
 ขั้นตอนการขอสญัชาติจีน(ไตห้วนั)และขอมีช่ือในทะเบียนบา้นของคนต่างดา้วท่ีสมรสกบัคนไตห้วนั 泰文 
ฉบบัภาษาไทย 

แกไ้ขเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.2017โดยกระทรวงมหาดไทย 

 

ขั้นตอนการยื่นเร่ือง หน่วยรับคาํร้อง เอกสารท่ีตอ้งใช ้

จดทะเบียนสมรส สาํนกังานทะเบียนราษฎร์ 

(1).สําหรับผู้ท่ีสมรสในประเทศไต้หวัน: (1) หนงัสือ(สัญญา)สมรส (2) เอกสารแสดงตัวของคู่สมรสคนต่างด้าว และใบรับรองสถานภาพสมรสพร้อมฉบับแปลเป็นภาษาจีนและได้ผ่านการตรวจรับรองจากสถานทูตไต้หวันประจําประเทศนัน้แล้ว(ฉบับ

แปลภาษาจีนต้องผ่านการรับรองเอกสารจากศาลหรือทนายความที่ได้รับมอบหมาย และหนงัสือยนืยนัการตัง้ชื่อภาษาจีน) (3) ทะเบียนบ้านไต้หวัน (4)บัตรประชาชนไต้หวัน, ตราชื่อ 

(2) สําหรับผู้ท่ีสมรสในต่างประเทศ: (1) เอกสารการสมรสและฉบับแปลเป็นภาษาจีนทีไ่ด้ผ่านการตรวจรับรองจากสถานทูตไต้หวันประจําประเทศนัน้แล้ว (2) ทะเบียนบ้านไต้หวัน (3) บัตรประชาชนไต้หวัน, ตราชื่อ (4) หลักฐานแสดงตัวของคู่สมรสคน

ต่างด้าว (5) ถ้าคู่สมรสคนต่างด้าวไม่สามารถเดินทางมาประเทศไต้หวันเพือ่ดําเนนิการเร่ืองการจดทะเบียนสมรสพร้อมคู่สมรสชาวไต้หวันได้  ต้องแนบเอกสารยื่นยันการใช้ชื่อภาษาจีนของคู่สมรสชาวต่างชาติทีผ่่านการตรวจรับรองจากสถานทตู

ไต้หวันประจําประเทศนัน้แล้วมาด้วย 

※สําหรับคนไต้หวันทีส่มรสกบัคนต่างด้าวทีเ่ป็นพลเมอืงของประเทศเฉพาะตามทีก่ระทรวงต่างประเทศไต้หวันประกาศไว้ จะต้องดําเนนิการจดทะเบียนสมรสในประเทศของคู่สมรสคนต่างด้าวกอ่น จากนัน้เตรียม

เอกสารการสมรสและฉบับแปลเป็นภาษาจีนยื่นต่อสถานทตูไต้หวันประจําประเทศนัน้ เพือ่ขอรับการสัมภาษณ์ หลังสัมภาษณ์ผ่านแล้ว จึงนาํเอกสารหลักฐานทีเ่กีย่วข้องของผู้ทีส่มรสในต่างประเทศตามทีก่ลา่วมาข้างต้น มายื่นเพือ่ขอแจ้งจด

ทะเบียนสมรสในประเทศไต้หวัน 

ยื่นขอวีซ่าพํานักอาศัย 

หากผู้ขออยูต่่างประเทศ ให้ยืน่ขอวีซ่าพาํนกัอาศัยจาก 

สถานทูตไต้หวันประจําประเทศนัน้ หากผู้ ขอถือวีซ่า

พาํนกัชั่วคราวประเภทติดตามครอบครัวและเข้ามาใน

ประเทศไต้หวันแล้ว ให้ยืน่คําร้องเพือ่ขอเปลี่ยนวีซ่าเป็น

วีซ่าพกัอาศัยจากกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศ

ไต้หวัน (รวมถงึสาํนกังานกระทรวงต่างประเทศประจํา

ภาคกลาง, เขตหยนุหลิน, เจียอีแ้ละไถหนาน, ภาคใต้

และภาคตะวันออก)※สําหรับผู้ทีถ่อืวีซ่าพาํนกัชั่วคราวที่มี

ระยะเวลาในการพาํนกัเกนิ 60 วันขึน้ไป และไม่ได้ประทับหมาย

เหตุ “ห้ามขยายระยะเวลา” (NO EXTENSION) หรือถอืวีซ่าพาํนกั

ชั่วคราวทีห้่ามเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าพักอาศัย เข้ามาในประเทศ

