
泰文 

 ขั้นตอนการขอสญัชาติจีน(ไตห้วนั)และขอมีช่ือในทะเบียนบา้นของคนต่างดา้วท่ีสมรสกบัคนไตห้วนั ฉบบัภาษาไทย 
แกไ้ขเม่ือเดือนมีนาคม ค.ศ.2014โดยกระทรวงมหาดไทย 

 

ขั้นตอนการยื่นเร่ือง หน่วยรับค าร้อง เอกสารท่ีตอ้งใช ้

จดทะเบียนสมรส ส ำนกังำนทะเบียนราษฎร์ 
(1).ส าหรับผู้ท่ีสมรสในประเทศไต้หวนั: (1) หนงัสอื(สญัญา)สมรส (2) เอกสารแสดงตวัของคู่สมรสคนต่างด้าว และใบรับรองสถานภาพสมรสพร้อมฉบบัแปลเป็นภำษำจีนและได้ผ่านกำรตรวจรับรองจากสถำนทูตไต้หวนัประจ าประเทศนัน้แล้ว (3) 
ทะเบยีนบ้านไต้หวนั (4)บัตรประชำชนไต้หวนั, ตรำชื่อ 

(2) ส าหรับผู้ท่ีสมรสในต่ำงประเทศ: (1) เอกสารการสมรสและฉบบัแปลเป็นภำษำจีนทีไ่ด้ผ่านกำรตรวจรับรองจากสถำนทูตไต้หวนัประจ าประเทศนัน้แล้ว (2) ทะเบยีนบ้านไต้หวนั (3) บัตรประชำชนไต้หวนั, ตรำชื่อ (4) 
หลกัฐานแสดงตวัของคู่สมรสคนต่างด้าว (5) ถ้ำคู่สมรสคนต่างด้าวไม่สามารถเดินทางมาประเทศไต้หวนัเพื่อด าเนินการเร่ืองการจดทะเบยีนสมรสพร้อมคู่สมรสชาวไต้หวนัได้  
ต้องแนบเอกสารยื่นยนัการใช้ชื่อภาษาจีนของคู่สมรสชาวต่างชาติทีผ่่านการตรวจรับรองจากสถานทตูไต้หวนัประจ าประเทศนัน้แล้วมาด้วย 

※ส าหรับคนไต้หวนัทีส่มรสกบัคนต่างด้าวทีเ่ป็นพลเมืองของประเทศเฉพาะตามทีก่ระทรวงต่างประเทศไต้หวนัประกาศไว้ จะต้องด าเนินการจดทะเบยีนสมรสในประเทศของคู่สมรสคนต่างด้าวก่อน 
จากนัน้เตรียมเอกสารการสมรสและฉบบัแปลเป็นภำษำจีนยื่นต่อสถำนทตูไต้หวนัประจ าประเทศนัน้ เพื่อขอรับการสมัภาษณ์ หลงัสมัภาษณ์ผ่านแล้ว 
จึงน าเอกสารการสมรสและฉบบัแปลเป็นภำษำจีนทีไ่ด้ผ่านกำรตรวจรับรองจากสถำนทตูไต้หวนัประจ าประเทศนัน้มายื่นเพื่อขอแจ้งจดทะเบยีนสมรสในประเทศไต้หวนั 

ย่ืนขอวีซ่ำพ านกัอำศยั 

หำกผู้ขออยู่ต่ำงประเทศ ให้ยื่นขอวีซ่ำพ านกัอำศยัจำก 
สถำนทตูไต้หวนัประจ าประเทศนัน้ 
หำกผู้ขอถือวีซ่ำพ านกัชัว่ครำวและเข้ำมำในประเทศไต้
หวนัแล้ว 
ให้ยื่นค าร้องเพื่อขอเปลีย่นวีซ่าเป็นวีซ่ำพกัอำศยัจำกกร
มการกงสลุกระทรวงต่ำงประเทศไต้หวนั 
(รวมถึงส ำนกังานกระทรวงต่างประเทศประจ าภาคกลา
ง, เขตหยนุหลนิ, เจียอีแ้ละไถหนาน, 
ภาคใต้และภาคตะวนัออก) 
*ส าหรับผู้ ท่ีถือวีซา่พ านักชั่วคราวท่ีมรีะยะเวลาในการพ านักเกิน ๖๐ 

