泰文

ขั้นตอนการขอสัญชาติจีน(ไต้หวัน)และขอมีชื่อในทะเบียนบ้านของคนต่างด้าวที่สมรสกับคนไต้หวัน

ฉบับภาษาไทย

แก้ไขเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.2014โดยกระทรวงมหาดไทย

ขั้นตอนการยื่นเรื่ อง
จดทะเบียนสมรส

ยื่นขอวีซ่ำพานักอำศัย

สำนักงำนทะเบียนราษฎร์
หำกผู้ขออยู่ต่ำงประเทศ ให้ ยื่นขอวีซ่ำพานักอำศัยจำก
สถำนทูตไต้ หวันประจาประเทศนัน้
หำกผู้ขอถือวีซ่ำพานักชัว่ ครำวและเข้ ำมำในประเทศไต้
หวันแล้ ว
ให้ ยื่นคาร้ องเพื่อขอเปลีย่ นวีซ่าเป็ นวีซ่ำพักอำศัยจำกกร
มการกงสุลกระทรวงต่ำงประเทศไต้ หวัน
(รวมถึงสำนักงานกระทรวงต่างประเทศประจาภาคกลา
ง, เขตหยุนหลิน, เจียอี ้และไถหนาน,
ภาคใต้ และภาคตะวันออก)
*สาหรับผู้ที่ถือวีซา่ พานักชั่วคราวที่มรี ะยะเวลาในการพานักเกิน ๖๐
วันขึ ้นไป แต่ไม่ได้ ประทับหมายเหตุ “ห้ ามขยายระยะเวลา”(NO
EXTENSION)
หรื อถือวีซ่าพานักชัว่ คราวที่ห้ามเปลี่ยนวีซ่าเป็ นวีซ่าพักอาศัย
เข้ ามาในประเทศและมีคณ
ุ สมบัติตรงตามข้ อกาหนดของติดตามกรณีเป็ น
ครอบครัวนั ้น
สามารถไปยืน่ เรื่ องขอใบถิน่ ที่อยูส่ าหรับคนต่างด้ าวได้ ที่กรมการตรวจคนเข้
าเมืองสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ เลย
โดยไม่จาเป็ นต้องไปยื่นคาร้ องขอเปลี่ยนวีซ่าเป็ นวีซ่ำพักอำศัยจำก
สานักงานกระทรวงต่ำง
ประเทศ
กรมการตรวจคนเข้ าเมือง

ยื่นขอใบถิน่ ที่อยู่สาหรับคนต่างด้ าว

(รวมถึงสำนักงานกระทรวงต่างประเทศประจาภาคกลาง,
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เขตหยุนหลิน,เจียอี ้และไถหนาน, ภาคใต้ และภาคตะวันออก)

ทุกสาขาทัว่ ประเทศไต้ หวัน

ยื่นขอ
“ใบรับรองการขอโอนสัญชำติเป็ นสัญชา
ติสำธำรณรัฐจีน(ไต้ หวัน)”
(ก่อนวันยื่นขอใบรับรอง
ผู้ขอต้ องอาศัยอยู่ในไต้ หวันอย่างถูกกฎ
หมายติดต่อกัน 3 ปี ขึ ้นไป
และแต่ละปี ต้ องอาศัยอยู่ในประเทศไต้ ห
วันจริง เกิน 183 วันขึ ้นไป)

เอกสารที่ตอ้ งใช้

หน่วยรับคาร้อง

สำนักงำนทะเบียนราษฎร์ ประจาท้ องที่ที่อาศัยอยู่
ส่งต่อไปยังสานักเทศบาลประจาท้ องที่
ส่งต่อขอให้ กระทรวงมหำดไทยออกเอกสาร