และมคีุณสมบัติตรงตามข้อกาํหนดของการตดิตามครอบครัวนัน้  

สามารถไปยืน่เร่ืองขอใบถิน่ทีอ่ยูส่ําหรับคนต่างด้าวได้ที่กรมการ

ตรวจคนเข้าเมือง สังกัดกระทรวงมหาดไทยได้เลย โดยไม่

จําเป็นต้องไปยื่นขอเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าพักอาศัยจาก

สํานักงานกระทรวงต่างประเทศ (รวมถึงสํานักงาน

กระทรวงต่างประเทศประจําภาคกลาง, เขตหยุนหลิน 

เจียอีแ้ละไถหนาน, ภาคใต้และภาคตะวันออก) 

1 สําเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสชาวไต้หวนัท่ีคดัจากสํานักทะเบียนราษฎร์ของไต้หวนั ท่ีอายุไม่เกิน 3 เดือน ตวัจริงหน่ึงฉบับ (ท่ีแจ้งจดทะเบียนสมรสแล้ว ในบนัทึกการสมรสจะต้องระบุสัญชาติ, ช่ือภาษาต่างประเทศ และวนัเดือนปีเกิดของคูส่มรสตา่งด้าวด้วย) 

2 ทะเบียนสมรสท่ีออกโดยรัฐบาลของผู้ขอ (หากเป็นประเทศท่ีไม่มีกฏหมายบังคบัเร่ืองการจดทะเบียนสมรส ให้ใช้เอกสารย่ืนยันการสมรสแทน) 

3 หนังสือรับรองไม่มีบันทึกอาชญากรรมหรือหนังสือรับรองความประพฤติท่ีออกโดยรัฐบาลของผู้ขอ  (เอกสารมีอายไุม่เกิน 1 ปีนับจากวนัท่ีออก แต่ต้องไม่เกินวันหมดอายุตามท่ีระบใุนหนังสือรับรองฯ) 

4 ใบตรวจร่างกายท่ีออกโดยโรงพยาบาลท่ีกระทรวงสาธารณสขุและสวสัดิการกําหนดให้คนตา่งด้าวตรวจร่างกายหรือออกโดยโรงพยาบาลต่างประเทศท่ีได้มาตรฐาน   ท่ีรับการตรวจภายในเวลาไม่เกิน 3 เดือน  

5 หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนขึน้ไป) 

6 รูปถ่ายสี ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนขนาด 2 นิว้ 2 รูป 

7 ดอูัตราค่าธรรมเนียมของวีซา่พํานักอาศัยได้จากเว็บไซต์กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศไต้หวัน http://www.boca.gov.tw/public/Data/4102315532271.pdf (สําหรับผู้ ท่ีถือหนังสือเดินทางของสหรัฐอเมริกาให้ใช้คา่ธรรมเนียมดําเนินการท่ี

เหมาะสมเทียบเทา่) 

【เอกสารข้อ 2 ถึงข้อ 4 หากเป็นเอกสารท่ีออกให้ในต่างประเทศ  ต้องผ่านการรับรองโดยสถานทูตไตหัวนัประจําประเทศนัน้  พร้อมแนบเอกสารฉบับแปลเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษมาด้วย】 

【สําหรับผู้ ท่ีเดินทางเข้าประเทศไต้หวนัด้วยวีซ่าอยู่ในประเทศชัว่คราว   หากเกินเวลาท่ีกําหนดแล้ว  ต้องเดินทางออกนอกประเทศทันที ห้ามไม่ให้ย่ืนเร่ืองขอเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าพักอาศยัในประเทศไต้หวนั】 