วนัขึน้ไป แตไ่มไ่ด้ประทบัหมายเหต ุ“ห้ามขยายระยะเวลา” (NO 

EXTENSION) 

หรือถือวซี่าพ านักชัว่คราวท่ีห้ามเปล่ียนวซี่าเป็นวซี่าพกัอาศยั 

เข้ามาในประเทศและมีคณุสมบัติตรงตามข้อก าหนดของติดตามกรณีเป็น

ครอบครัวนัน้  

สามารถไปย่ืนเร่ืองขอใบถ่ินท่ีอยูส่ าหรับคนตา่งด้าวได้ท่ีกรมการตรวจคนเข้

าเมือง สังกดักระทรวงมหาดไทยได้เลย 

โดยไมจ่ าเป็นต้องไปย่ืนค าร้องขอเปล่ียนวีซ่าเป็นวซี่ำพกัอำศยัจำก

ส านักงานกระทรวงตำ่ง 

ประเทศ 

(รวมถงึส ำนักงานกระทรวงตา่งประเทศประจ าภาคกลาง, 

เขตหยนุหลิน,เจียอีแ้ละไถหนาน, ภาคใต้และภาคตะวนัออก) 

1 ส าเนาทะเบยีนบ้านของคู่สมรสชาวไต้หวนัทีค่ดัจากส านกัทะเบยีนราษฎร์ของไต้หวนั ท่ีอำยุไม่เกิน 3 เดือน ตวัจริงหน่ึงฉบับ (ท่ีแจ้งจดทะเบยีนสมรสแล้ว ในบนัทึกกำรสมรสจะต้องระบสัุญชำติ, ช่ือภำษำต่ำงประเทศ 
และวนัเดือนปีเกิดของคู่สมรสต่างด้าวด้วย) 

2 ทะเบียนสมรสท่ีออกโดยรัฐบาลของผู้ขอ (หากเป็นประเทศทีไ่ม่มีกฏหมายบงัคบัเร่ืองการจดทะเบยีนสมรส ให้ใช้เอกสารยื่นยนัการสมรสแทน) 
3 หนังสือรับรองไม่มีบันทึกอาชญากรรมหรือหนังสือรับรองควำมประพฤติท่ีออกโดยรัฐบำลของผู้ขอ  (เอกสารมีอายไุม่เกิน 1 ปีนบัจากวนัที่ออก แต่ต้องไม่เกินวนัหมดอายตุามทีร่ะบใุนหนงัสือรับรองฯ) 
4 ใบตรวจร่ำงกำยท่ีออกโดยโรงพยำบำลท่ีกระทรวงสาธารณสขุและสวสัดิการก ำหนดให้คนต่างด้าวตรวจร่ำงกำยหรือออกโดยโรงพยำบำลต่ำงประเทศท่ีได้มำตรฐำน   ที่รับการตรวจภายในเวลาไม่เกิน 3 เดือน  
5 หนังสือเดินทำง (ต้องมีอำยุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนขึน้ไป) 
6 รูปถ่ำยส ีถ่ำยไม่เกิน 6 เดือนขนำด 2 นิว้ 2 รูป  
【เอกสำรข้อ 2 ถึงข้อ 4 หำกเป็นเอกสารทีอ่อกให้ในต่ำงประเทศ  ต้องผ่ำนกำรรับรองโดยสถำนทตูไตหัวนัประจ าประเทศนัน้  พร้อมแนบเอกสารฉบบัแปลเป็นภำษำจีนหรือภำษำอังกฤษมาด้วย】 

【ส าหรับผู้ทีเ่ดินทางเข้าประเทศไต้หวนัด้วยวีซ่ำอยู่ในประเทศชัว่ครำว   หำกเกินเวลำทีก่ าหนดแล้ว  ต้องเดินทางออกนอกประเทศทนัท ีห้ำมไม่ให้ยื่นเร่ืองขอเปลีย่นวีซ่าเป็นวีซ่ำพกัอำศยัในประเทศไต้หวนั】 

ย่ืนขอใบถ่ินที่อยู่ส าหรับคนต่างด้าว 

 

กรมการตรวจคนเข้าเมือง 
ในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
ทกุสาขาทัว่ประเทศไต้หวนั 