(1).สาหรับผู้ทสี่ มรสในประเทศไต้ หวัน: (1) หนังสือ(สัญญา)สมรส (2) เอกสารแสดงตัวของคู่สมรสคนต่างด้ าว และใบรับรองสถานภาพสมรสพร้ อมฉบับแปลเป็ นภำษำจีนและได้ ผ่านกำรตรวจรับรองจากสถำนทูตไต้ หวันประจาประเทศนันแล้
้ ว (3)
ทะเบียนบ้ านไต้ หวัน (4)บัตรประชำชนไต้ หวัน, ตรำชื่อ
(2) สาหรับผู้ทสี่ มรสในต่ำงประเทศ: (1) เอกสารการสมรสและฉบับแปลเป็ นภำษำจีนทีไ่ ด้ ผ่านกำรตรวจรับรองจากสถำนทูตไต้ หวันประจาประเทศนันแล้
้ ว (2) ทะเบียนบ้ านไต้ หวัน (3) บัตรประชำชนไต้ หวัน, ตรำชื่อ (4)
หลักฐานแสดงตัวของคู่สมรสคนต่างด้ าว (5) ถ้ ำคู่สมรสคนต่างด้ าวไม่สามารถเดินทางมาประเทศไต้ หวันเพื่อดาเนินการเรื่ องการจดทะเบียนสมรสพร้ อมคู่สมรสชาวไต้ หวันได้
ต้ องแนบเอกสารยื่นยันการใช้ ชื่อภาษาจีนของคู่สมรสชาวต่างชาติทผี่ ่านการตรวจรับรองจากสถานทูตไต้ หวันประจาประเทศนันแล้
้ วมาด้ วย
※สาหรับคนไต้ หวันทีส่ มรสกับคนต่างด้ าวทีเ่ ป็ นพลเมืองของประเทศเฉพาะตามทีก่ ระทรวงต่า งประเทศไต้ หวันประกาศไว้ จะต้ องดาเนินการจดทะเบียนสมรสในประเทศของคู่สมรสคนต่างด้ าวก่อน
จากนันเตรี
้ ยมเอกสารการสมรสและฉบับแปลเป็ นภำษำจีนยื่นต่อสถำนทูตไต้ หวันประจาประเทศนัน้ เพื่อขอรับการสัมภาษณ์ หลังสัมภาษณ์ ผ่านแล้ ว
จึงนาเอกสารการสมรสและฉบับแปลเป็ นภำษำจีนทีไ่ ด้ ผ่านกำรตรวจรับรองจากสถำนทูตไต้ หวันประจาประเทศนันมายื
้ ่นเพื่อขอแจ้ งจดทะเบียนสมรสในประเทศไต้ หวัน
1 สาเนาทะเบียนบ้ านของคู่สมรสชาวไต้ หวันทีค่ ดั จากสานักทะเบียนราษฎร์ ของไต้ หวัน ที่อำยุไม่เกิน 3 เดือน ตัวจริ งหนึ่งฉบับ (ทีแ่ จ้ งจดทะเบียนสมรสแล้ ว ในบันทึกกำรสมรสจะต้ องระบุสญ
ั ชำติ, ชื่อภำษำต่ำงประเทศ
และวันเดือนปี เกิดของคู่สมรสต่างด้ าวด้ วย)
2 ทะเบียนสมรสทีอ่ อกโดยรัฐบาลของผู้ขอ (หากเป็ นประเทศทีไ่ ม่มีกฏหมายบังคับเรื่ องการจดทะเบียนสมรส ให้ ใช้ เอกสารยื่นยันการสมรสแทน)
3 หนังสือรับรองไม่มีบนั ทึกอาชญากรรมหรื อหนังสือรับรองควำมประพฤติทอี่ อกโดยรัฐบำลของผู้ขอ (เอกสารมีอายุไม่เกิน 1 ปี นบั จากวันที่ออก แต่ต้องไม่เกินวันหมดอายุตามทีร่ ะบุในหนังสือรับรองฯ)
4 ใบตรวจร่ ำงกำยทีอ่ อกโดยโรงพยำบำลทีก่ ระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการกำหนดให้ คนต่างด้ าวตรวจร่ ำงกำยหรื อออกโดยโรงพยำบำลต่ำงประเทศทีไ่ ด้ มำตรฐำน ที่รับการตรวจภายในเวลาไม่เกิน 3 เดือน
5 หนังสือเดินทำง (ต้ องมีอำยุใช้ งานอย่างน้ อย 6 เดือนขึ ้นไป)
6 รูปถ่ำยสี ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือนขนำด 2 นิ ้ว 2 รูป
【เอกสำรข้ อ 2 ถึงข้ อ 4 หำกเป็ นเอกสารทีอ่ อกให้ ในต่ำงประเทศ ต้ องผ่ำนกำรรับรองโดยสถำนทูตไตัหวันประจาประเทศนัน้ พร้ อมแนบเอกสารฉบับแปลเป็ นภำษำจีนหรื อภำษำอังกฤษมาด้ วย】
【สาหรับผู้ทเี่ ดินทางเข้ าประเทศไต้ หวันด้ วยวีซ่ำอยู่ในประเทศชัว่ ครำว หำกเกินเวลำทีก่ าหนดแล้ ว ต้ องเดินทางออกนอกประเทศทันที ห้ ำมไม่ให้ ยื่นเรื่ องขอเปลีย่ นวีซ่าเป็ นวีซ่ำพักอำศัยในประเทศไต้ หวัน】
