h 以下，且車重在 40kg 以下之
重(含電池)在 60kg 以下*之二輪車輛

二輪車輛

*施行日期由行政院另行訂定後公告實施

合格電動(輔助)自行車辨識方式
電動自行車
105 年 6 月 30 日前

電動輔助自行車

105 年 7 月 1 日起

審驗
合格標章
(黏貼/懸掛)

移工在臺工作須知

電動自行車

應黏貼於車頭管明 應懸掛於車輛後方 應黏貼於車頭下管
顯處
明顯處
明顯處



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

騎安心

選購合格車輛
遵守交通規則

不得擅自改裝
不超速

不酒駕

中印尼文版

審驗
合格證明
(隨車檢附)

配戴安全帽
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電動(輔助)自行車相關罰則
項目

依據條款

罰鍰(新台幣)

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

第 73 條第 1 項第 3 款

300 元~600 元

■再
■再
（中

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 第 73 條第 1 項第 6 款
訊或其他有礙駕駛安全之行為

300 元~600 元

■多
■多
（中

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

移工在臺工作須知
中印尼文版
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不依規定兩段式左(右)轉或靠右行駛

■你
■你
（中

（中

■謝
■謝
（中

（中

■對
■對
（中

（中

■我
■我
（中

（中

（中

（中

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

第 76 條第 2 項

(新增規定)
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

!
!

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

■到
■到
（中

（中
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幣)

元，
駛

令限
正

令限
正

元

元

元

元

拾、中文簡易生活用語教學
拾、中文簡易生活用語教學

■你 好 How are you ； Hello
■你
好 How are you ； Hello
（中文語） Ni How：向人打招呼、問候的話。
（中文語） Ni

How：向人打招呼、問候的話。

■謝 謝 Thanks
■謝
謝 Thanks
（中文語）Xie-Xie：表達感謝、感激的意思。

（中文語）Xie-Xie：表達感謝、感激的意思。

■對 不 起 Sorry
■對
不 起 Sorry
（中文語）Dui Bu Chi：對人表示抱歉的意思。
（中文語）Dui

Bu Chi：對人表示抱歉的意思。

（中文語）Wo

Ai

■我 愛 你 I love you
■我
愛 你 I love you
（中文語）Wo Ai Ni：向人表達愛意、喜歡的意思。

Ni：向人表達愛意、喜歡的意思。

■再 見 Goodbye
■再
見 Goodbye
（中文語）Zhai Jian：道別時，希望以後再相見所用的話。
（中文語）Zhai

Jian：道別時，希望以後再相見所用的話。

（中文語）Duo

Shao

■多 少 錢 How much
■多
少 錢 How much
（中文語）Duo Shao Chian：詢問東西的價值時所用的話。

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
■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。

移工在臺工作須知

元，

!
!

（中文語）Dao taipei chezhan zenme zou：問路用的話。

元

元

元

元

僅
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附表一：各地移工諮詢服務中心一覽表
名

移
工
在
臺
工
作
須
知

稱

澎湖縣
地

址

金門縣
諮詢服

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

駐臺北越
(勞工組)

Tel：06-2951052、06-2991111
Fax：06-2951053

臺南市永華路 2 段 6 號 8 樓

駐臺北烏
經濟代表

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：089-359740
Tel：089-328254 轉 369
Fax：089-341296

臺東縣臺東市桂林北路 201 號 3 樓

臺南市移工諮詢服務中心

中
印
尼
文
版

專 線 電 話

連江縣
諮詢服

附表

勞動部
手機、
求協助
語、英
安置服

附表

馬尼拉經

泰國貿易

駐臺北印

馬來西亞

附表

臺北國

北區國

中區國

南區國

高雄國

聯合服
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樓

7樓

4樓

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：0836-22381
Tel：0836-25022 轉 308
Fax：0836-22209
Fax：0836-22995

連江縣南竿鄉介壽村76號
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

馬尼拉經濟文化辦事處

臺北市內湖區洲子街55-57號2樓
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
臺北市中山區臺北市松江路 101 號 2 樓
(勞工組)