1 ส าหรับผู้ ท่ีเข้าประเทศด้วยวีซ่าพ านักอาศยั : (1) กรอกหนังสือค ำร้องขอใบถ่ินท่ีอยูส่ าหรับคนตา่งด้าว 1 ชุด  พร้อมแนบรูปถ่ำยสีหน้าตรงไมใ่ส่หมวก 1 รูป  (ขนาดรูปถ่ำยตามข้อก าหนดของรูปถ่ำยบตัรประจ าตวัประชาชนไต้หวนั 
ข้อก าหนดของรูปถา่ยกรุณาดรูายละเอียดได้ท่ีเว็บไซด์สาระนิเทศของส านักงานทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย  http://www.ris. gov.tw/) (2) หนังสือเดินทำงและวีซ่ำพ านักอำศัยต้นฉบับพร้อมส าเนา ๑ ชุด (ต้นฉบับจะคืนให้ทันทีหลังตรวจสอบหลักฐานแล้ว) (3) 

เอกสำรรับรองเหตุผลในการขออยูอ่าศยัท่ีเก่ียวข้อง  เช่น ทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนของคูส่มรสชาวไต้หวนัท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วทัง้ต้นฉบับ และฉบับถา่ยเอกสาร (ส าหรับต้นฉบับจะคืนให้ทนัทีหลังจากตรวจสอบหลักฐานแล้ว) (4) 
เอกสารยืนยนัท่ีอยูท่ี่พ านักอาศยั (5) ค่ำธรรมเนียม : ย่ืนขออยูอ่าศัยเป็นเวลำ 1 ปี เสียคา่ธรรมเนียม 1,000 หยวน,  2 ปี เ สียคา่ธรรมเนียม 2,000 หยวน,  3  ปีเสียคา่ธรรมเนียม  3,000 หยวน 

2 ส าหรับผู้ ท่ีเข้าประเทศด้วยวีซา่พ านักชั่วคราวท่ีมรีะยะเวลาในการพ านักเกิน 60 วนัขึน้ไป และไมไ่ด้ประทบัหมายเหตบุังคบั “ห้ามขยายระยะเวลา” จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือวีซา่ท่ีมียงัอายใุช้งานอยูท่ี่มีข้อบังคบัอืน่ : (1) กรอกหนังสือค ำร้องขอใบถ่ินท่ีอยูส่ าหรับคนตา่งด้าว 1 

ชุด  พร้อมแนบรูปถ่ำยสีหน้าตรงไมใ่ส่หมวก 1 รูป  (ขนาดรูปถ่ำยตามข้อก าหนดของรูปถ่ำยบัตรประจ าตวัประชาชนไต้หวนั)(2) หนังสือเดินทำงและวีซ่ำพ านักชั่วคราวต้นฉบับ, และส าเนา 1 ชุด (ต้นฉบับจะคืนให้ทันทีหลังตรวจสอบหลักฐานแล้ว) 

(3)ใบตรวจร่างกายท่ีท าการตรวจภายใน 3เดือน (ส าหรับผู้ ท่ีท าการตรวจร่างกายในตา่งประเทศ ใบตรวจร่างกายนัน้ต้องผ่านการตรวจรับรองจากสถานทูตไต้หวนัประจ าประเทศนัน้กอ่น)  (4) หนังสือรับรองประวติัอาชญากรรมพืน้ท่ีทั่วประเทศ ท่ีออกโดยประเทศเดิมของผู้ ย่ืนขอ 

ท่ีมีอายไุมเ่กิน 1 ปีนับจากวนัท่ีออกเอกสาร (ต้องมีข้อมลูบันทึกประวติัอาชญากรรมในช่วง 5 ปีล่าสุด) แตต้่องไมเ่กินวนัหมดอายุตามท่ีระบุไว้ในหนังสือรับรองฯ (ต้องผ่านการตรวจรับรองจากสถานทูตไต้หวนัประจ าประเทศนัน้กอ่น 

พร้อมแนบฉบับแปลเป็นภาษาจีนท่ีผ่านการตรวจรับรองจากสถานทูตไต้หวนัประจ าประเทศนัน้หรือจากหน่วยงานรับรองเอกสารในไต้หวนัมาด้วย) (5) เอกสำรรับรองเหตุผลในการขออยู่อาศัยท่ีเก่ียวข้อง เช่น 

ทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนของคูส่มรสชาวไต้หวนัท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วทัง้ต้นฉบับ และฉบับถา่ยเอกสาร  (ส าหรับต้นฉบับจะคืนให้ทันทีหลังจากตรวจสอบหลักฐานแล้ว) (6) เอกสารยืนยนัท่ีอยูท่ี่พ านักอาศยั (7) คา่ธรรมเนียม : ย่ืนขออยู่อาศยัเป็นเวลำ  1 ปี 

เสียคา่ธรรมเนียม 1,000 หยวน,  3  ปีเสียคา่ธรรมเนียม 3,000 หยวน  และยงัต้องเสียคา่ธรรมเนียมเพ่ิมอีก 2,200 หยวน 
※ระหวา่งท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไต้หวนันัน้ หากมีการเปล่ียนหรือย้ายท่ีอยู ่ ต้องย่ืนค าร้องแจ้งเปล่ียนท่ีอยูภ่ายใน 15 วัน นับจำกวันท่ีย้ำยท่ีอยู่ 

1 หนังสือขอใบรับรองการขอโอนสัญชาติเป็นสัญชำติสำธำรณรัฐจีน(ไต้หวนั) (ขอได้ท่ีหน้าเคาน์เตอร์ หรือดาวน์โหลดและพิมพ์หนังสือค าร้องจากคอมพิวเตอร์) พร้อมรูปถ่ำยหน้าตรงไมใ่ส่หมวก 1 รูปท่ีถ่ำยภำยใน 2 ปีท่ีผ่ำนมำ 

(ขนาดรูปถ่ำยตามข้อก าหนดของรูปถ่ำยบัตรประจ าตวัประชาชนไต้หวนั) 

2 ใบถ่ินท่ีอยูส่ าหรับคนตา่งด้าวชั่วครำวหรือใบถ่ินท่ีอยูส่ าหรับคนตา่งด้าวถำวรท่ีถกูกฎหมำย 

3 หลักฐานแสดงการอยูอ่ำศัยของคนตา่งด้าว (ต้องมีคณุสมบัติตรงตามข้อก าหนดของกฏหมายสัญชาติมาตรา 4 และข้อบังคบัยอ่ยตามกฏหมายสัญชาติ ข้อท่ี 6) 

4 ใบรับรองทรัพย์สินหรือมีควำมช ำนำญอำชีพท่ีสำมำรถเลีย้งตัวเองได้ (จะต้องตรงตามข้อบังคับย่อยตามกฎหมำยสัญชำติ ข้อท่ี 7  ส าหรับผู้ ท่ีมใีบถ่ินท่ีอยูส่ าหรับคนตา่งด้าวแบบถาวรไมต้่องย่ืนหลักฐานในข้อนี)้ 

5 ทะเบียนบ้านไต้หวนัฉบับเจ้าบ้านท่ีแจ้งบันทึกกำรสมรสกบัคูส่มรสชาวไต้หวนัเรียบร้อยแล้ว (ต้นฉบับจะคืนให้ทันทีหลังตรวจสอบหลักฐานแล้ว) ส าหรับคูส่มรสชาวไต้หวนัท่ีไมม่ีช่ือในทะเบียนบ้านไต้หวนัและไมไ่ด้แจ้งจดทะเบียนสมรสนัน้ จะต้องย่ืนเอกสำรรับรองกำรสมรส 

(ส าหรับเอกสารท่ีออกในตา่งประเทศจะต้องผ่ำนกำรตรวจรับรองโดยสถำนทูตไต้หวนัประจ าประเทศนัน้กอ่น  ส าหรับเอกสารท่ีเป็นภาษาตา่งประเทศ จะต้องแนบเอกสารท่ีแปลเป็นภาษาจีน และผ่านการตรวจรับรองเอกสารจากสถำนทูตไต้หวนัประจ าประเทศนัน้ 

หรือจากหน่วยงานรับรองเอกสารภายในประเทศไต้หวนัแล้ว), เอกสำรรับรองสถำนะสัญชำติของคู่สมรสคนตา่งด้าวและคูส่มรสชำวไต้หวัน ส าหรับผู้ท่ีสมรสในประเทศไต้หวนัจะต้องย่ืนใบรับรองสถานภาพสมรสของคู่สมรสคนตา่งด้าวท่ีแปลเป็นภำษำจีน  