1 สาหรับผู้ที่เข้ าประเทศด้ วยวีซ่าพานักอาศัย : (1) กรอกหนังสือคำร้ องขอใบถิ่นที่อยูส่ าหรับคนต่างด้ าว 1 ชุด พร้ อมแนบรูปถ่ำยสีหน้ าตรงไม่ใส่หมวก 1 รูป (ขนาดรูปถ่ำยตามข้ อกาหนดของรูปถ่ำยบัตรประจาตัวประชาชนไต้ หวัน
ข้ อกาหนดของรูปถ่ายกรุณาดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซด์สาระนิเทศของสานักงานทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย http://www.ris. gov.tw/) (2) หนังสือเดินทำงและวีซ่ำพานักอำศัยต้ นฉบับพร้ อมสาเนา ๑ ชุด (ต้ นฉบับจะคืนให้ ทันทีหลังตรวจสอบหลักฐานแล้ ว) (3)
เอกสำรรับรองเหตุผลในการขออยูอ่ าศัยที่เกี่ยวข้ อง เช่น ทะเบียนบ้ านหรื อบัตรประชาชนของคูส่ มรสชาวไต้ หวันที่มีกำรจดทะเบียนสมรสเรี ยบร้ อยแล้ วทั ้งต้ นฉบับ และฉบับถ่ายเอกสาร (สาหรับต้ นฉบับจะคืนให้ ทนั ทีหลังจากตรวจสอบหลักฐานแล้ ว) (4)
เอกสารยืนยันที่อยูท่ ี่พานักอาศัย (5) ค่ำธรรมเนียม : ยื่นขออยูอ่ าศัยเป็ นเวลำ 1 ปี เสียค่าธรรมเนียม 1,000 หยวน, 2 ปี เ สียค่าธรรมเนียม 2,000 หยวน, 3 ปี เสียค่าธรรมเนียม 3,000 หยวน
2 สาหรับผู้ที่เข้าประเทศด้วยวีซา่ พานักชั่วคราวที่มรี ะยะเวลาในการพานักเกิน 60วันขึ ้นไป และไม่ได้ประทับหมายเหตุบังคับ “ห้ ามขยายระยะเวลา”จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องหรือวีซา่ ที่มียงั อายุใช้ งานอยูท่ ี่มีข้อบังคับอืน่ : (1) กรอกหนังสือคำร้ องขอใบถิ่นที่อยูส่ าหรับคนต่างด้ าว 1
ชุด พร้ อมแนบรูปถ่ำยสีหน้ าตรงไม่ใส่หมวก 1 รูป (ขนาดรูปถ่ำยตามข้ อกาหนดของรูปถ่ำยบัตรประจาตัวประชาชนไต้ หวัน)(2) หนังสือเดินทำงและวีซ่ำพานักชั่วคราวต้ นฉบับ, และสาเนา 1 ชุด (ต้ นฉบับจะคืนให้ ทันทีหลังตรวจสอบหลักฐานแล้ ว)
(3)ใบตรวจร่างกายที่ทาการตรวจภายใน 3เดือน (สาหรับผู้ที่ทาการตรวจร่างกายในต่างประเทศ ใบตรวจร่างกายนั ้นต้ องผ่านการตรวจรับรองจากสถานทูตไต้ หวันประจาประเทศนั ้นก่อน) (4) หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมพื ้นที่ทั่วประเทศ ที่ออกโดยประเทศเดิมของผู้ยื่นขอ
ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกเอกสาร (ต้ องมีข้อมูลบันทึกประวัติอาชญากรรมในช่วง 5 ปี ล่าสุด) แต่ต้องไม่เกินวันหมดอายุตามที่ระบุไว้ ในหนังสือรับรองฯ (ต้ องผ่านการตรวจรับรองจากสถานทูตไต้ หวันประจาประเทศนั ้นก่อน
พร้ อมแนบฉบับแปลเป็ นภาษาจีนที่ผ่านการตรวจรับรองจากสถานทูตไต้ หวันประจาประเทศนั ้นหรื อจากหน่วยงานรับรองเอกสารในไต้ หวันมาด้ วย) (5) เอกสำรรับรองเหตุผลในการขออยู่อาศัยที่เกี่ยวข้ อง เช่น
ทะเบียนบ้ านหรื อบัตรประชาชนของคูส่ มรสชาวไต้ หวันที่มีกำรจดทะเบียนสมรสเรี ยบร้ อยแล้ วทั ้งต้ นฉบับ และฉบับถ่ายเอกสาร (สาหรับต้ นฉบับจะคืนให้ ทันทีหลังจากตรวจสอบหลักฐานแล้ ว) (6) เอกสารยืนยันที่อยูท่ ี่พานักอาศัย (7) ค่าธรรมเนียม : ยื่นขออยู่อาศัยเป็ นเวลำ 1 ปี
เสียค่าธรรมเนียม 1,000 หยวน, 3 ปี เสียค่าธรรมเนี ยม 3,000 หยวน และยังต้ องเสี ยค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 2,200 หยวน
※ระหว่างที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไต้ หวันนั ้น หากมีการเปลี่ยนหรื อย้ ายที่อยู่ ต้ องยื่นคาร้ องแจ้ งเปลี่ยนที่อยูภ่ ายใน 15 วัน นับจำกวันที่ย้ำยที่อยู่
