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บริการด่วน ชีวิตไร้กงัวล 

ส านกัทะเบียนราษฎร์จ านวน 29 แห่งของไถจงมีช่องให้ 
 “บริการแนะแนวการปรับตวัในไต้หวนัส าหรับผู้ ย้าย 
ถ่ินฐานใหม่”จะมีเจ้าหน้าท่ีเฉพาะท าการตอบข้อสงสยั 
เก่ียวกบัการปรับตวัใช้ชีวิต ย่ืนขอทะเบียนบ้าน การโอน 
สญัชาติตลอดจนการขอบตัรประชาชนไต้หวนัเป็นต้น 
ยินดีให้บริการสอบถาม 
 

กองกิจการพลเรือนและส านกัทะเบียนราษฎร์ทกุเขตได้เปิด 
“หลกัสตูรให้การแนะแนวการปรับตวัใช้ชีวิตส าหรับผู้ ย้าย 
ถ่ินฐานใหม่”โดยจดัสอนหลกัสตูรทกัษะช่วยเหลือใน 
การใช้ชีวิต เพ่ือให้ผู้ ย้ายถ่ินฐานใหม่ปรับตวัได้อย่างราบร่ืน  
สร้างทศันะคติการใช้ชีวิตท่ีถกูต้อง เข้าใจตอ่สิทธิของตน  
รู้จกัวฒันธรรมไต้หวนั 
 

ติดต่อได้ท่ี: 
◎ฝ่ายงานทะเบียนราษฎร์กองกิจการพลเรือน 
     เทศบาลนครไถจง  TEL:(04)22289111#29612 
◎ ส านกังานที่ท าการเขตทกุเขตเทศบาลนครไถจง 
    TEL:(ภาคผนวก1) 
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เรียนภาษาจีนง่ายดาย ฟังและพดูได้สบาย 

สอนออกเสียงจู้ อินฝเูฮ้าและรู้ตวั 
อกัษร(ทยอยเปิดสอนมีนาคม  
มิถนุายนและกนัยายน ทกุปี) 

จบการศกึษารับใบรับรอง 
วฒิุการศกึษาไต้หวนั 

ติดต่อได้ท่ี: 
◎ ฝ่ายงานสงัคมกองการศกึษาเทศบาลนครไถจง 
    (04)22289111#54504 

หลกัสตูรอมรมศกึษาผู้ใหญ่ 
ส าหรับผู้ ย้ายถ่ินฐานมาใหม่ 

หลกัสตูรปกติภาคค ่าโรงเรียน 
ประถมและมธัยม 
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อบรมก่อนท างาน ช่วยเหลือหางานท า 

กองแรงงานได้เปิดหลกัสตูรฝึกอาชีพ 
ส าหรับผู้ว่างงาน ผู้ ย้ายถ่ินฐานใหม่ 
สามารถเข้ารับการอบรมฟรี ทัง้ยงั 
ได้รับเบีย้เลีย้งการฝึกอาชีพอีกด้วย 

ติดต่อได้ท่ี: 
ฝ่ายความปลอดภยัในงานกองแรงงานเทศบาล 
นครไถจง (04)22289111#35615 

หางานผ่านรัฐบาลวางใจและปลอดภยั 
แถมไม่เสียคา่ใช้จ่ายอีกด้วย~ 
 
ฝ่ายบริการจดัหางานมีการตระเวนร่วมจดั 
กิจกรรมรับสมคัรงานตามพืน้ท่ีต่างๆ และ 
จดักิจกรรมเปิดรับสมคัรงานร่วมกบั 
โรงงานเฉพาะเป็นระยะๆ! 

ติดต่อได้ท่ี: 
ส านกัจดัหางานเทศบาลนครไถจง
(04)22289111#36100 

“ผู้ ย้ายถ่ินฐานใหม ่
จะต้องมีใบอนญุาตท างาน 
หรือบตัรประชาชนจงึจะ 

ท างานได้”คือไมถ่กูต้องน๊ะ! 
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เรียนรู้เร่ืองสขุอนามยั เลีย้งลกูให้แข็งแรง 

สถานีอนามยัในทกุเขตเสนอบริการแนะแนวด้านสขุอนามยั 
ก่อนตัง้ครรภ์ ก่อนคลอด หลงัคลอด สขุภาพทารกและเดก็ 
เลก็  การคมุก าเนิดและเงินอดุหนนุตรวจครรภ์ของผู้ ย้ายถ่ิน 
ฐานใหม่เป็นต้น 