ยื่นขอใบถิ่นที่อยู่สําหรับคนต่างด้าว 

 

สํานักงานตรวจคนเข้าเมอืง 

กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน 

ประจําเขต(จังหวัด)ต่างๆ ทั่วประเทศไต้หวัน 

 

 

1 สําหรับผู้ ท่ีเข้าประเทศด้วยวีซ่าพํานักอาศยั : (1) กรอกหนังสือคําร้องขอใบถ่ินท่ีอยู่สําหรับคนตา่งด้าว 1 ชุด  พร้อมแนบรูปถ่ายสีหน้าตรงคร่ึงตัวท่ีถ่ายภายใน 1 ปี 1 รูป  (ขนาดรูปถ่ายตามข้อกําหนดของรูปถ่ายบัตรประจําตวัประชาชนไต้หวนั ข้อกําหนดของรูปถ่ายกรุณา

ดรูายละเอียดได้ท่ีเว็บไซด์สาระนิเทศของสํานักงานทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย  http://www.ris. gov.tw/) (2) หนังสือเดินทางและวีซ่าพํานักอาศัยต้นฉบบัพร้อมสําเนา ๑ ชุด (ต้นฉบับจะคืนให้ทันทีหลังตรวจสอบหลกัฐานแล้ว) (3) เอกสารรับรองเหตุผลในการขออยู่

อาศัยท่ีเก่ียวข้อง  เช่น ทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนของคูส่มรสชาวไต้หวนัท่ีมีการจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วทัง้ต้นฉบับ และฉบบัถ่ายเอกสาร (สําหรับต้นฉบบัจะคืนให้ทันทีหลงัจากตรวจสอบหลกัฐานแล้ว) (4) เอกสารยืนยันท่ีอยู่ท่ีพํานักอาศัย (5) ค่าธรรมเนียม : ย่ืนขอ

อยู่อาศัยเป็นเวลา 1 ปี เสียค่าธรรมเนียม 1,000 หยวน,  2 ปี เ สียคา่ธรรมเนียม 2,000 หยวน,  3  ปีเสียค่าธรรมเนียม  3,000 หยวน 

2 สําหรับผู้ ท่ีเข้าประเทศด้วยวีซ่าพํานักชั่วคราวท่ีมีระยะเวลาในการพํานักเกิน 60 วนัขึน้ไป และไม่ได้ประทับหมายเหตุบงัคบั “ห้ามขยายระยะเวลา” จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือวีซ่าท่ีมียังอายุใช้งานอยู่ท่ีมีข้อบงัคบัอ่ืน : (1) กรอกหนังสือคําร้องขอใบถ่ินท่ีอยู่สําหรับคนตา่งด้าว 1 

ชุด  พร้อมแนบรูปถ่ายสีหน้าตรงคร่ึงตวัท่ีถ่ายภายใน 1 ปี 1 รูป  (ขนาดรูปถ่ายตามข้อกําหนดของรูปถ่ายบตัรประจําตัวประชาชนไต้หวนั)(2) หนังสือเดินทางและวีซ่าพํานักชั่วคราวต้นฉบับ, และสําเนา 1 ชดุ (ต้นฉบบัจะคืนให้ทันทีหลงัตรวจสอบหลกัฐานแล้ว) (3)ใบตรวจ

ร่างกายท่ีมีอายุนับจากวันท่ีตรวจไม่เกิน 3 เดือน (สําหรับผู้ ท่ีทําการตรวจร่างกายในต่างประเทศ ใบตรวจร่างกายนัน้ต้องผ่านการตรวจรับรองจากสถานทูตไต้หวนัประจําประเทศนัน้ก่อน)  (4) หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมพืน้ท่ีทั่วประเทศ ท่ีออกโดยประเทศเดิมของผู้ ย่ืนขอ ท่ี

มีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวนัท่ีออกเอกสาร (ต้องมีข้อมูลบนัทึกประวติัอาชญากรรมในช่วง 5 ปีลา่สดุ) แตต้่องไม่เกินวนัหมดอายุตามท่ีระบไุว้ในหนังสือรับรองฯ (ต้องผ่านการตรวจรับรองจากสถานทูตไต้หวนัประจําประเทศนัน้กอ่น พร้อมแนบฉบบัแปลเป็นภาษาจีนท่ีผ่านการ