1 หนังสือขอใบรับรองการขอโอนสัญชาติเป็ นสัญชำติสำธำรณรัฐจีน(ไต้ หวัน) (ขอได้ ที่หน้ าเคาน์เตอร์ หรื อดาวน์โหลดและพิมพ์หนังสือคาร้ องจากคอมพิวเตอร์ ) พร้ อมรูปถ่ำยหน้ าตรงไม่ใส่หมวก 1 รูปที่ถำ่ ยภำยใน 2 ปี ที่ผ่ำนมำ
(ขนาดรูปถ่ำยตามข้ อกาหนดของรูปถ่ำยบัตรประจาตัวประชาชนไต้ หวัน)
2 ใบถิ่นที่อยูส่ าหรับคนต่างด้ าวชั่วครำวหรื อใบถิ่นที่อยูส่ าหรับคนต่างด้ าวถำวรที่ถกู กฎหมำย
3 หลักฐานแสดงการอยูอ่ ำศัยของคนต่างด้ าว (ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามข้ อกาหนดของกฏหมายสัญชาติมาตรา 4 และข้ อบังคับย่อยตามกฏหมายสัญชาติ ข้ อที่ 6)
4 ใบรับรองทรัพย์สินหรื อมีควำมชำนำญอำชีพที่สำมำรถเลี ้ยงตัวเองได้ (จะต้ องตรงตามข้ อบังคับย่อยตามกฎหมำยสัญชำติ ข้ อที่ 7 สาหรับผู้ที่มใี บถิ่นที่อยูส่ าหรับคนต่างด้ าวแบบถาวรไม่ต้องยื่นหลักฐานในข้ อนี )้
5 ทะเบียนบ้ านไต้ หวันฉบับเจ้ าบ้ านที่แจ้ งบันทึกกำรสมรสกับคูส่ มรสชาวไต้ หวันเรี ยบร้ อยแล้ ว (ต้ นฉบับจะคืนให้ ทันทีหลังตรวจสอบหลักฐานแล้ ว) สาหรับคูส่ มรสชาวไต้ หวันที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้ านไต้ หวันและไม่ได้ แจ้ งจดทะเบียนสมรสนั ้น จะต้ องยื่นเอกสำรรับรองกำรสมรส
(สาหรับเอกสารที่ออกในต่างประเทศจะต้ องผ่ำนกำรตรวจรับรองโดยสถำนทูตไต้ หวันประจาประเทศนั ้นก่อน สาหรับเอกสารที่เป็ นภาษาต่างประเทศ จะต้ องแนบเอกสารที่แปลเป็ นภาษาจีน และผ่านการตรวจรับรองเอกสารจากสถำนทูตไต้ หวันประจาประเทศนั ้น
หรื อจากหน่วยงานรับรองเอกสารภายในประเทศไต้ หวันแล้ ว), เอกสำรรับรองสถำนะสัญชำติของคู่สมรสคนต่างด้ าวและคูส่ มรสชำวไต้ หวัน สาหรับผู้ที่สมรสในประเทศไต้ หวันจะต้ องยื่นใบรับรองสถานภาพสมรสของคูส่ มรสคนต่างด้ าวที่แปลเป็ นภำษำจีน
และผ่ำนกำรรับรองโดยสถำนทูตไต้ หวันประจาประเทศนั ้นมาด้ วย
6 เอกสำรรับรองควำมสำมำรถพื ้นฐำนด้ านภำษำ และเอกสำรรับรองมำตรำฐำนควำมรู้ พื ้นฐำนเกี่ยวกับสิทธิ และหน้ ำที่ของประชำชนตามที่มาตรา 3 กำหนดของผู้โอนสัญชำติเป็ นสัญชาติจีน(ไต้ หวัน)
7 ค่ำธรรมเนียม 200 หยวน (กรุณาสั่งจ่ายด้ วยไปรษณีย์ธนาณัติ โดยระบุให้ “กระทรวงมหาดไทย (內政部)” เป็ นผู้รับเงิน)
※หลักฐานแสดงการเข้ า-ออกประเทศไต้ หวัน ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และสาเนาทะเบียนบ้ านที่แจ้ งจดทะเบียนกับคนไต้ หวันของผู้ยื่นขอนั ้น สำนักงำนทะเบียนฯ เป็ นผู้ตรวจสอบแทน
※หนังสือรับรองนี ้มิใช่หลักฐานแสดงว่าได้ รับสัญชาติจีน(ไต้ หวัน) แล้ ว เอกสารมีอายุ ๒ ปี นับจากวันที่ออก, ออกให้ แก่ผ้ ขู อที่ต้องกำรให้ ประเทศไต้ หวันออกใบรับรองการขอโอนสัญชำติเป็ นสัญชาติจีน(ไต้ หวัน)ให้ เพื่อใช้ ในการขอสละสัญชาติเดิมเท่านั ้น หำกรัฐบำลของประเทศ
ผู้ยื่นขอไม่ได้ มีข้อกำหนดว่ำต้ องถือใบรับรองนี ้ถึงจะสละสัญชำติเดิมของตนได้ ก็ไม่จาเป็ นต้ องยื่นขอใบรับรองนี ้(ข้ อบังคับย่อยตามกฎหมายสัญชาติมาตรา 10)
※หลังจากที่ผ้ ยู ื่นขอได้ รับหลักฐานแสดงการสละสัญชาติเดิมแล้ ว ให้ ดาเนินการยื่นเรื่ องตามขั ้นตอน “ขอโอนเข้ าถือสัญชาติจีน (ไต้ หวัน)ต่อไป

