ขั้นตอนการขอสัญชาติจีน(ไต้หวัน)และขอมีชื่อในทะเบียนบ้านของคนต่างด้าวที่สมรสกับคนไต้หวัน

泰文
ฉบับภาษาไทย

แก้ไขเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.2017โดยกระทรวงมหาดไทย

ขั้นตอนการยื่นเรื่ อง

หน่วยรับคําร้อง

จดทะเบียนสมรส

สํานักงานทะเบียนราษฎร์

ยื่นขอวีซ่าพํานักอาศัย

ยื่นขอใบถิ่นที่อยู่สําหรับคนต่างด้ าว

หากผู้ขออยูต่ ่างประเทศ ให้ ยนื่ ขอวีซ่าพํานักอาศัยจาก
สถานทูต ไต้ หวั นประจํ า ประเทศนัน้ หากผู้ ข อถือวี ซ่ า
พํานักชั่วคราวประเภทติดตามครอบครั ว และเข้ า มาใน
ประเทศไต้ หวันแล้ ว ให้ ยนื่ คําร้ องเพือ่ ขอเปลี่ยนวี ซ่ า เป็ น
วีซ่าพักอาศัยจากกรมการกงสุ ล กระทรวงต่ า งประเทศ
ไต้ หวัน (รวมถึงสํานักงานกระทรวงต่ า งประเทศประจํ า
ภาคกลาง, เขตหยุนหลิน, เจี ยอีแ้ ละไถหนาน, ภาคใต้
และภาคตะวันออก)※ สําหรับผู้ทถี่ อื วีซ่าพํานักชั่วคราวที่มี
ระยะเวลาในการพํานักเกิน 60 วันขึน้ ไป และไม่ได้ ประทับหมาย
เหตุ “ห้ ามขยายระยะเวลา” (NO EXTENSION) หรือถือวีซ่าพํานัก
ชั่วคราวทีห่ ้ ามเปลี่ยนวีซ่าเป็ นวี ซ่ าพักอาศั ย เข้ ามาในประเทศ
และมีคุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนดของการติดตามครอบครัวนัน้
สามารถไปยืน่ เรื่องขอใบถิน่ ทีอ่ ยูส่ ําหรับคนต่างด้ าวได้ ที่กรมการ
ตรวจคนเข้ าเมื อง สั งกัดกระทรวงมหาดไทยได้ เลย โดยไม่
จํ าเป็ นต้ องไปยื่นขอเปลี่ ย นวี ซ่ า เป็ น วี ซ่ า พั กอาศั ยจาก
สํ า นัก งานกระทรวงต่ างประเทศ (รวมถึง สํ า นัก งาน
กระทรวงต่างประเทศประจํ า ภาคกลาง, เขตหยุนหลิ น
เจียอีและไถหนาน,
้
ภาคใต้ และภาคตะวันออก)

สํานักงานตรวจคนเข้ าเมือง
กระทรวงมหาดไทยไต้ หวัน
ประจําเขต(จังหวัด)ต่างๆ ทั่วประเทศไต้ หวัน