ติดต่อได้ท่ี: 
ฝ่ายสขุภาพกองสาธารณสขุเทศบาลเมืองไถจง(04)25265394 
สถานีอนามยัทกุเขตเทศบาลนครไถจง(ภาคผนวก 3) 
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บริการเข้าถงึชมุชน หว่งใยมอบสวสัดิการ 

กองการสงัคม 

ศนูย์บริการ 

ผู้ ย้ายถ่ินฐานใหม่

ในชมุชน 

 ศนูย์บริการ
สวสัดิการ

ครอบครัวผู้ ย้าย

ถ่ินฐานใหม ่

ผู้ ย้ายถ่ินฐานใหม่สามารถได้รับข้อมลูสวสัดิการสงัคม ทรัพยากรการ 
ช่วยเหลือครอบครัวในไต้หวนัได้จากกองการสงัคม และยงัสามารถท า 
การพบปะพดูคยุกบัเพ่ือนๆได้ท่ีศนูย์บริการผู้ ย้ายถ่ินฐานใหม่ในชมุชน~ 
        
ติดต่อได้ท่ี: 
◎ ฝ่ายสวสัดิการสตรีและความเท่าเทียมทางเพศกองการสงัคม 
    เทศบาลนครไถจง  TEL:04-22289111#37522 
◎ ศนูย์บริการสวสัดิการครอบครัวผู้ ย้ายถ่ินฐานใหมน่ครไถจง  
    TEL:04-24365740     ท่ีอยู่:เลขท่ี260 ถ.ฮัน่ซีตอน 3 เขตเป่ยถนุ 
◎ ศนูย์บริการสวสัดิการครอบครัวผู้ ย้ายถ่ินฐานใหมแ่ถบภเูขานครไถจง  
    TEL:04-25255995     ท่ีอยู่:เลขที่ 46 ถ.หมงิอีเ้ขตฟงหยวน 
◎ ศนูย์บริการสวสัดิการครอบครัวผู้ ย้ายถ่ินฐานใหมช่ายฝ่ังทะเลนครไถจง  
    TEL:04-26801947     ท่ีอยู่:ชัน้ 2 เลขที่169 ถ.สุย่หยวนเขตต้าเจี่ย 
◎ ศนูย์บริการสวสัดิการครอบครัวผู้ ย้ายถ่ินฐานใหมต้่าถนุนครไถจง    
    TEL:04-24865363     ท่ีอยู่:เลขที่ 32 ถ.ซินกวงเขตต้าหลี่ 
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ช่วยเหลือทางกฏหมาย คุ้มครองสิทธิพงึมี 

สอบถาม
กฏหมาย 

มีทนายความท่ีปรึกษาทางกฏหมาย ตอบข้อซกัถามให้กบัประชาชน 
(1) ฝ่ายสอบถามกฏหมาย ชัน้10 อาคารเหวินซาน ส านกังานว่าการถนนไถ  
      วานต้าเต้า 
      เทศบาลนครไถจง: วนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 9.00-12.00 น.,14.00-17.00 น. 
(2) ส านกังานคุ้มครองผู้บริโภค ชัน้ 2อาคารหยางหมงิ เทศบาลนครไถจง: 
      วนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 14.00-17.00น. 
 (3) ฝ่ายบริการช่วยเหลือด้านกฏหมายส านกังานที่ท าการเขตทกุแห่ง  
       ขอเชิญชวนผู้ ย้ายถ่ินฐานใหมใ่ช้บริการได้ในเขตท้องท่ีใกล้เคียง 

ติดต่อได้ท่ี: กองกฏหมายเทศบาลนครไถจง
(04)22289111#23610 
ส านกังานที่ท าการทกุเขตนครไถจง(ภาคผนวก2) 

คุ้มครอง
ทันที 

สายตรงคุ้มครอง:113 
สายตรงแจ้งความฉกุเฉิน:110 

แจ้งความ
รุนแรงใน
ครอบครัว 

ให้บริการ (1) บริการตรวจบาดแผล (2) จดัหาสถานที่พกัพิง 
เร่งดว่น (3) แนะแนวและฟืน้ฟสูภาพจิต (4) บริการโอนย้ายแนะน า
การท างาน (5) เงินอดุหนนุด้านเศรษฐกิจและการด ารงชีพ (6) 
โอนย้ายสถานศกึษาบตุรโดยไมต้่องย้ายทะเบียนบ้าน (7) การคบ
หาและการเยี่ยมพบปะบตุร (8) สอบถามปรึกษาด้านกฏหมาย  (9) 
ช่วยเหลือยื่นขอค าสัง่คุ้มครอง (10) ให้การแนะแนวเด็กและ
เยาวชนที่พบเห็นการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 