ตรวจรับรองจากสถานทูตไต้หวนัประจําประเทศนัน้หรือจากหน่วยงานรับรองเอกสารในไต้หวนัมาด้วย) (5) เอกสารรับรองเหตุผลในการขออยู่อาศยัท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนของคู่สมรสชาวไต้หวันท่ีมีการจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วทัง้ต้นฉบบั และฉบับ

ถ่ายเอกสาร  (สําหรับต้นฉบบัจะคืนให้ทันทีหลงัจากตรวจสอบหลกัฐานแล้ว) (6) เอกสารยืนยันท่ีอยู่ท่ีพํานักอาศัย (7) ค่าธรรมเนียม : ย่ืนขออยู่อาศยัเป็นเวลา  1 ปี เสียคา่ธรรมเนียม 1,000 หยวน,  3  ปีเสียค่าธรรมเนียม 3,000 หยวน  และยังต้องเสียค่าธรรมเนียมเปลี่ยนวีซ่าจาก 

วีซ่าพํานกัชั่วคราวมาเป็นวีซา่พํานักอาศัยเพ่ิมอีก 2,200 หยวน 

※ระหวา่งท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไต้หวนันัน้ หากมีการเปลี่ยนหรือย้ายท่ีอยู่ ต้องย่ืนคําร้องแจ้งเปลี่ยนท่ีอยู่ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีย้ายท่ีอยู่ 

※สําหรับคู่สมรสคนต่างด้าวทีย่ื่นขอใบถิ่นที่อยูใ่นไต้หวันเป็นครัง้แรกหรือที่เปลี่ยนเหตุผลในการพาํนักอาศัยเป็นเหตุผลติดตามครอบครัวเนื่องจากสมรส คู่สมรสชาวไต้หวันจะต้องเดินทางมายืน่คําร้องด้วย 

※สําหรับผู้ยืน่คําร้องทีไ่มส่ามารถได้ใบถิน่ที่อยูใ่นไต้หวันกอ่นกาํหนดวันหมดอายขุองการพาํนกัอาศัย จะต้องออกนอกประเทศไต้หวันตามที่กาํหนด 

1 หนังสือคําร้องขอโอนสัญชาติ (คูส่มรสคนตา่งด้าวย่ืนขอได้ท่ีหน้าเคาน์เตอร์ด้วยตัวเอง หรือดาวน์โหลดและพิมพ์หนังสือคําร้องจากคอมพิวเตอร์) พร้อมรูปถ่ายสีหน้าตรงคร่ึงตัว ท่ีถ่ายภายใน 2 ปี 1 รูป (ขนาดรูปถ่ายตามข้อกําหนดของรูปถ่ายบตัรประจําตัวประชาชนไต้หวนั) 

2 ใบถ่ินท่ีอยู่สําหรับคนตา่งด้าวชัว่คราวหรือใบถ่ินท่ีอยู่สําหรับคนตา่งด้าวถาวรท่ีถูกกฎหมาย (ใบถ่ินท่ีอยู่ท่ีมีอายุไม่ถึง 30 วนั จะต้องย่ืนขอตอ่อายุใบถ่ินท่ีอยู่ก่อน 

3 เอกสารรับรองความสามารถพืน้ฐานด้านภาษา และมาตราฐานความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับสิทธิและหน้าท่ีของพลเมืองไต้หวนัตามท่ีมาตรา 3 กําหนด ข้อใดข้อหนึ่งตอ่ไปนี  ้

(1)หนังสือรับรองวา่เคยศกึษาในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนในระดับชัน้ต่างๆ   ในไต้หวนัตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 

(2)หนังสือรับรองวา่เคยเข้ารับการอบรมในหลกัสูตรอบรมต่างๆ  ท่ีจัดเปิดโดยหน่วยงานของรัฐฯ ในไต้หวนั โดยมีเวลาเข้ารับการอบรมรวมหรือมีเวลาเข้ารับการอบรมสะสมเกิน 72 ชัว่โมงขึน้ไป 