เอกสารที่ตอ้ งใช้
(1).สําหรับผู้ทสี่ มรสในประเทศไต้ หวั น: (1) หนังสือ(สัญญา)สมรส(2) เอกสารแสดงตัวของคู่สมรสคนต่างด้ าว และใบรับรองสถานภาพสมรสพร้ อมฉบับแปลเป็ นภาษาจีนและได้ ผ่านการตรวจรับรองจากสถานทูตไต้ หวันประจําประเทศนัน้ แล้ ว(ฉบับ
แปลภาษาจีนต้ องผ่านการรับรองเอกสารจากศาลหรื อทนายความที่ได้ รับมอบหมาย และหนังสือยืนยันการตัง้ ชื่อภาษาจี น) (3) ทะเบี ยนบ้ านไต้ หวัน (4)บัตรประชาชนไต้ หวั น, ตราชื่อ
(2) สําหรับผู้ทสี่ มรสในต่างประเทศ: (1) เอกสารการสมรสและฉบับแปลเป็ นภาษาจีนทีไ่ ด้ ผ่านการตรวจรับรองจากสถานทูตไต้ หวันประจําประเทศนันแล้
้ ว (2) ทะเบี ยนบ้ านไต้ หวัน (3) บัตรประชาชนไต้ หวัน, ตราชื่อ (4) หลักฐานแสดงตัวของคู่สมรสคน
ต่างด้ าว (5) ถ้ าคู่สมรสคนต่างด้ าวไม่สามารถเดินทางมาประเทศไต้ หวันเพือ่ ดําเนินการเรื่ องการจดทะเบี ยนสมรสพร้ อมคู่สมรสชาวไต้ หวันได้ ต้ องแนบเอกสารยื่นยันการใช้ ชื่อภาษาจีนของคู่สมรสชาวต่างชาติทผี่ ่านการตรวจรับรองจากสถานทูต
ไต้ หวันประจําประเทศนัน้ แล้ วมาด้ วย
※สําหรับคนไต้ หวันทีส่ มรสกับคนต่างด้ าวทีเ่ ป็ นพลเมืองของประเทศเฉพาะตามทีก่ ระทรวงต่างประเทศไต้ หวันประกาศไว้ จะต้ องดําเนินการจดทะเบียนสมรสในประเทศของคู่สมรสคนต่างด้ าวก่อน จากนันเตรี
้ ยม
เอกสารการสมรสและฉบับแปลเป็ นภาษาจีนยื่นต่อสถานทูตไต้ หวันประจําประเทศนัน้ เพือ่ ขอรับการสัมภาษณ์ หลังสัมภาษณ์ ผ่านแล้ ว จึงนําเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้ องของผู้ทสี่ มรสในต่างประเทศตามทีก่ ล่าวมาข้ างต้ น มายื่นเพือ่ ขอแจ้ งจด
ทะเบี ยนสมรสในประเทศไต้ หวั น
1
2
3
4
5
6
7

สําเนาทะเบียนบ้ านของคู่สมรสชาวไต้ หวันที่ คดั จากสํานักทะเบียนราษฎร์ ของไต้ หวัน ที่ อายุไม่ เกิ น 3 เดือน ตัวจริ งหนึ่ งฉบับ (ที่ แจ้ งจดทะเบี ยนสมรสแล้ วในบันทึกการสมรสจะต้ องระบุสัญชาติ, ชื่อภาษาต่างประเทศ และวันเดือนปี เกิ ดของคูส่ มรสต่างด้ าวด้ วย)
ทะเบียนสมรสที่ ออกโดยรั ฐบาลของผู้ขอ (หากเป็ นประเทศที่ ไม่มีกฏหมายบังคับเรื่ องการจดทะเบียนสมรส ให้ ใช้ เอกสารยื่ นยันการสมรสแทน)
หนังสือรั บรองไม่มีบนั ทึ กอาชญากรรมหรื อหนังสือรั บรองความประพฤติที่ออกโดยรั ฐบาลของผู้ขอ (เอกสารมี อายุไม่ เกิ น 1 ปี นับจากวันที่ ออก แต่ต้องไม่ เกิ นวันหมดอายุตามที่ ระบุในหนั งสือรับรองฯ)
ใบตรวจร่ างกายที่ ออกโดยโรงพยาบาลที่ ก ระทรวงสาธารณสุขและสวัส ดิการกํ าหนดให้ คนต่างด้ าวตรวจร่ างกายหรื อออกโดยโรงพยาบาลต่างประเทศที่ ได้ มาตรฐาน ที่ รับการตรวจภายในเวลาไม่เกิ น 3 เดือน
หนังสือเดินทาง (ต้ องมี อายุใช้ งานอย่ างน้ อย 6 เดือนขึ ้นไป)
รูปถ่ ายสี ถ่ายไม่เกิ น 6 เดือนขนาด 2 นิ ้ว 2 รูป
ดูอัตราค่าธรรมเนี ยมของวี ซา่ พํ านักอาศัยได้ จากเว็บไซต์กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไต้ หวัน http://www.boca.gov.tw/public/Data/4102315532271.pdf (สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางของสหรั ฐอเมริ ก าให้ ใช้ คา่ ธรรมเนี ยมดําเนิ นการที่
เหมาะสมเที ยบเท่า)
【เอกสารข้ อ 2 ถึงข้ อ 4 หากเป็ นเอกสารที่ ออกให้ ในต่างประเทศ ต้ องผ่านการรับรองโดยสถานทู ตไตัหวันประจํ าประเทศนั ้น พร้ อมแนบเอกสารฉบับแปลเป็ นภาษาจีนหรื อภาษาอั งกฤษมาด้ วย】
【สําหรับผู้ที่เดินทางเข้ าประเทศไต้ ห วันด้ วยวีซ่าอยู่ในประเทศชัว่ คราว หากเกิ นเวลาที่ กํ าหนดแล้ ว ต้ องเดินทางออกนอกประเทศทันที ห้ ามไม่ให้ ยื่นเรื่ องขอเปลี่ยนวีซ่าเป็ น วีซ่าพักอาศัยในประเทศไต้ ห วัน】