ติดต่อได้ท่ี: 
ศนูย์ป้องกนัการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและการลว่ง 
ละเมดิทางเพศ (04)22289111#38800 6 
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สอบใบขบัข่ีจกัรยานยนต์ ใช้ถนนอย่างปลอดภยั 

1. สอบใบขบัข่ีภาคทฤษฏี： 
    (1)  คลงัข้อสอบภาคทฤษฎีมีให้เลือก 8 ภาษาได้แก่จีน  องักฤษ     
          ญ่ีปุ่ น เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย  กมัพชูาและพม่า ข้อสอบแบบ 
          เสียงมีเพิ่มอีกได้แก่จีนหมิ่นหนานและฮากการวม 10 ภาษาให้ 
          เลือก 
    (2)   เวบ็ไซต์กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม บริการดาวน์โหลดคลงั 
           ข้อสอบและทดลองท าข้อสอบออนไลน์ 24 ชัว่โมง  
           (เวบ็ไซต์http://www.thb.gov.tw/บริการงานขนสง่/คลงัข้อสอบ 
           ทฤษฎี) 
2. แนะแนวสอบใบขบัข่ีจกัรยานยนต์ฟรี: 
    ใช้วิธีนดัลว่งหน้า เปิดชัน้อบรมเม่ือครบ 5 คน 

ติดต่อได้ท่ี: 
◎ ส านกังานขนสง่เขตไถจง  TEL:04-26912011 
     #200 เลขที่2 ถ.หยิวหยวนตอน 1 เขตต้าตู้นครไถจง 
◎ ส านกังานขนสง่นครไถจง  TEL:04-22341103 
     #200 เลขที่77 ถ.เป่ยถนุเขตเหนือนครไถจง 
◎ ส านกังานขนสง่ฟงหยวน  TEL:04-25274229  
    #200 เลขที่120 ถ.ฟงตง เขตฟงหยวนนครไถจง 7 
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ยืมหนงัสือรวดเร็ว ความรู้ไร้พรมแดน 

ห้องสมุดหลากหลายเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่นครไถจง 
• ยืมหนงัสือ นิตยสาร นิทานเด็ก นิทานภาพของหลายประเทศ 

• ชมและยืมมีเดียดนตรี ภาพยนตร์ของหลายประเทศ 

• พืน้ท่ีและหนงัสือเพ่ือการอ่านร่วมกนัของผู้ปกครองและเดก็ 

มุมความรู้พหุวัฒนธรรม 

ห้องสมดุสาธารณะทกุแห่งของไถจงได้จดัให้มี “มมุความรู้พหวุฒันธรรม” 
ซึง่มีหนงัสือของหลายประเทศเช่นอินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย ญ่ีปุ่ น  
เกาหลีเป็นต้น เพียงแตมี่บตัรยืมหนงัสือสามารถใช้บริการยืมละคืน 

หนงัสือระหวา่งห้องสมดุทกุแห่งได้ 

สอบถามข้อมลู: 
ชัน้ 2 เลขที่ 260 ถ.ฮัน่ซีตอน 3 เขตเป่ยถนุ 
นครไถจง (04)24372584 

ติดต่อได้ที่: 
กองวฒันธรรมเทศบาลนครไถจง 
(04)22289111#25312 
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ครอบครัวไร้ปัญหา ชีวิตคูแ่สนสขุสนัต์ 

 ชีวิตสามีภรรยา 

ความสมัพนัธ์กบับตุร 

สมัพนัธภาพใน 
ครอบครัว 

คบหาก่อนแต่งงาน 

อบรมสัง่สอนบตุร 

ปรับตวัใช้ชีวิต 

ปรับอารมณ์ 

ปรึกษาสอบถามศนูย์การศกึษาครอบครัว สามารถใช้บริการผ่านรูปแบบ 
โทรศพัท์ พบปะและใช้จดหมายได้ช่วยเหลือแก้ปัญหาเก่ียวกบัเพศ ชีวิต 
สมรส ความสมัพนัธ์กบับตุร สมัพนัธภาพในครอบครัว หรือปัญหา
รบกวนจิตใจ~ 