(3)หนังสือรับรองวา่ผ่านการทดสอบความสามารถพืน้ฐานด้านภาษาและมาตราฐานความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับสิทธิและหน้าท่ีของพลเมืองไต้หวนั ท่ีมีคะแนน 60 คะแนนขึน้ไป หรือ สําหรับผู้ ท่ีมีอายุมากกว่า 65 ปีขึน้ไป ต้องมีคะแนน 50 คะแนนขึน้ไป 

4 ทะเบียนบ้านไต้หวนัฉบบัเจ้าบ้านท่ีแจ้งบันทึกการสมรสกับคูส่มรสชาวไต้หวนัเรียบร้อยแล้ว (ต้นฉบับจะคืนให้ทันทีหลังตรวจสอบหลกัฐานแล้ว) สําหรับคูส่มรสชาวไต้หวนัท่ีไม่มีช่ือในทะเบียนบ้านไต้หวนัและไม่ได้แจ้งจดทะเบียนสมรสนัน้ จะต้องย่ืนเอกสารรับรองการสมรส 

(สําหรับเอกสารท่ีออกในตา่งประเทศจะต้องผ่านการตรวจรับรองโดยสถานทูตไต้หวนัประจําประเทศนัน้ก่อน  สําหรับเอกสารท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ จะต้องแนบเอกสารท่ีแปลเป็นภาษาจีน และผ่านการตรวจรับรองเอกสารจากสถานทูตไต้หวนัประจําประเทศนัน้ หรือจาก

หน่วยงานรับรองเอกสารภายในประเทศไต้หวันแล้ว), เอกสารรับรองสถานะสัญชาติของคู่สมรสคนต่างด้าวและคูส่มรสชาวไต้หวัน สําหรับผู้ท่ีสมรสในประเทศไต้หวนัจะต้องย่ืนใบรับรองสถานภาพสมรสของคู่สมรสคนต่างด้าวท่ีแปลเป็นภาษาจีน  และผ่านการรับรองโดยสถานทูต

ไต้หวนัประจําประเทศนัน้มาด้วย 

5 ค่าธรรมเนียม 1,200 หยวน (กรุณาสั่งจา่ยด้วยไปรษณีย์ธนาณัติ โดยระบใุห้ “กระทรวงมหาดไทย (內政部)” เป็นผู้ รับเงิน) 

※จากข้อ 3 ข้างต้น สําหรับเอกสารรับรองท่ีได้ถูกบันทกึอยู่ในการดําเนินงานด้านสัญชาติของระบบข้อมูลทะเบียนราษฎร์แล้ว ไม่ต้องย่ืนเอกสาร 

※ข้อมูลการพํานกัอยู่ในไต้หวัน หลกัฐานแสดงการเข้า-ออกประเทศไต้หวนั การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และสําเนาทะเบียนบ้านท่ีแจ้งจดทะเบียนสมรสกับคนไต้หวนัของผู้ ย่ืนขอนัน้ สํานักงานทะเบียนฯ เป็นผู้ตรวจสอบแทน 

 

ยื่นขอโอนสัญชาติ 

(ก่อนวันยื่นขอใบรับรอง ผู้ขอต้องอาศัย

อยู่ในไต้หวันอย่างถูกกฎหมายติดต่อกนั 

3 ปีขึน้ไป  และแต่ละปีต้องอาศัยอยู่ใน

ประเทศไต้หวันจริง เกิน 183 วันขึน้ไป) 

สํานักงานทะเบียนราษฎร์ประจําท้องที่ที่อาศัยอยู่ 

ส่งต่อไปยังสํานักเทศบาลประจําท้องที่ 

ส่งต่อขอให้กระทรวงมหาดไทยออกเอกสาร 

※สําหรับการขอสละสัญชาติ กรุณาติดต่อสอบถามท่ีหนว่ยงานรัฐบาลประเทศที่ถอืสัญชาติเดิมหรือทีส่ถานทตูหรือองค์กรตัวแทนรัฐบาลประจําประเทศไต้หวันของไทย 