และผ่ำนกำรรับรองโดยสถำนทูตไต้หวนัประจ าประเทศนัน้มาด้วย 

6 เอกสำรรับรองควำมสำมำรถพืน้ฐำนด้านภำษำ และเอกสำรรับรองมำตรำฐำนควำมรู้พืน้ฐำนเก่ียวกับสิทธิและหน้ำท่ีของประชำชนตามท่ีมาตรา 3 ก ำหนดของผู้โอนสัญชำติเป็นสัญชาติจีน(ไต้หวนั) 

7 ค่ำธรรมเนียม 200 หยวน (กรุณาสั่งจ่ายด้วยไปรษณีย์ธนาณัติ โดยระบุให้ “กระทรวงมหาดไทย (內政部)” เป็นผู้ รับเงิน) 

※หลักฐานแสดงการเข้า-ออกประเทศไต้หวนั ตรวจสอบประวติัอาชญากรรม และส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแจ้งจดทะเบียนกบัคนไต้หวนัของผู้ ย่ืนขอนัน้ ส ำนักงำนทะเบียนฯ เป็นผู้ตรวจสอบแทน 

※หนังสือรับรองนีม้ิใช่หลักฐานแสดงวา่ได้รับสัญชาติจีน(ไต้หวนั) แล้ว เอกสารมีอายุ ๒ ปี นับจากวนัท่ีออก,  ออกให้แกผู่้ขอท่ีต้องกำรให้ประเทศไต้หวันออกใบรับรองการขอโอนสัญชำติเป็นสัญชาติจีน(ไต้หวนั)ให้ เพ่ือใช้ในการขอสละสัญชาติเดิมเท่านัน้  หำกรัฐบำลของประเทศ 

ผู้ย่ืนขอไม่ได้มีข้อก ำหนดว่ำต้องถือใบรับรองนีถ้งึจะสละสัญชำติเดิมของตนได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องย่ืนขอใบรับรองนี ้(ข้อบังคบัย่อยตามกฎหมายสัญชาติมาตรา 10) 

 ※หลังจากท่ีผู้ ย่ืนขอได้รับหลักฐานแสดงการสละสัญชาติเดิมแล้ว  ให้ด าเนินการย่ืนเร่ืองตามขัน้ตอน “ขอโอนเข้าถือสัญชาติจีน (ไต้หวนั)ตอ่ไป 

ย่ืนขอ 
“ใบรับรองการขอโอนสญัชำติเป็นสญัชา

ติสำธำรณรัฐจีน(ไต้หวนั)” 
(ก่อนวนัย่ืนขอใบรับรอง 

ผู้ขอต้องอาศยัอยู่ในไต้หวนัอย่างถกูกฎ
หมายติดต่อกนั 3 ปีขึน้ไป  

และแต่ละปีต้องอาศยัอยู่ในประเทศไต้ห
วนัจริง เกิน 183 วนัขึน้ไป) 

ส ำนกังำนทะเบียนราษฎร์ประจ าท้องที่ที่อาศยัอยู ่
สง่ต่อไปยงัส านกัเทศบาลประจ าท้องที ่

สง่ต่อขอให้กระทรวงมหำดไทยออกเอกสาร 

※ส าหรับการขอสละสญัชาติ กรุณาติดต่อสอบถำมท่ีหน่วยงานรัฐบำลประเทศทีถ่ือสญัชาติเดิมหรือทีส่ถานทตูหรือองค์กรตวัแทนรัฐบาลประจ ำประเทศไต้หวันของไทย 
※เอกสารหลกัฐานแสดงการสละสญัชาติเดิมทีอ่อกให้โดยสถานทตูหรือองค์กรตวัแทนรัฐบาลต่างประเทศประจ าประเทศไต้หวนันัน้ ต้องให้กระทรวงต่างประเทศไต้หวนัตรวจรับรองเอกสารซ า้อกีครัง้  ส าหรับเอกสารที่ออกในต่างประเทศ 
ต้องผ่านการรับรองเอกสารจากสถำนทตูไต้หวนัประจ าประเทศนัน้ และให้กระทรวงต่างประเทศไต้หวนัตรวจรับรองเอกสารซ า้อกีครัง้ (ข้อบงัคบัย่อยตามกฎหมายสญัชาติมาตรา 17) 
(ส าหรับการตรวจรับรองเอกสารและการรับรองเอกสารซ า้ กรุณาสอบถามที่กรมการกงสลุ กระทรวงต่างประเทศไต้หวนัหรือทีส่ านกังานกระทรวงต่างประเทศ (รวมถึงส ำนกังานกระทรวงต่างประเทศประจ าภาคกลาง, 
เขตหยนุหลนิ,เจียอีแ้ละไถหนาน, ภาคใต้และภาคตะวนัออก)  