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

移
工
在
臺
工
作
須
知

中
印
尼
文
版

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
桃園
國際航空站
高雄
國際航空站

電 話
代表號(英語 泰語 印尼
語 越南語)
03-398-9002

地 址
桃園市大園區航站
南路 15 號 B-0-291
室

07-803-6804
07-803-6419

(81223)高雄市中
山四路二號

臺南市
傳 真

臺南市
第二辦

03-393-1469

高雄市

高雄市
第二辦

07-803-9177

屏東辦

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
移
工
在
臺
工
作
須
知

中
印
尼
文
版
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地 址
署本部

臺北市大安區信義路 3 段 140 號

電 話
02-27065866

宜蘭辦

花蓮辦

臺東辦

澎湖辦

金門辦

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

附表

高屏業務組

高雄市前金區中正四路 259 號

07-2315151

編號

東區業務組

花蓮縣花蓮市軒轅路 36 號

03-8332111

1

基

2

臺

3

新

4

桃

傳 真

5

新

馬祖辦

＊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

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

6

新

新北辦事處
新北辦事處
基隆辦事處
基隆辦事處
桃園辦事處
桃園辦事處
新竹市辦事處
新竹市辦事處
新竹縣辦事處
新竹縣辦事處
苗栗辦事處
苗栗辦事處
臺中市辦事處
臺中市辦事處
臺中市
臺中市
第二辦事處
第二辦事處
南投辦事處
南投辦事處
彰化辦事處
彰化辦事處
雲林辦事處
雲林辦事處
嘉義辦事處
嘉義辦事處

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)
基隆市中正區正義路 40 號
基隆市中正區正義路 40 號
桃園市縣府路 26 號
桃園市縣府路 26 號
新竹市東區南大路 42 號
新竹市東區南大路 42 號
新竹縣竹北市光明九路 36 之 1 號
新竹縣竹北市光明九路 36 之 1 號
苗栗縣苗栗市中山路 131 號
苗栗縣苗栗市中山路 131 號
臺中市西區民權路 131 號
臺中市西區民權路 131 號
臺中市豐原區成功路 616 號
臺中市豐原區成功路 616 號
南投縣南投市芳美路 391 號
南投縣南投市芳美路 391 號
彰化縣彰化市公園路 1 段 239 號
彰化縣彰化市公園路 1 段 239 號
雲林縣斗六市興華街 7 號
雲林縣斗六市興華街 7 號
嘉義市東區大業街 2 號
嘉義市東區大業街 2 號

02-8995-2100
02-8995-2100
02-2426-7796
02-2426-7796
03-335-0003
03-335-0003
03-522-3436
03-522-3436
03-551-4775
03-551-4775
037-266-190
037-266-190
04-2221-6711
04-2221-6711
04-2520-3707
04-2520-3707
049-222-2954
049-222-2954
04-725-6881
04-725-6881
05-532-1787
05-532-1787
05-222-3301
05-222-3301

02-89956438
02-89956438
02-24278364
02-24278364
03-3364329
03-3364329
03-5281438
03-5281438
03-5514734
03-5514734
037-266650
037-266650
04-22207215
04-22207215
04-25203709
04-25203709
049-2235624
049-2235624
04-7270857
04-7259293
05-5331738
05-5331738
05-2221013
05-2221013

7

苗

8

臺
第

9

臺
第

10

彰

11

南

12

雲

13

嘉

14

嘉

15

臺
第

16

臺
第

17

高
第
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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
高雄市辦事處
高雄市
高雄市
第二辦事處
第二辦事處
屏東辦事處
屏東辦事處
宜蘭辦事處
宜蘭辦事處
花蓮辦事處
花蓮辦事處
臺東辦事處
臺東辦事處
澎湖辦事處
澎湖辦事處
金門辦事處
金門辦事處
馬祖辦事處
馬祖辦事處

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)
高雄市鳳山區復興街 6 號
高雄市鳳山區復興街 6 號
屏東縣屏東市廣東路 552 之 1 號
屏東縣屏東市廣東路 552 之 1 號
宜蘭縣宜蘭市農權路 3 段 6 號
宜蘭縣宜蘭市農權路 3 段 6 號
花蓮縣花蓮市富吉路 43 號
花蓮縣花蓮市富吉路 43 號
臺東縣臺東市更生路 292 號
臺東縣臺東市更生路 292 號
澎湖縣馬公市三民路 36 號
澎湖縣馬公市三民路 36 號
金門縣金城鎮環島北路 69 號
金門縣金城鎮環島北路 69 號
馬祖南竿鄉介壽村 47 之 4 號
馬祖南竿鄉介壽村 47 之 4 號