※เอกสารหลักฐานแสดงการสละสัญชาติเดิมที่ออกให้โดยสถานทตูหรือองค์กรตัวแทนรัฐบาลต่างประเทศประจําประเทศไต้หวันนัน้ ต้องให้กระทรวงต่างประเทศไต้หวันตรวจรับรองเอกสารซํา้อีกครัง้  สําหรับเอกสารทีอ่อกในต่างประเทศ ต้องผา่น

การรับรองเอกสารจากสถานทตูไต้หวันประจําประเทศนัน้ และให้กระทรวงต่างประเทศไต้หวันตรวจรับรองเอกสารซํา้อกีครัง้  โดยเอกสารฉบับแปลเป็นภาษาจีนจะต้องผ่านการรับรองเอกสาร รับรองเอกสารซํา้หรือรับรองเอกสารโดยหนว่ยงาน

รับรองเอกสารในไต้หวันด้วย 

※จะต้องยื่นแสดงหลักฐานการสละสัญชาติภายใน 1 ปีนบัจากวันทีไ่ด้รับอนุมตัิให้เข้าถือสัญชาติจีน(ไต้หวัน) โดยยื่นเอกสารให้กระทรวงมหาดไทยไต้หวันอนุมตัิ หากไมส่ามารถยื่นแสดงหลักฐานการสละสัญชาติภายในเวลาทีก่าํหนดได้ จะต้อง

ยืน่ขอขยายเวลาในยื่นแสดงเอกสารกอ่นวันหมดอายภุายใน  30 วัน โดยต้องมหีลักฐานการยืน่ของสละสัญชาติของประเทศตนมาแสดงด้วย หลังจากทีผ่่านการตรวจสอบเร่ืองกฎหมายหรือกระบวนการปฏิบัติงานของรํบ

บาลจากกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันวา่เป็นความจริง กจ็ะอนญุาตขยายเวลาในการยืน่เอกสารให้แกผู่้นัน้ สําหรับผู้ทีไ่มส่ามารถยืน่แสดงหลักฐานการสละสัญชาติเดิมได้กอ่นระยะเวลาทีก่าํหนด 

กระทรวงมหาดไทยไต้หวันจะยกเลิกการอนมุตัิให้ถือสัญชาติจีน(ไต้หวัน) หากไมม่หีลักฐานการสละสัญชาติเดิมมายืน่แสดงแล้ว กจ็ะไมอ่นญุาตให้ยืน่ขอใบมถีิน่ทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีไ่ต้หวัน 

 

ติดต่อหน่วยงานของรัฐบาลไทย 
หรือสถานทูตประจําประเทศไต้หวัน  
หรือองค์กรตัวแทนรัฐบาลของไทย 

ยื่นขอใบอยู่อาศัยในเขตพืน้ที่ไต้หวนั 

กรณีที่ได้รับหลักฐาน 

การสละสัญชาติเดิมแล้ว 

1. หนงัสือคําร้องขยายเวลา 

2. เอกสารทีเ่กีย่วข้องทีรั่บรองว่าได้ยืน่ขอสละสัญชาติเดิมแล้ว เช่น หนงัสือคําร้องขอสละสัญชาติของไทยฉบับถา่ยเอกสาร หลักฐานการรับคําร้องหรือใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนยีมสละสัญชาติของรัฐบาลไทย ทีอ่อกให้

โดยสถานกงสุลหรือหนว่ยงานทีเ่ป็นตัวแทนรัฐบาลไทยประจาํประเทศไต้หวัน และเอกสารนัน้ต้องผ่านการรับรองเอกสารซํา้จากกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน สําหรับเอกสารทีอ่อกในต่างประเทศ ต้องผา่นการรับรอง

เอกสารจากสถานทตูไต้หวันประจําประเทศนัน้ และให้กระทรวงต่างประเทศไต้หวันตรวจรับรองเอกสารซํา้อีกครัง้  โดยเอกสารฉบับแปลเป็นภาษาจีนจะต้องผ่านการรับรองเอกสาร รับรองเอกสารซํา้หรือรับรองเอกสารโดยหนว่ยงานรับรองเอกสาร