ติดต่อหน่วยงานของรัฐบำลไทย 
หรือสถานทตูประจ ำประเทศไต้หวนั  
หรือองค์กรตวัแทนรัฐบาลของไทย 

ย่ืนขอสละสญัชำติเดิม 

ย่ืนขอโอนสญัชำติ 
(ก่อนวนัย่ืนขอใบรับรอง 

ผู้ขอต้องอาศยัอยู่ในไต้หวนัอย่างถกูก
ฎหมายติดต่อกนั 3 ปีขึน้ไป  

และแต่ละปีต้องอาศยัอยู่ในประเทศไ
ต้หวนัจริง เกิน 183 วนัขึน้ไป) 

 

ย่ืนที่ส ำนกังำนทะเบียนราษฎร์ 
สง่ต่อให้กระทรวงมหำดไทยอนมุติั 

1  หนังสือขอใบรับรองการขอโอนสัญชาติเป็นสัญชำติสำธำรณรัฐจีน(ไต้หวนั) (ขอได้ท่ีหน้าเคาน์เตอร์ หรือดาวน์โหลดและพิมพ์หนังสือค าร้องจากคอมพิวเตอร์) พร้อมรูปถ่ำยหน้าตรงไมใ่ส่หมวก 1  รูปท่ีถ่ำยภำยใน 2 ปีท่ีผ่ำนมำ 

(ขนาดรูปถ่ำยตามข้อก าหนดของรูปถ่ำยบัตรประจ าตวัประชาชนไต้หวนั) 
2  เอกสารหลักฐานแสดงวา่ไม่มีสัญชำติหรือได้สละสัญชำติเดิมแล้ว หรือตามข้อยกเว้นตำมกฎหมำยสัญชำติ มำตรำ 9  โดยต้องมีเอกสารตรวจสอบรับรองควำมเป็นจริงจากหน่วยงานของกระทรวงตา่งประเทศมาแสดง  

3  ใบถ่ินท่ีอยูส่ าหรับคนตา่งด้าวช่ัวครำวหรือใบถ่ินท่ีอยูส่ าหรับคนตา่งด้าวถำวรท่ีถูกกฎหมำย 

4  หลักฐานแสดงการอยูอ่ำศัยของคนตา่งด้าว (ต้องมีคณุสมบัติตรงตามข้อก าหนดของกฏหมายสัญชาติมาตรา 4 และข้อบังคบัย่อยตามกฏหมายสัญชาติ ข้อท่ี 6) 

5  ใบรับรองทรัพย์สินหรือมีควำมช ำนำญอำชีพท่ีสำมำรถเลีย้งตัวเองได้ (จะต้องตรงตามข้อบังคับย่อยตามกฎหมำยสัญชำติ ข้อท่ี 7  ส าหรับผู้ขอโอนสัญชาติท่ีมีใบถ่ินท่ีอยูส่ าหรับคนตา่งด้าวแบบถาวรไมต้่องย่ืนหลักฐานในข้อนี)้ 

6  เอกสำรรับรองควำมสำมำรถพืน้ฐำนด้านภำษำ และเอกสำรรับรองมำตรำฐำนควำมรู้พืน้ฐำนเก่ียวกับสิทธิและหน้ำท่ีของประชำชนตามท่ีมาตรา 3 ก ำหนดของผู้ขอโอนสัญชำติเป็นสัญชาติจีน(ไต้หวนั) 

7  ทะเบียนบ้านไต้หวนัฉบับเจ้าบ้านท่ีแจ้งบันทึกกำรสมรสกบัคูส่มรสชาวไต้หวนัเรียบร้อยแล้ว (ต้นฉบับจะคืนให้ทันทีหลังตรวจสอบหลักฐานแล้ว) ส าหรับคูส่มรสชาวไต้หวนัท่ีไมม่ช่ืีอในทะเบียนบ้านไต้หวนัและไมแ่จ้งจดทะเบียนสมรสนัน้  จะต้องย่ืนเอกสำรรับรองกำรสมรส 