ยื่นขอสละสัญชำติเดิม

ยื่นขอโอนสัญชำติ
(ก่อนวันยื่นขอใบรับรอง
ผู้ขอต้ องอาศัยอยู่ในไต้ หวันอย่างถูกก
ฎหมายติดต่อกัน 3 ปี ขึ ้นไป
และแต่ละปี ต้ องอาศัยอยู่ในประเทศไ
ต้ หวันจริง เกิน 183 วันขึ ้นไป)

ยื่นขอใบอยู่อำศัยในเขตพื ้นที่ไต้ หวัน

ยื่นขอใบมีถิ่นทีอ่ ยู่ในเขตพื ้นทีไ่ ต้ หวัน
(จาเป็ นต้ องพักอาศัยครบตามเวลาทีก่ าหน
ด: นับจำกวันทีอ่ นุมตั ิให้ อยู่อาศัย
ต้ องอาศัอยู่ในไต้ หวันติดต่อกันเป็ นเวลาห
นึ่งปี โดยไม่ออกนอกประเทศ
หรื ออยู่ติดต่อกันสองปี
โดยแต่ละปี ต้องอาศัยอยู่เกิน 270 วันขึ ้นไป
หรื ออยู่ติดต่อกันห้ ำปี
โดยแต่ละปี ต้องอาศัยอยู่เกิน 183
วันขึ ้นไป)