ในไต้หวันด้วย 

※สําหรับผู้ทีไ่มไ่ด้ยืน่ขอขยายเวลา หรือถูกกระทรวงมหาดไทยไต้หวันปฏิเสธรับคําร้องขอขยายเวลา จะถกูยกเลิกการอนุมตัิให้ถอืสัญชาติจีน(ไต้หวัน)  

1  หนังสือคําร้องขอมีถ่ินท่ีอยู่ 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายสีหน้าตรงไม่ใสห่มวก 1 รูป (ขนาดรูปถ่ายตามข้อกําหนดของรูปถ่ายบตัรประจําตัวประชาชนชาวไต้หวนั)   

2  หนังสืออนุมัติให้โอนสัญชาติต้นฉบบัและฉบบัถ่ายเอกสาร  (ต้นฉบับจะคืนให้ทันทีหลังตรวจสอบหลกัฐานแล้ว) 

3  ใบถ่ินท่ีอยู่สําหรับคนตา่งด้าว ต้นฉบับและฉบบัถ่ายเอกสาร  (ต้นฉบับจะคืนให้ทันทีหลงัตรวจสอบหลักฐานแล้ว) 

4  เอกสารยืนยันท่ีอยู่ท่ีพํานักอาศัย เชน่ทะเบียนบ้านไต้หวนัฉบับเจ้าบ้านท่ีแจ้งบันทึกการสมรสกับคูส่มรสชาวไต้หวนัเรียบร้อยแล้วหรือบตัรประจําตัวประชาชนของคู่สมรสชาวไต้หวนั ต้นฉบับและฉบบัถ่ายเอกสาร (ต้นฉบบัจะคืนให้หลงัเสร็จการตรวจสอบหลกัฐานทันที) 

5  ค่าธรรมเนียม 1,000 หยวน 

สาํนกังานตรวจคนเข้าเมือง 

กระทรวงมหาดไทยไต้หวนั 

ประจําเขต(จังหวดั)ต่างๆ ทัว่ประเทศไต้หวนั 

สํานักงานตรวจคนเข้าเมอืง 

กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน 

ประจําเขต(จังหวัด)ต่างๆ ทั่วประเทศไต้หวัน 

 

ยื่นขอสละสัญชาติเดิม 

1  หนังสือคําร้องขอมีถ่ินท่ีอยู่ฉบับหน่ึง พร้อมติดรูปถ่ายสีหน้าตรงคร่ึงตัว 1 รูป (ขนาดรูปถ่ายตามข้อกาํหนดของรูปถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนไต้หวัน) 

2  ใบรับรองอยู่อาศัยในเขตพืน้ท่ีไต้หวัน 

3  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหรือบัตรประชาชนของคู่สมรสชาวไต้หวันต้นฉบับ และฉบับถา่ยเอกสาร (ต้นฉบับจะคืนให้หลังเสร็จการตรวจสอบหลักฐานทันท ีแต่หากเป็นผู้ทีห่ยา่ร้างแล้วไมต้่องยื่นหลักฐานในข้อนี)้ 

4  ใบรับรองการตรวจสุขภาพท่ีตรวจไมเ่กิน 3 เดือน( ต้องตรวจโดยโรงพยาบาลท่ีกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการกําหนด และสอดคล้องกับตารางรายการการตรวจร่างกายทีก่าํหนด(ตาราง อี)่) 

5  เอกสารอืน่ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ในกรณีทีผู่้ยื่นคําร้องนัน้ได้หยา่ขาดกบัคู่สมรสชาวไต้หวันแล้ว ให้ยืน่ใบชําระภาษีโรงเรือนทีม่ีทีอ่ยูต่ามทะเบียนบ้านทีถู่กต้อง หรือสัญญาเช่า ต้นฉบับและฉบับถา่ยเอกสาร (ต้นฉบับจะคืนให้หลังเสร็จการตรวจสอบ