(ส าหรับเอกสารท่ีออกในตา่งประเทศจะต้องผ่ำนกำรตรวจรับรองโดยสถำนทูตไต้หวนัประจ าประเทศนัน้กอ่น ส าหรับเอกสารท่ีเป็นภาษาตา่งประเทศ จะต้องแนบเอกสารท่ีแปลเป็นภาษาจีน และผ่านการตรวจรับรองเอกสารจากสถำนทูตไต้หวนัประจ าประเทศนัน้ 
หรือจากหน่วยงานรับรองเอกสารภายในประเทศไต้หวนัแล้ว), เอกสำรรับรองสถำนะสัญชำติของคู่สมรสคนตา่งด้าวและคูส่มรสชำวไต้หวัน ส าหรับผู้ท่ีสมรสในประเทศไต้หวนัจะต้องย่ืนใบรับรองสถานภาพสมรสของคู่สมรสคนตา่งด้าวท่ีแปลเป็นภำษำจีน  

และผ่ำนกำรรับรองโดยสถำนทูตไต้หวนัประจ าประเทศนัน้มาด้วย 

8  ค่ำธรรมเนียม 1,000  หยวน   (กรุณาสั่งจ่ายด้วยไปรษณีย์ธนาณัติ โดยระบุให้ “กระทรวงมหาดไทย (內政部)” เป็นผู้ รับเงิน) 

※หลักฐานแสดงการเข้า-ออกประเทศไต้หวนั ตรวจสอบประวติัอาชญากรรม และส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแจ้งจดทะเบียนกบัคนไต้หวนัของผู้ ย่ืนขอนัน้ ส ำนักงำนทะเบียนฯ เป็นผู้ตรวจสอบแทน 

※ส าหรับผู้ ท่ีมีใบรับรองการขอโอนสัญชำติเป็นสัญชาติสำธำรณรัฐจีน(ไต้หวนั) ให้ย่ืนเพียงหลักฐานตามข้อ1, 2, 3 และข้อ 8 

1  หนังสือค ำร้องขออยู่อำศัยฉบับหน่ึง  พร้อมติดรูปถ่ำยสีหน้าตรงไมใ่ส่หมวก 1 รูป (ขนาดรูปถ่ำยตามข้อก าหนดของรูปถ่ำยบัตรประจ าตวัประชาชนชาวไต้หวนั)   
2  หนังสืออนุมติัให้โอนสัญชำติต้นฉบับและฉบบัถา่ยเอกสาร  (ต้นฉบับจะคืนให้ทันทีหลังตรวจสอบหลักฐานแล้ว) 
3  ใบถ่ินท่ีอยูส่ าหรับคนตา่งด้าว ต้นฉบับและฉบับถา่ยเอกสาร  (ต้นฉบับจะคืนให้ทนัทีหลังตรวจสอบหลักฐานแล้ว) 
4  เอกสารยืนยนัท่ีอยูท่ี่พ านักอาศัย เช่นทะเบียนบ้านไต้หวนัฉบบัเจ้าบ้านท่ีแจ้งบันทึกกำรสมรสกบัคูส่มรสชาวไต้หวนัเรียบร้อยแล้วหรือบัตรประจ าตวัประชาชนของคูส่มรสชาวไต้หวนั ต้นฉบับและฉบบัถา่ยเอกสาร (ต้นฉบับจะคืนให้หลังเสร็จการตรวจสอบหลักฐานทันที) 
5  ค่ำธรรมเนียม 1,000 หยวน 

กรมการตรวจคนเข้าเมือง 
ในสงักดักระทรวงมหาดไทย 

ทกุสาขาทัว่ประเทศไต้หวนั 

กรมการตรวจคนเข้าเมือง 
ในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
ทกุสาขาทัว่ประเทศไต้หวนั 

ย่ืนขอใบอยู่อำศยัในเขตพืน้ที่ไต้หวนั 

1  หนังสือค าร้องขอมีถ่ินท่ีอยู่ฉบับหน่ึง พร้อมติดรูปถ่ำยสีหน้าตรงไมใ่ส่หมวก 1 รูป  (ขนาดรูปถ่ำยตามข้อก าหนดของรูปถ่ำยบัตรประจ าตวัประชาชนไต้หวนั) 