โทรศพัท์ติดต่อ: 
“4128185สายตรงปรึกษาสอบถามการศกึษาครอบครัว” 
 โทรศพัท์เบอร์: 412-8185 
 มือถือเบอร์: 02-4128185 
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รายช่ือส านกัทะเบียนราษฎร์นครไถจง 
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รายช่ือส านกังานท่ีท าการเขตนครไถจง 

เขต โทรศัพท์ ท่ีอยู่ เขต โทรศัพท์ ท่ีอยู่ 

เขตกลาง 04-22222502 
ชัน้3เลขท่ี300ถ.
เฉิงกงเขตกลาง เขตอู้โหลว 04-26564311 เลขท่ี66ถ.จงเหอเขตอู้ โหลว 

เขต 
ตะวันออก 04-22151988 

เลขท่ี245ถ.ฉางฝ ู
เขตตะวนัออก เขตอูร่ือ 04-23368016 เลขท่ี316ถ.ซินซิงเขตอร่ืูอ 

เขต
ตะวันตก 04-22245200 

เลขท่ี11ถ.จินซาน 
เขตตะวนัตก เขตเสินกัง 04-25620841 เลขท่ี30ถ.เสินกงัเขตเสินกงั 

เขตใต้ 04-22626105 
ชัน้3เลขท่ี72ถ.กง
เสวียเขตใต้ เขตต้าตู้ 04-26991105 เลขท่ี646ถ.ซาลูต่อน2เขตต้าตู้ 

เขตเหนือ 04-22314031 
เลขท่ี301ถ.ยง่ซิน
เขตเหนือ เขตต้าหย่า 04-25663316 

เลขท่ี301ถ.หยา่หวนตอน2 
เขตต้าหยา่ 

เขตซีถุน 04-22556333 

เลขท่ี386ถ.ซ่ือ
เจิง้เป่ยเอ้อเขตซี
ถนุ 

เขตโห้วหล่ี 04-25562116 
เลขท่ี84ถ.กงอนั ต.ตนุซีเขตโห้วห
ล่ี 

เขตหนาน
ถุน 04-24752799 

เลขท่ี679ถ.ยง่ชนุ
ตงเขตหนานถนุ เขตอู้ฟง 04-23397128 

เลขท่ี20ถ.ต้าถง ต.เป่ินถงัเขต
อู้ฟง 

เขตเป่ยถุน 04-24606000 

เลขท่ี10ถ.ฉง
เตอ๋ตอน3 
เขตเป่ยถนุ 

เขตถันจ่ือ 04-25331160 
เลขท่ี239ถ.จงซานตอน2เขต
ถนัจ่ือ 

เขตฟง
หยวน 04-25222106 

เลขท่ี2ถ.ซ่ือเจิง้
เขตฟงหยวน เขตหลงจิ่ง 04-26352411 เลขท่ี247ถ.ซาลูต่อน4เขตหลงจิ่ง 

เขตต้าหล่ี 04-24063979 
เลขท่ี36ถ.ต้าซิน
เขตต้าหล่ี เขตไหว้ผู่ 04-26832216 เลขท่ี390ถ.ลิ่วเฟินเขตไหว้ผู ่

เขตไถ้ผิง 04-22794157 
เลขท่ี144ถ.จงผิง
เขตไถ้ผิง เขตเหอผิง 04-25941501 

เลขท่ี156ถ.ตงกวนตอน3 ต.
หนานซ่ือเขตเหอผิง 

เขตตงซ่ือ 04-26270151 

เลขท่ี101ถ.เจิน้
เจิง้ ต.จงเซอ่เขต
ชิงสุย่ 

เขตสือกัง 04-25722511 เลขท่ี1033ถ.ฟงซ่ือเขตสือกงั 

เขตซาลู่ 04-26622101 
เลขท่ี8ถ.เจิน้เจิง้ 
ต.เป่ยซ่ือเขตซาลู ่ เขตต้าอัน 04-26713511 