1 สําหรั บผู้ที่เข้ าประเทศด้ วยวี ซ่าพํ านักอาศัย : (1) กรอกหนั งสือคํ าร้ องขอใบถิ่ นที่ อยู่สําหรับคนต่างด้ าว 1 ชุด พร้ อมแนบรู ปถ่ ายสีหน้ าตรงครึ่ งตัวที่ ถ่ ายภายใน 1 ปี 1 รูป (ขนาดรู ปถ่ ายตามข้ อกํ าหนดของรู ปถ่ ายบัตรประจําตัวประชาชนไต้ ห วัน ข้ อกํ าหนดของรู ปถ่ ายกรุ ณา
ดูรายละเอี ยดได้ ที่ เว็ บไซด์ สาระนิ เทศของสํ านักงานทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย http://www.ris. gov.tw/) (2) หนังสือเดินทางและวี ซา่ พํ านักอาศัยต้ นฉบับพร้ อมสํ าเนา๑ ชุด(ต้ นฉบับจะคืนให้ ทันที หลังตรวจสอบหลักฐานแล้ ว) (3) เอกสารรั บรองเหตุผลในการขออยู่
อาศัยที่ เกี่ ยวข้ อง เช่น ทะเบียนบ้ านหรื อบัตรประชาชนของคูส่ มรสชาวไต้ หวันที่ มีการจดทะเบียนสมรสเรี ยบร้ อยแล้ วทั ง้ ต้ นฉบับ และฉบับถ่ ายเอกสาร (สํ าหรั บต้ นฉบับจะคื นให้ ทันที หลังจากตรวจสอบหลักฐานแล้ ว) (4) เอกสารยื นยันที่ อยู่ที่พํานักอาศัย (5) ค่าธรรมเนี ยม : ยื่ นขอ
อยู่อาศัยเป็ นเวลา1 ปี เสียค่าธรรมเนี ยม 1,000 หยวน, 2 ปี เสียค่าธรรมเนี ยม 2,000 หยวน, 3 ปี เสียค่าธรรมเนี ยม 3,000 หยวน
2 สําหรับผู้ที่เข้ าประเทศด้ วยวีซ่าพํ านักชั่วคราวที่ มีระยะเวลาในการพํ านักเกิ น 60 วันขึ ้นไป และไม่ได้ ประทับหมายเหตุบงั คับ “ห้ ามขยายระยะเวลา” จากหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องหรื อวีซ่าที่ มียังอายุใช้ งานอยู่ที่มีข้อบังคับอื่ น : (1) กรอกหนั งสือคําร้ องขอใบถิ่ นที่ อยู่สําหรับคนต่างด้ าว 1
ชุด พร้ อมแนบรูปถ่ ายสีหน้ าตรงครึ่ งตัวที่ ถ่ ายภายใน 1 ปี 1 รูป (ขนาดรูปถ่ ายตามข้ อกํ าหนดของรูปถ่ ายบัตรประจํ าตัวประชาชนไต้ หวัน)(2) หนังสือเดินทางและวี ซา่ พํ านักชั่วคราวต้ นฉบับ, และสําเนา 1 ชุด (ต้ นฉบับจะคืนให้ ทันที หลังตรวจสอบหลักฐานแล้ ว) (3)ใบตรวจ