ติดต่อหน่วยงานของรัฐบำลไทย
หรือสถานทูตประจำประเทศไต้ หวัน
หรือองค์กรตัวแทนรัฐบาลของไทย

※สาหรับการขอสละสัญชาติ กรุณาติดต่อสอบถำมทีห่ น่วยงานรัฐบำลประเทศทีถ่ ือสัญชาติเดิมหรื อทีส่ ถานทูตหรื อองค์กรตัวแทนรัฐบาลประจำประเทศไต้ หวันของไทย
※เอกสารหลักฐานแสดงการสละสัญชาติเดิมทีอ่ อกให้ โดยสถานทูตหรื อองค์กรตัวแทนรัฐบาลต่างประเทศประจาประเทศไต้ หวันนัน้ ต้ องให้ กระทรวงต่างประเทศไต้ หวันตรวจรับรองเอกสารซ ้าอีกครัง้ สาหรับเอกสารที่ออกในต่างประเทศ
ต้ องผ่านการรับรองเอกสารจากสถำนทูตไต้ หวันประจาประเทศนัน้ และให้ กระทรวงต่างประเทศไต้ หวันตรวจรับรองเอกสารซ ้าอีกครัง้ (ข้ อบังคับย่อยตามกฎหมายสัญชาติมาตรา 17)
(สาหรับการตรวจรับรองเอกสารและการรับรองเอกสารซ ้า กรุณาสอบถามที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศไต้ หวันหรื อทีส่ านักงานกระทรวงต่างประเทศ (รวมถึงสำนักงานกระทรวงต่างประเทศประจาภาคกลาง,
เขตหยุนหลิน,เจียอี ้และไถหนาน, ภาคใต้ และภาคตะวันออก)

1 หนังสือขอใบรับรองการขอโอนสัญชาติเป็ นสัญชำติสำธำรณรัฐจีน(ไต้ หวัน) (ขอได้ ที่หน้ าเคาน์เตอร์ หรื อดาวน์โหลดและพิมพ์หนังสือคาร้ องจากคอมพิวเตอร์ ) พร้ อมรูปถ่ำยหน้ าตรงไม่ใส่หมวก 1 รูปที่ถำ่ ยภำยใน 2 ปี ที่ผ่ำนมำ
(ขนาดรูปถ่ำยตามข้ อกาหนดของรูปถ่ำยบัตรประจาตัวประชาชนไต้ หวัน)
2 เอกสารหลักฐานแสดงว่าไม่มีสัญชำติหรื อได้ สละสัญชำติเดิมแล้ ว หรื อตามข้ อยกเว้ นตำมกฎหมำยสัญชำติ มำตรำ 9 โดยต้ องมีเอกสารตรวจสอบรับรองควำมเป็ นจริ งจากหน่วยงานของกระทรวงต่างประเทศมาแสดง
3 ใบถิ่นที่อยูส่ าหรับคนต่างด้ าวชั่วครำวหรื อใบถิ่นที่อยูส่ าหรับคนต่างด้ าวถำวรที่ถูกกฎหมำย

ยื่นที่สำนักงำนทะเบียนราษฎร์
ส่งต่อให้ กระทรวงมหำดไทยอนุมตั ิ

กรมการตรวจคนเข้ าเมือง
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ทุกสาขาทัว่ ประเทศไต้ หวัน

กรมการตรวจคนเข้ าเมือง
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ทุกสาขาทัว่ ประเทศไต้ หวัน