หลักฐานทันท)ี เป็นต้น 

6  ซองเปล่าพร้อมช่ือและท่ีอยู่ของผู้รับสําหรับส่งกลับ 

7  ค่าธรรมเนยีม 600 หยวน 

ยืน่ขอใบมถีิน่ทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีไ่ต้หวัน 

(หลังจากได้ใบอยูอ่าศัยในเขตพืน้ทีไ่ต้หวัน

แล้ว ต้องพกัอาศัยครบตามเวลาทีก่าํหนด: 

นบัจากวนัทีอ่นมุตัิให้อยูอ่าศัย ต้องอาศอัยู่

ในไต้หวันตดิต่อกนัเป็นเวลา

หนึง่ปีโดยไมอ่อกนอกประเทศ 

หรืออยูต่ิดต่อกันสองปี โดยแต่ละปีต้อง

อาศัยอยูเ่กนิ 270 วันขึน้ไป 

หรืออยูต่ิดต่อกันห้าปี โดยแต่ละปีต้อง

อาศัยอยูเ่กนิ 183 วันขึน้ไป) 

ยืน่ขอมชีื่อในทะเบียนบ้าน 

และขอรับบัตรประชาชน 

สํานักงานทะเบียนราษฎร์ 

ประจําท้องที่ที่ขอมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้าน 

1  หนังสือแจ้งจากกรมการตรวจคนเข้าเมอืง ในสังกดักระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ขอไปเอาชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน 

2  ทะเบียนบ้านไต้หวันฉบับเจ้าบ้าน (หากอาศัยอยู่เพียงคนเดียวไม่ต้องย่ืน  แต่ต้องมีเอกสารยืนยันกรรมสทิธ์ิในบ้านท่ีอยู่อาศัยนัน้มาแสดง) 

3  รูปถ่ายสีหน้าตรงคร่ึงตัวทีถ่า่ยภายใน 2 ปี 1 รูป (ขนาดรูปถ่ายตามข้อกาํหนดของรูปถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนไต้หวัน กรุณาดูทีเ่ว็บไซด์สาระนเิทศของสํานักงานทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย  http://www.ris. gov.tw/) 

4  ค่าธรรมเนียมในการรับทะเบียนบ้านครัง้แรก เป็นเงิน 30 หยวน  ค่าธรรมเนียมในการรับบัตรประชาชนครัง้แรก  50  หยวน 
※ หลังจากทีผู้่ขอมชีื่อในทะเบียนบ้านไต้หวันแล้ว สามารถขอรับบัตรประชาชนไต้หวันได้ทันท ีหากมข้ีอสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามทีส่ํานักงานทะเบียนราษฎร์ประจําท้องทีท่ีข่อมชีื่อยูใ่นทะเบียนบ้าน 

กรณีที่ยังไม่ได้รับ 

หลักฐานการสละสัญชาติเดิม 

สํานักงานทะเบียนราษฎร์ประจําท้องที่ที่อาศัยอยู่ 

ส่งต่อไปยังสํานักเทศบาลประจําท้องที่ 

ส่งต่อขอให้กระทรวงมหาดไทยออกเอกสาร 

สํานักงานทะเบียนราษฎร์ประจําท้องที่ที่อาศัยอยู่ 

ส่งต่อไปยังสํานักเทศบาลประจําท้องที่ 

ส่งต่อขอให้กระทรวงมหาดไทยออกเอกสาร 

1. ใบอยูอ่าศัยในเขตพืน้ทีไ่ต้หวัน (จะคืนให้หลังตรวจสอบเอกสารแล้ว) 

2. หลักฐานการสละสัญชาติเดิม (เอกสารนัน้ต้องผา่นการรับรองเอกสารซํา้จากกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน สําหรับเอกสารทีอ่อกในต่างประเทศ ต้องผ่านการรับรองเอกสารจากสถานทตูไต้หวันประจําประเทศนัน้ 

และให้กระทรวงต่างประเทศไต้หวันตรวจรับรองเอกสารซํา้อกีครัง้  โดยเอกสารฉบับแปลเป็นภาษาจีนจะต้องผ่านการรับรองเอกสาร รับรองเอกสารซํา้หรือรับรองเอกสารโดยหนว่ยงานรับรองเอกสารในไต้หวันด้วย) 

http://www.boca.gov.tw/public/Data/4102315532271.pdf