ร่างกายที่ มีอายุนับจากวันที่ ตรวจไม่เกิ น 3 เดื อน (สํ าหรั บผู้ที่ทําการตรวจร่ างกายในต่างประเทศใบตรวจร่ างกายนั ้นต้ องผ่ านการตรวจรับรองจากสถานทู ตไต้ หวันประจํ าประเทศนั ้นก่อน) (4) หนั งสือรับรองประวัติอาชญากรรมพื ้นที่ ทั่วประเทศที่ ออกโดยประเทศเดิมของผู้ยื่นขอ ที่
มี อายุไม่ เกิ น 1 ปี นับจากวันที่ ออกเอกสาร (ต้ องมี ข้อมูลบันทึกประวัติอาชญากรรมในช่วง 5 ปี ลา่ สุด) แต่ต้องไม่ เกิ นวันหมดอายุตามที่ ระบุไว้ ในหนั งสือรั บรองฯ (ต้ องผ่ านการตรวจรับรองจากสถานทู ตไต้ หวันประจํ าประเทศนั ้นก่อน พร้ อมแนบฉบับแปลเป็ นภาษาจีนที่ ผ่ านการ
ตรวจรั บรองจากสถานทู ตไต้ หวันประจํ าประเทศนั ้นหรื อจากหน่วยงานรับรองเอกสารในไต้ หวันมาด้ วย) (5) เอกสารรับรองเหตุผลในการขออยู่อาศัยที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่น ทะเบียนบ้ านหรื อบัตรประชาชนของคู่สมรสชาวไต้ หวันที่ มีการจดทะเบียนสมรสเรี ยบร้ อยแล้ วทั ้งต้ นฉบับ และฉบับ
ถ่ายเอกสาร (สํ าหรั บต้ นฉบับจะคืนให้ ทันที หลังจากตรวจสอบหลักฐานแล้ ว) (6) เอกสารยื นยันที่ อยู่ที่พํานักอาศัย (7) ค่าธรรมเนี ยม : ยื่ นขออยู่อาศัยเป็ นเวลา 1 ปี เสียค่าธรรมเนี ยม 1,000 หยวน, 3 ปี เสี ยค่าธรรมเนี ยม 3,000 หยวน และยั งต้ องเสี ยค่าธรรมเนี ยมเปลี่ยนวีซ่าจาก
วีซ่าพํ านักชั่วคราวมาเป็ นวี ซา่ พํ านักอาศัยเพิ่ มอี ก 2,200 หยวน
※ระหว่างที่ อาศัยอยู่ในประเทศไต้ หวันนั ้น หากมี การเปลี่ยนหรื อย้ ายที่ อยู่ ต้ องยื่ นคํ าร้ องแจ้ งเปลี่ ยนที่ อยู่ภายใน 15 วัน นั บจากวันที่ ย้ายที่ อยู่
※สําหรับคู่สมรสคนต่างด้ าวทีย่ ื่นขอใบถิ่นที่อยูใ่ นไต้ หวันเป็ นครัง้ แรกหรื อที่เปลี่ยนเหตุผลในการพํานักอาศั ยเป็ นเหตุผลติดตามครอบครัวเนื่องจากสมรส คู่สมรสชาวไต้ หวั นจะต้ องเดินทางมายืน
่ คําร้ องด้ วย
※สําหรับผู้ยน
ื่ คําร้ องทีไ่ ม่สามารถได้ ใบถิน่ ที่อยูใ่ นไต้ หวั นก่อนกําหนดวั นหมดอายุของการพํานักอาศัย จะต้ องออกนอกประเทศไต้ หวันตามที่กาํ หนด