07-727-5115
07-727-5115

07-7275338
07-7275338

07-746-2500
07-746-2500
08-737-7027
08-737-7027
03-932-2331
03-932-2331
03-857-2256
03-857-2256
089-318-416
089-318-416
06-927-2505
06-927-2505
082-325-017
082-325-017
0836-22467
0836-22467

07-7462519
07-7462519
08-7350343
08-7350343
039-329551
039-329551
038-564446
038-564446
089-356003
089-356003
06-9279320
06-9279320
082-328119
082-328119
0836-22872
0836-22872

附表八：內政部移民署服務站電話地址一覽表
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
編號
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17

單 位
基隆市服務站
基隆市服務站
臺北市服務站
臺北市服務站
新北市服務站
新北市服務站
桃園市服務站
桃園市服務站
新竹市服務站
新竹市服務站
新竹縣服務站
新竹縣服務站
苗栗縣服務站
苗栗縣服務站
臺中市
臺中市
第一服務站
第一服務站
臺中市
臺中市
第二服務站
第二服務站
彰化縣服務站
彰化縣服務站
南投縣服務站
南投縣服務站
雲林縣服務站
雲林縣服務站
嘉義市服務站
嘉義市服務站
嘉義縣服務站
嘉義縣服務站
臺南市
臺南市
第一服務站
第一服務站
臺南市
臺南市
第二服務站
第二服務站
高雄市
高雄市
第一服務站
第一服務站

地 址
基隆市義一路 18 號 11 樓（A 棟）
基隆市義一路 18 號 11 樓（A 棟）
臺北市中正區廣州街 15 號
臺北市中正區廣州街 15 號
新北市中和區民安街 135 號 1 樓
新北市中和區民安街 135 號 1 樓
桃園市桃園區縣府路 106 號 1 樓
桃園市桃園區縣府路 106 號 1 樓
新竹市中華路 3 段 12 號 1、2 樓
新竹市中華路 3 段 12 號 1、2 樓
新竹縣竹北市三民路 133 號 1 樓
新竹縣竹北市三民路 133 號 1 樓
苗栗縣苗栗市中正路 1291 巷 8 號
苗栗縣苗栗市中正路 1291 巷 8 號
臺中市文心南三路 22 號
臺中市文心南三路 22 號

電 話
(02)2427-6374
(02)2427-6374
(02)2388-5185
(02)2388-5185
(02)8228-2090
(02)8228-2090
(03)331-0409
(03)331-0409
(03)524-3517
(03)524-3517
(03)551-9905
(03)551-9905
(037)322-350
(037)322-350
(04)2472-5103
(04)2472-5103

傳 真
傳 真
(02)2428-5251
(02)2428-5251
(02)2331-0594
(02)2331-0594
(02)8228-2687
(02)8228-2687
(03)331-4811
(03)331-4811
(03)524-5109
(03)524-5109
(03)551-9452
(03)551-9452
(037)321-093
(037)321-093
(04)2472-5017
(04)2472-5017

臺中市豐原區中山路 280 號
臺中市豐原區中山路 280 號
彰化市中山路 3 段 2 號 1 樓
彰化市中山路 3 段 2 號 1 樓
南投縣南投市文昌街 87 號 1 樓
南投縣南投市文昌街 87 號 1 樓
雲林縣斗六市府前街 38 號 1 樓
雲林縣斗六市府前街 38 號 1 樓
嘉義市東區吳鳳北路 184 號 2 樓
嘉義市東區吳鳳北路 184 號 2 樓
嘉義縣朴子市祥和 2 路西段 6 號 1 樓
嘉義縣朴子市祥和 2 路西段 6 號 1 樓
臺南市府前路 2 段 370 號
臺南市府前路 2 段 370 號

(04)2526-9777
(04)2526-9777
(04)727-0001
(04)727-0001
(049)220-0065
(049)220-0065
(05)534-5971
(05)534-5971
(05)216-6100
(05)216-6100
(05)362-3763
(05)362-3763
(06)293-7641
(06)293-7641

(04)2526-8551
(04)2526-8551
(04)727-0702
(04)727-0702
(049)224-7874
(049)224-7874
(05)534-6142
(05)534-6142
(05)216-6106
(05)216-6106
(05)362-1731
(05)362-1731
(06)293-5775
(06)293-5775