ยื่นขอมีชื่อในทะเบียนบ้ าน

สำนักงานทะเบียนราษฎร์

และขอรับบัตรประชำชน

ประจาท้ องที่ที่ขอมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้ าน

4
5
6
7

หลักฐานแสดงการอยูอ่ ำศัยของคนต่างด้ าว (ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามข้ อกาหนดของกฏหมายสัญชาติมาตรา 4 และข้ อบังคับย่อยตามกฏหมายสัญชาติ ข้ อที่ 6)
ใบรับรองทรัพย์สินหรื อมีควำมชำนำญอำชีพที่สำมำรถเลี ้ยงตัวเองได้ (จะต้ องตรงตามข้ อบังคับย่อยตามกฎหมำยสัญชำติ ข้ อที่ 7 สาหรับผู้ขอโอนสัญชาติที่มีใบถิ่นที่อยูส่ าหรับคนต่างด้าวแบบถาวรไม่ต้องยื่นหลักฐานในข้ อนี ้)
เอกสำรรับรองควำมสำมำรถพื ้นฐำนด้ านภำษำ และเอกสำรรับรองมำตรำฐำนควำมรู้พื ้นฐำนเกี่ยวกับสิทธิ และหน้ ำที่ของประชำชนตามที่มาตรา 3 กำหนดของผู้ขอโอนสัญชำติเป็ นสัญชาติจีน(ไต้ หวัน)
ทะเบียนบ้ านไต้ หวันฉบับเจ้ าบ้ านที่แจ้ งบันทึกกำรสมรสกับคูส่ มรสชาวไต้ หวันเรี ยบร้ อยแล้ ว (ต้ นฉบับจะคืนให้ ทันทีหลังตรวจสอบหลักฐานแล้ ว) สาหรับคูส่ มรสชาวไต้ หวันที่ไม่มชี ื่อในทะเบียนบ้ านไต้ หวันและไม่แจ้ งจดทะเบียนสมรสนั ้น จะต้ องยื่นเอกสำรรับรองกำรสมรส
(สาหรับเอกสารที่ออกในต่างประเทศจะต้ องผ่ำนกำรตรวจรับรองโดยสถำนทูตไต้ หวันประจาประเทศนั ้นก่อน สาหรับเอกสารที่เป็ นภาษาต่างประเทศ จะต้ องแนบเอกสารที่แปลเป็ นภาษาจีน และผ่านการตรวจรับรองเอกสารจากสถำนทูตไต้ หวันประจาประเทศนั ้น
หรื อจากหน่วยงานรับรองเอกสารภายในประเทศไต้ หวันแล้ ว), เอกสำรรับรองสถำนะสัญชำติของคู่สมรสคนต่างด้ าวและคูส่ มรสชำวไต้ หวัน สาหรับผู้ที่สมรสในประเทศไต้ หวันจะต้ องยื่นใบรับรองสถานภาพสมรสของคูส่ มรสคนต่างด้ าวที่แปลเป็ นภำษำจีน
และผ่ำนกำรรับรองโดยสถำนทูตไต้ หวันประจาประเทศนั ้นมาด้ วย
8 ค่ำธรรมเนียม 1,000 หยวน (กรุณาสั่งจ่ายด้ วยไปรษณีย์ธนาณัติ โดยระบุให้ “กระทรวงมหาดไทย (內政部)” เป็ นผู้รับเงิน)
※หลักฐานแสดงการเข้ า-ออกประเทศไต้ หวัน ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และสาเนาทะเบียนบ้ านที่แจ้ งจดทะเบียนกับคนไต้ หวันของผู้ยื่นขอนั ้น สำนักงำนทะเบียนฯ เป็ นผู้ตรวจสอบแทน
※สาหรับผู้ที่มีใบรับรองการขอโอนสัญชำติเป็ นสัญชาติสำธำรณรัฐจีน(ไต้ หวัน) ให้ ยื่นเพียงหลักฐานตามข้ อ1, 2, 3 และข้ อ 8
1
2
3
4
5