เลขท่ี356ถ.จงซานหนาน ต.จง
จวงเขตต้าอนั 

เขตจ้าเจ่ีย 04-26872101 
เลขท่ี52ถ.หมิน
ฉวนเขตต้าเจ่ีย เขตซินเซ่อ 04-25811111 

เลขท่ี28-1ถ.ซิงเซอ่ตอน2 ต.ฟู่ เซิ่ง 
เขตซินเซอ่ 

เขตตงซ่ือ 04-25872106 

เลขท่ี518ถ.ฟงซ่ือ 
ต.เป่ยซิงเขตตง
ซ่ือ 
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  ช่ือ โทรศัพท์ ช่ือ โทรศัพท์ 

เขตเมือง 

สถานีอนามยัเขต 
กลางและเขต 
ตะวนัตก 

04-22223811 สถานีอนามยัเขตซีถนุ 04-27027068 

สถานีอนามยั 
เขตตะวนัออก 04-22834121 สถานีอนามยัเขตหนานถนุ 04-23827640 

สถานีอนามยัเขตใต้ 04-22629735 
สถานีอนามยัจวินกงเขตเป่ย

ถนุ 04-22392638 

สถานีอนามยัเขตเนือ 04-22359182 
สถานีอนามยัซ่ือหมินเขตเป่ย

ถนุ 04-24211945 

เขตภูเขา 

สถานีอนามยั 
เขตฟงหยวน 04-25261170 สถานีอนามยัเขตตงซ่ือ 04-25873872 

สถานีอนามยั 
เขตโห้วหล่ี 04-25562048 สถานีอนามยัเขตต้าหยา่ 04-25661091 

สถานีอนามยั 
เขตถนัจ่ือ 04-25324643 สถานีอนามยัเขตซินเซอ่ 04-25813514 

สถานีอนามยัเสินกงั 04-25622792 สถานีอนามยัเขตเหอผิง 04-25942781 

สถานีอนามยั 
เขตสือกงั 04-25721887 สถานีอนามยัเขตหลีซาน 04-25989540 

เขต 
ชายฝ่ัง 
ทะเล 

สถานีอนามยั 
เขตต้าเจ่ีย 04-26872153 สถานีอนามยัเขตอู้ โหลว 04-26562809 

สถานีอนามยั 
เขตต้าตู้ 04-26992111 สถานีอนามยัเขตซาลู ่ 04-26625040 

สถานีอนามยั 
เขตชิงสุย่ 04-26222639 สถานีอนามยัเขตไหว้ผู ่ 04-26833835 

สถานีอนามยั 
เขตต้าอนั 04-26713681 สถานีอนามยัเขตหลงจิ่ง 04-26352228 

ต้าถุน 

สถานีอนามยั 
เขตต้าหล่ี 04-24061500 สถานีอนามยัเขตอู้ฟง 04-23393022 

สถานีอนามยั 
เขตไถ้ผิง 04-23938083 สถานีอนามยัเขตอร่ืูอ 04-23381027 

รายช่ือสถานีอนามยันครไถจง 
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รายช่ือศนูย์บริการจดัหางานนครไถจง 

ช่ือศูนย์ โทรศัพท์/แฟ็กซ์ ท่ีอยู่ เขตพืน้ท่ีให้บริการ 

เคาน์เตอร์บริการ 
จัดหางานเทศบาลไถจง 

TEL：04-22289111 

          #35650   

ชัน้1อาคารเหวินซิน เลขท่ี99ถ. 
ไถวานต้าเต้าตอน3เขตซีถนุนคร 
ไถจง 

เขตเหนือ เขต
ตะวนัตก  
เขตซีถนุ เขตเป่ยถนุ  
เขตหนานถนุ 

เคาน์เตอร์บริการ 
จัดหางานเหรินเหอ TEL：04-22808369 

เลขท่ี362-1ถ.เหรินเหอเขตตะวนัออก
นครไถจง(ศนูย์บริการแรงงาน) 

เขตตะวนัออก เขต
กลาง 

เคาน์เตอร์บริการ 
จัดหางานต้าหล่ี TEL：04-24852742 

เลขท่ี32 ถ.ซินกวง เขตต้าหล่ีนครไถจง 
(ศนูย์บริการสวสัดกิารเดก็และเยาวชน) 

เขตต้าหล่ี เขตต้าผิง  
เขตอู้ฟง เขตอร่ืูอ เขต
ใต้ 

เคาน์เตอร์บริการ 
จัดหางานตงซ่ือ TEL：04-25771761 

เลขท่ี518ถ.ฟงซ่ือเขตตงซ่ือนครไถจง 
(ส านกังานท่ีท าการเขตตงซ่ือ) เขตตงซ่ือ 

เคาน์เตอร์บริการ 
จัดหางานต้าตู้ TEL：04-26982240 

เลขท่ี646ถ.ซาเถียนตอน2  
เขตต้าตู้นครไถจง 
(ส านกังานท่ีท าการเขตต้าตู้) 