臺南市善化區中山路 353 號 1 樓
臺南市善化區中山路 353 號 1 樓

(06)581-7404
(06)581-7404

(06)581-8924
(06)581-8924

高雄市苓雅區政南街 6 號 5 樓
高雄市苓雅區政南街 6 號 5 樓

(07)715-1660
(07)715-1660

(07)715-1306
(07)715-1306

移
工
在
臺
工
作
須
知

中
印
尼
文
版
111
109
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18
18
19
19
20
20
21
21
22

移
工
在
臺
工
作
須
知

中
印
尼
文
版
112
110

高雄市
第二服務站
高雄市
第二服務站
屏東縣服務站
屏東縣服務站
宜蘭縣服務站
宜蘭縣服務站
花蓮縣服務站
花蓮縣服務站
臺東縣服務站

高雄市岡山區岡山路 115 號
高雄市岡山區岡山路 115 號
屏東市中山路 60 號 1 樓
屏東市中山路 60 號 13樓
宜蘭縣羅東鎮純精路
段 160 巷 16 號 4

(07)621-2143
(07)621-2143
(08)766-1885
(08)766-1885
(03)957-5448
樓
宜蘭縣羅東鎮純精路 3 段 160 巷 16 號 4
(03)957-5448
樓
花蓮縣花蓮市中山路
371 號 5 樓
(038)329-700
花蓮縣花蓮市中山路 59
371號號 5 樓
(038)329-700
臺東縣臺東市長沙街
(089)361-631

(07)623-6334
(07)623-6334
(08)762-2778
(08)762-2778
(03)957-4949
(03)957-4949
(038)339-100
(038)339-100
(089)347-103
(089)347-103
(06)926-9469
(06)926-9469
(082)323-641

22
23
23
24

臺東縣服務站
澎湖縣服務站
澎湖縣服務站
金門縣服務站

臺東縣臺東市長沙街 177
59 號號 1 樓
澎湖縣馬公市新生路
澎湖縣馬公市新生路 1
177
1樓
金門縣金城鎮西海路
段號
5號
2樓

24
25
25

金門縣服務站
連江縣服務站
連江縣服務站

金門縣金城鎮西海路
1 段135
5號
連江縣(馬祖)南竿鄉福澳村
號22樓
樓
連江縣(馬祖)南竿鄉福澳村 135 號 2 樓

(089)361-631
(06)926-4545
(06)926-4545
(082)323-695
(082)323-695
(0836)237-736
(0836)237-736

3
4
4
5

新北市專勤隊
桃園市專勤隊
桃園市專勤隊
新竹市專勤隊

5
6
6
7

新竹市專勤隊
新竹縣專勤隊
新竹縣專勤隊
苗栗縣專勤隊

7
8
8
9

苗栗縣專勤隊
臺中市專勤隊
臺中市專勤隊
南投縣專勤隊

9
10
10
11

南投縣專勤隊
彰化縣專勤隊
彰化縣專勤隊
雲林縣專勤隊

11
12
12
13

雲林縣專勤隊
嘉義市專勤隊
嘉義市專勤隊
嘉義縣專勤隊

13
14
14
15

嘉義縣專勤隊
臺南市專勤隊
臺南市專勤隊
高雄市專勤隊

15
16
16
17

高雄市專勤隊
屏東縣專勤隊
屏東縣專勤隊
宜蘭縣專勤隊

17
18
18
19

宜蘭縣專勤隊
花蓮縣專勤隊
花蓮縣專勤隊
臺東縣專勤隊

19
20
20
21

臺東縣專勤隊
澎湖縣專勤隊
澎湖縣專勤隊
金門縣專勤隊

21
22
22

金門縣專勤隊
連江縣專勤隊
連江縣專勤隊

語言別
語言別
國語
節目
國語
節目

(082)323-641
(0836)237-40
(0836)237-40

附表九：內政部移民署專勤隊電話地址一覽表
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
編號
單 位
1 基隆市專勤隊
1
2 基隆市專勤隊
臺北市專勤隊
2
3 臺北市專勤隊
新北市專勤隊