หนังสือคำร้ องขออยูอ่ ำศัยฉบับหนึ่ง พร้ อมติดรูปถ่ำยสีหน้ าตรงไม่ใส่หมวก 1 รูป (ขนาดรูปถ่ำยตามข้ อกาหนดของรูปถ่ำยบัตรประจาตัวประชาชนชาวไต้ หวัน)
หนังสืออนุมตั ิให้ โอนสัญชำติต้นฉบับและฉบับถ่ายเอกสาร (ต้ นฉบับจะคืนให้ ทันทีหลังตรวจสอบหลักฐานแล้ ว)
ใบถิ่นที่อยูส่ าหรับคนต่างด้ าว ต้ นฉบับและฉบับถ่ายเอกสาร (ต้ นฉบับจะคืนให้ ทนั ทีหลังตรวจสอบหลักฐานแล้ ว)
เอกสารยืนยันที่อยูท่ ี่พานักอาศัย เช่นทะเบียนบ้ านไต้ หวันฉบับเจ้ าบ้ านที่แจ้ งบันทึกกำรสมรสกับคูส่ มรสชาวไต้ หวันเรี ยบร้ อยแล้ วหรื อบัตรประจาตัวประชาชนของคูส่ มรสชาวไต้ หวัน ต้ นฉบับและฉบับถ่ายเอกสาร (ต้ นฉบับจะคืนให้ หลังเสร็ จการตรวจสอบหลักฐานทันที)
ค่ำธรรมเนียม 1,000 หยวน

1
2
3
4
5
6
7

หนังสือคาร้ องขอมีถิ่นที่อยูฉ่ บับหนึ่ง พร้ อมติดรูปถ่ำยสีหน้ าตรงไม่ใส่หมวก 1 รูป (ขนาดรูปถ่ำยตามข้ อกาหนดของรูปถ่ำยบัตรประจาตัวประชาชนไต้ หวัน)
ใบรับรองอยู่อำศัยในเขตพื ้นที่ไต้ หวัน
ทะเบียนบ้ านฉบับเจ้ าบ้ านหรื อบัตรประชำชนของคูส่ มรสชำวไต้ หวันต้ นฉบับ และฉบับถ่ายเอกสาร (ต้ นฉบับจะคืนให้ หลังเสร็ จการตรวจสอบหลักฐานทันที แต่หากเป็ นผู้ที่หย่าร้ างแล้ วไม่ต้องยื่นหลักฐานในข้ อนี ้)
ใบรับรองการตรวจสุขภำพที่ตรวจไม่เกิน 3 เดือน( ต้ องตรวจโดยโรงพยำบำลที่กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการกำหนด และสอดคล้ องกับตำรำงรายการการตรวจร่างกายที่กาหนด(ตาราง อี่))
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นคาร้ องนั ้นได้ หย่าขาดกับคูส่ มรสชาวไต้ หวันแล้ ว ให้ ยื่นใบชาระภาษี โรงเรื อนที่มีที่อยูต่ ามทะเบียนบ้ านที่ถกู ต้ อง หรื อสัญญาเช่า ต้ นฉบับและฉบับถ่ายเอกสาร (ต้ นฉบับจะคืนให้ หลังเสร็ จการตรวจสอบหลักฐานทันที) เป็ นต้ น
ซองเปล่ำพร้ อมชื่อและที่อยู่ของผู้รับสำหรับส่งกลั บ
ค่ำธรรมเนียม 600 หยวน

1 หนังสือแจ้ งจำกกรมการตรวจคนเข้ าเมือง ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ ผ้ ขู อไปเอาชื่อเข้ าในทะเบียนบ้ าน
2 ทะเบียนบ้ านไต้ หวันฉบับเจ้ าบ้ าน (หำกอำศัยอยู่เพียงคนเดียวไม่ต้องยื่น แต่ต้องมีเอกสำรยืนยันกรรมสิทธิ์ในบ้ ำนทีอ่ ยู่อำศัยนันมาแสดง)
้
3 รูปถ่ำยสีหน้ าตรงไม่ใส่หมวก 1 รูป (ขนาดรูปถ่ำยตามข้ อกาหนดของรูปถ่ำยบัตรประจาตัวประชาชนไต้ หวัน กรุณาดูทเี่ ว็บไซด์สาระนิเทศของสานักงานทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย http://www.ris. gov.tw/)
4 ค่าธรรมเนียมในการรับทะเบียนบ้ านครัง้ แรก เป็ นเงิน 30 หยวน ค่าธรรมเนียมในการรับบัตรประชำชนครัง้ แรก 50 หยวน
※ หลังจำกทีผ่ ้ ขู อมีชื่อในทะเบียนบ้ านไต้ หวันแล้ ว สามารถขอรับบัตรประชาชนไต้ หวันได้ ทนั ที หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามทีส่ านักงานทะเบียนราษฎร์ ประจาท้ องทีท่ ขี่ อมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้ าน