เขตต้าตู้  เขตหลงจิ่ง  
เขตซาลู ่เขตอู้ โหลว 

เคาน์เตอร์บริการ 
จัดหางานต้าเจ่ีย TEL：04-26801493 

เลขท่ี52ถ.หมินฉวนเขตต้าเจ่ียนครไถจง 
(ส านกังานท่ีท าการเขตต้าเจ่ีย) 

เขตต้าเจ่ีย เขตไหว้ผู ่ 
เขตต้าอนั เขตชิงสุย่ 

ศูนย์พัฒนางานอาชีพ 
นครไถจง 

 
TEL：04-22289111 

          #36486~7 

เลขท่ี36ถ.หยางหมิงเขตฟงหยวนนคร 
ไถจง   

ศูนย์บริการจัดหางานฟง
หยวน(มอบหมายโดย
กระทรวงแรงงาน) 

TEL：04-25271812 
เลขท่ี37ถ.เซอ่ซิงเขตฟงหยวนนคร 
ไถจง   

เคาน์เตอร์บริการ 
จัดหางานจงเคอ TEL：04-25607437 

เลขท่ี6-1ถ.จงเคอ เขตต้าหย่านครไถจง 
( ชัน้1อาคารธุรกิจและอตุสาหกรรมกรม
ควบคมุนิคมอตุสาหกรรมภาคกลาง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

พืน้ท่ีภายในเขตนิคม
อตุสาหกรรมภาค
กลาง 

เคาน์เตอร์บริการ 
จัดหางานถันจ่ือ TEL：04-25346908 

เลขท่ี1 ถ.เจีย้นกวอ พืน้ท่ีอตุสาหกรรม
แปรรูปเพ่ือการสง่ออกเขตถนัจ่ือนครไถ
จง (อาคารควบคมุอตุสากรรมแปรรูป) 

เขตถนัจ่ือ 

เคาน์เตอร์บริการ 
จัดหางานต้าหย่า TEL：04-25605892 

ชัน้1เลขท่ี299ถ.หยา่หวนตอน2 เขตต้า
หยา่ นครไถจง(ข้างส านกังานท่ีท าการ
เขตต้าหยา่) 

เขตต้าหยา่ 

เคาน์เตอร์บริการ 
จัดหางานเสินกัง TEL：04-25631565 

เลขท่ี2-1ถ.เสินจุ้น เขตเสินกงันครไถจง 
(ส านกังานท่ี2ท่ีท าการเขตเสินกงั) เขตเสินกงั 

เคาน์เตอร์บริการ 
จัดหางานโห้วหล่ี TEL：04-25584691 

เลขท่ี89ถ.ฝอิูน เขตโห้วหล่ีนครไถจง 
(คณะกรรมการเพ่ือการไกลเ่กลี่ยโห้วหลี่) เขตโห้วหล่ี 

เคาน์เตอร์บริการ 
จัดหางานสือกัง TEL：04-25811151 

ชัน้2 เลขท่ี134 ถ.ฟงซ่ือ เขตสือกงันคร
ไถจง(ส านกังานสวสัดกิารสงัคมสือกงั) เขตสือกงั 

เคาน์เตอร์บริการ 
จัดหางานซินเซ่อ TEL：04-25810882 

เลขท่ี28-1ถ.ซิงเซอ่ตอน2 ต.ฟู่ เซิ่งเขต
ซินเซอ่นครไถจง 
(ส านกังานท่ีท าการเขตซินเซอ่) 

เขตซินเซอ่ 

เคาน์เตอร์บริการ 
จัดหางานเหอผิง TEL：04-25943083 

 เลขท่ี156ถ.ตงกวนตอน3 ต.หนานซ่ือ
เขตเหอผิงนครไถจง 
(ชัน้1อาคารส านกังานท่ีท าการเขตเหอผิง) 

เขตเหอผิง 
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  กองกจิการพลเรือนเทศบาลนครไถจง 

โทรศพัท์:04-22289111ตอ่29400 

ที่อยู่:เลขท่ี 99 ถ.ไถวานต้าเต้าตอน 3 เขตซีถนุนครไถจง 

 