附表
附表

地2 號
址
基隆市義七路 9 巷
基隆市義七路
9 巷 2 號 306 號
臺北市文山區興隆路三段

電 話
(02)2428-7172
(02)2428-7172
(02)2239-6393

傳 真
傳 真
(02)2428-4718
(02)2428-4718
(02)2239-6396

臺北市文山區興隆路三段
306
新北市中和區民安街 135 號
2號
樓
新北市中和區民安街
135 號
2號
樓3樓
桃園市蘆竹區龍安街二段
968

(02)2239-6393
(02)8221-5701
(02)8221-5701
(03)217-4577

(02)2239-6396
(02)8226-7760
(02)8226-7760
(03)331-4811

桃園市蘆竹區龍安街二段
968 號 3 樓
新竹市崧嶺路 122 號
新竹市崧嶺路
新竹市崧嶺路 122
122 號
號

(03)217-4577
(03)525-4336
(03)525-4336
(03)525-1343

(03)217-2935
(03)524-5109
(03)525-8542
(03)527-8342

新竹市崧嶺路
122 號 1297 巷 5 號
苗栗縣苗栗市中正路
苗栗縣苗栗市中正路
巷 5樓號
臺中市文心南三路 221297
號 3、4

(03)525-1343
(037)379-045
(037)379-045
(04)2472-5102

(03)527-8342
(037)379-052
(037)379-052
(04)2472-5045

臺中市文心南三路
2287
號號
3、4
樓樓
南投縣南投市文昌街
2、3
南投縣南投市文昌街
872號
彰化市中山路三段 2 號
樓2、3 樓

(04)2472-5102
(049)224-0146
(049)224-0146
(04)727-0109

(04)2472-5045
(04)224-6841
(04)224-6841
(049)727-0103

彰化市中山路三段
2號
樓3 樓
雲林縣斗六市府前街
382號
雲林縣斗六市府前街
38號
號10
3樓
嘉義市西區中興路 353
樓

(04)727-0109
(05)534-6119
(05)534-6119
(05)231-3609

(049)727-0103
(05)534-6143
(05)534-6143
(05)231-3705

嘉義市西區中興路
號 106樓
嘉義縣朴子市祥和 353
2 路西段
號2樓
嘉義縣朴子市祥和
2 路西段
臺南市善化區中山路
353 號 62 號
樓2 樓

(05)231-3609
(05)362-5162
(05)362-5162
(06)581-3019

(05)231-3705
(05)362-1441
(05)362-1441
(06)581-6328

臺南市善化區中山路
353
號號
2樓
高雄市新興區六合一路
113
高雄市新興區六合一路
屏東縣屏東市中山路 60113
號 2號
樓

(06)581-3019
(07)236-7524
(07)236-7524
(08)766-2250

(06)581-6328
(07)236-0446
(07)236-0446
(08)766-1882

屏東縣屏東市中山路
樓 弄 35 號
宜蘭縣冬山鄉梅花路 60
255號巷222
宜蘭縣冬山鄉梅花路
花蓮縣花蓮市港口路 255
35 號巷 22 弄 35 號

(08)766-2250
(03)961-5700
(03)961-5700
(03)822-3363

(08)766-1882
(03)961-5066
(03)961-5066
(03)822-3477

花蓮縣花蓮市港口路
臺東縣臺東市長沙街 35
59 號
號2樓
臺東縣臺東市長沙街
澎湖縣馬公市新生路 59
177號號22樓樓

(03)822-3363
(089)342-095
(089)342-095
(06)926-3556

(03)822-3477
(089)342-874
(089)342-874
(06)926-1850

澎湖縣馬公市新生路
177 號46
2樓
金門縣金湖鎮蓮庵里 5 鄰西村
之3號
金門縣金湖鎮蓮庵里
5 鄰西村
46 2
之樓
3號
連江縣南竿鄉福沃村
135-6 號

(06)926-3556
(082)333-531
(082)333-531
(0836)23736

(06)926-1850
(082)333-443
(082)333-443
(0836)23740

連江縣南竿鄉福沃村 135-6 號 2 樓

(0836)23736

(0836)23740

英語(
Tagalo
英語(
)節目
Tagalo
)節目

越南
節目
越
南
節目

334
334
778
778
949
949
100
100
103
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附表十：勞動部委託辦理「製播移工業務中、外語廣播
附表十：節目」頻道表(以節目實際播放時間為準)
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
語言別
國語
節目
國語
節目