2  ใบรับรองอยู่อำศัยในเขตพืน้ท่ีไต้หวัน 

3  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหรือบัตรประชำชนของคู่สมรสชำวไต้หวันต้นฉบับ และฉบบัถา่ยเอกสาร (ต้นฉบับจะคืนให้หลังเสร็จการตรวจสอบหลักฐานทันที แตห่ากเป็นผู้ ท่ีหยา่ร้างแล้วไมต้่องย่ืนหลักฐานในข้อนี)้ 

4  ใบรับรองการตรวจสุขภำพท่ีตรวจไม่เกิน 3 เดือน( ต้องตรวจโดยโรงพยำบำลท่ีกระทรวงสาธารณสุขและสวสัดิการก ำหนด และสอดคล้องกับตำรำงรายการการตรวจร่างกายท่ีก าหนด(ตาราง อี่)) 

5  เอกสารอื่นท่ีเก่ียวข้อง เช่น ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนค าร้องนัน้ได้หยา่ขาดกบัคูส่มรสชาวไต้หวนัแล้ว ให้ย่ืนใบช าระภาษีโรงเรือนท่ีมีท่ีอยูต่ามทะเบียนบ้านท่ีถกูต้อง หรือสัญญาเช่า ต้นฉบับและฉบับถา่ยเอกสาร (ต้นฉบับจะคืนให้หลังเสร็จการตรวจสอบหลักฐานทนัที) เป็นต้น 

6  ซองเปล่ำพร้อมช่ือและท่ีอยู่ของผู้รับส ำหรับส่งกลับ 

7  ค่ำธรรมเนียม 600 หยวน 

ยื่นขอใบมีถิ่นทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีไ่ต้หวนั 
(จ าเป็นต้องพกัอาศยัครบตามเวลาทีก่ าหน

ด: นบัจำกวนัทีอ่นมุตัิให้อยู่อาศยั 
ต้องอาศอัยู่ในไต้หวนัติดต่อกนัเป็นเวลาห

น่ึงปีโดยไม่ออกนอกประเทศ 
หรืออยู่ติดต่อกนัสองปี 

โดยแต่ละปีต้องอาศยัอยู่เกิน 270 วนัขึน้ไป 
หรืออยู่ติดต่อกนัห้ำปี 

โดยแต่ละปีต้องอาศยัอยู่เกิน 183 
วนัขึน้ไป) 

ยื่นขอมีชื่อในทะเบยีนบ้าน 

และขอรับบตัรประชำชน 

ส ำนกังานทะเบียนราษฎร์ 

ประจ าท้องที่ที่ขอมีช่ือยู่ในทะเบียนบ้าน 

1  หนังสือแจ้งจำกกรมการตรวจคนเข้าเมือง ในสงักดักระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ขอไปเอาชื่อเข้าในทะเบยีนบ้าน 
2  ทะเบยีนบ้านไต้หวนัฉบบัเจ้าบ้าน (หำกอำศัยอยู่เพียงคนเดียวไม่ต้องย่ืน  แต่ต้องมีเอกสำรยืนยนักรรมสทิธ์ิในบ้ำนท่ีอยู่อำศัยนัน้มาแสดง) 
3  รูปถ่ำยสหีน้าตรงไม่ใสห่มวก 1 รูป (ขนาดรูปถ่ำยตามข้อก าหนดของรูปถ่ำยบตัรประจ าตวัประชาชนไต้หวนั กรุณาดทูีเ่ว็บไซด์สาระนิเทศของส านกังานทะเบยีนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย  http://www.ris. gov.tw/) 
4  ค่าธรรมเนียมในการรับทะเบยีนบ้านครัง้แรก เป็นเงิน 30 หยวน  ค่าธรรมเนียมในการรับบัตรประชำชนครัง้แรก  50  หยวน 
※ หลังจำกทีผู้่ขอมีชื่อในทะเบยีนบ้านไต้หวนัแล้ว สามารถขอรับบตัรประชาชนไต้หวนัได้ทนัท ีหากมีข้อสงสยั กรุณาติดต่อสอบถามทีส่ านกังานทะเบยีนราษฎร์ประจ าท้องทีท่ีข่อมีชื่อยู่ในทะเบยีนบ้าน 