103
469
469
641

641
7-40
7-40

-6396
-7760
-7760
4811
4811
5109

5109
8342
8342
-052

-052
-5045
-5045
6841

6841
-0103
-0103
6143

英語(含
Tagalog
英語(含
)節目
Tagalog
)節目

6143
3705
3705
1441

1441
6328
6328
0446

5066
3477
3477
-874

-874
1850
1850
-443
-443
740

740

越南語
節目
越
南語
節目

亞世廣告
有限公司
亞
世廣告
有限公司

勞雇一家親
勞雇一家親

財團法人
佳團
音法
廣人
播
財
電台
佳
音廣播
電台

溫情一線牽
世界大不同
溫
情一線牽
世界大不同

台灣廣播
股灣
份廣
有播
限
台
公司
股
份有限
公司

賓至如歸-菲
向馬尼拉
賓至如歸-菲
向馬尼拉

亞世廣告
有限公司
亞
世廣告
有限公司

開心假日菲
律賓
開
心假日菲
律賓

亞世廣告
有限公司
亞
世廣告
有限公司

客自越南來
客自越南來

財團法人
中團
央法
廣人
播
財
電臺
中
央廣播
電臺

越南朋友在
臺灣
越
南朋友在
臺灣

頻道
1.台北二台 AM-1188 (首播每週日
17:00 至 18:00)
2.台中電台 AM-1188
AM-774(首播每週日
17:00
至至
18:00)
1.台北二台
(首播每週日
17:00
18:00)
3.新竹電台 AM-1206(重播每週日
19:00至
至18:00)
20:00)
2.台中電台
AM-774(首播每週日 17:00
4.大溪轉播台
AM-621(重播每週日19:00
19:00至
至20:00)
20:00)
3.新竹電台
AM-1206(重播每週日
5.網路收聽網址：
www.taiwanradio.com.tw
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
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 FM93.7（首播每週日
FM97.1（重播每週日 8:00
19:00至至9:00、）
20:00）
1.寶島客家電臺
3.建國電臺 AM954/AM1422/AM801
（重播每週日
18:00
2.大漢之音電臺
FM97.1（重播每週日
19:00 至 20:00）
至 19:00）
3.建國電臺
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www.fm971.com.tw
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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)
1.財團法人佳音廣播電台
FM90.9
(首播每週五 9:00 至
2.基隆益世廣播電台
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每週日
08：00 至 09:00）
10:00，重播每週二AM1404
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16:00，重播每週二FM90.7(每週日
17：00 至 18：00)
6.網路收聽網址： www.goodnews.org.tw
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
1.台北一台 AM 1323 (首播每週日 18:00 至 19:00)
2.新竹台 AMAM
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(首播每週日
18:00
至至
19:00)
1.台北一台
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(首播每週日
18:00
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3.大溪台 AM 1206
621 (首播每週日
2.新竹台
(首播每週日18:00
18:00至至19:00、重播每
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週日 21:00
至 22:00)
3.大溪台
AM 621
(首播每週日 18:00 至 19:00、重播每
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週日 21:00
22:00)
21:00 至AM
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5.網路收聽網址：www.taiwanradio.com.tw
21:00 至 22:00)
5.網路收聽網址：www.taiwanradio.com.tw
1.寶島客家廣播電台 FM93.7（首播每週日 9:00 至
10:00）
1.寶島客家廣播電台
FM93.7（首播每週日 9:00 至
2.建國廣播電台(重播每周日
16:00 至 17:00 桃園
10:00）
AM1422/雲林、嘉義、臺南
。 桃園
2.建國廣播電台(重播每周日 AM954/AM801）
16:00 至 17:00
3.網路收聽網址：www.formosahakka.org.tw
AM1422/雲林、嘉義、臺南 AM954/AM801）。
xn--kpr15ecvjts4d.tw
3.網路收聽網址：www.formosahakka.org.tw
xn--kpr15ecvjts4d.twFM93.7（首播每週日 17:00 至
1.寶島客家廣播電台
18:00）
1.寶島客家廣播電台
FM93.7（首播每週日 17:00 至
2.關懷廣播電台
FM91.1（重播每週日 21:00 至 22:00）
18:00）
3.網路收聽網址：
www.formosahakka.org.tw
2.關懷廣播電台
FM91.1（重播每週日
21:00 至 22:00）
radio.taiwancarecenter.org
3.網路收聽網址：
www.formosahakka.org.tw
radio.taiwancarecenter.org
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（首播每週二
（重播每週三 19:00
10:00 至 20:00）
11:00）
1.中央廣播電台
3.網路收聽網址：vietnamese.rti.org.tw
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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
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
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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）
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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
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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