ยื่นขอโอนสัญชาติ
(ก่อนวันยื่นขอใบรับรอง ผู้ขอต้ องอาศัย
อยู่ในไต้ หวันอย่างถูกกฎหมายติดต่อกัน
3 ปีขึ ้นไป และแต่ละปีต้องอาศัย อยู่ใน
ประเทศไต้ หวันจริง เกิน 183 วันขึ ้นไป)

สํานักงานทะเบียนราษฎร์ ประจําท้ องที่ที่อาศัยอยู่
ส่งต่อไปยังสํานักเทศบาลประจําท้ องที่
ส่งต่อขอให้ กระทรวงมหาดไทยออกเอกสาร

1 หนังสือคํ าร้ องขอโอนสัญชาติ (คูส่ มรสคนต่างด้ าวยื่ นขอได้ ที่หน้ าเคาน์ เตอร์ ด้วยตัวเอง หรื อดาวน์ โหลดและพิ มพ์ หนังสือคํ าร้ องจากคอมพิ วเตอร์ ) พร้ อมรู ปถ่ ายสีหน้ าตรงครึ่ งตัว ที่ ถ่ายภายใน 2 ปี 1 รูป (ขนาดรูปถ่ายตามข้ อกํ าหนดของรูปถ่ ายบัตรประจํ าตัวประชาชนไต้ หวัน )
2 ใบถิ่ นที่ อยู่สําหรับคนต่างด้ าวชัว่ คราวหรื อใบถิ่ นที่ อยู่สําหรับคนต่างด้ าวถาวรที่ ถูกกฎหมาย (ใบถิ่ นที่ อยู่ที่มีอายุไม่ถึง 30 วัน จะต้ อ งยื่ นขอต่ออายุใบถิ่ นที่ อยู่ก่อน
3 เอกสารรั บรองความสามารถพื ้นฐานด้ านภาษาและมาตราฐานความรู้พืน้ ฐานเกี่ ยวกับสิ ทธิ และหน้ าที่ ของพลเมื องไต้ หวันตามที่ มาตรา 3 กําหนดข้ อใดข้ อหนึ่ งต่อไปนี ้
(1)หนังสือรั บรองว่าเคยศึกษาในโรงเรี ยนรั ฐบาลหรื อเอกชนในระดับชั ้นต่างๆ ในไต้ หวันตั ้งแต่ 1 ปี ข ึ ้นไป
(2)หนังสือรั บรองว่าเคยเข้ ารั บการอบรมในหลักสูตรอบรมต่างๆ ที่ จัดเปิ ดโดยหน่วยงานของรั ฐฯ ในไต้ หวัน โดยมี เวลาเข้ ารับการอบรมรวมหรื อมี เวลาเข้ ารั บการอบรมสะสมเกิ น 72 ชัว่ โมงขึ ้นไป
(3)หนังสือรั บรองว่าผ่ านการทดสอบความสามารถพื ้นฐานด้ านภาษาและมาตราฐานความรู้พื ้นฐานเกี่ ยวกับสิทธิ และหน้ าที่ ของพลเมื องไต้ หวัน ที่ มี คะแนน 60 คะแนนขึ ้นไป หรื อ สํ าหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ข ึ ้นไป ต้ องมี คะแนน 50 คะแนนขึ ้นไป
4 ทะเบี ยนบ้ านไต้ หวันฉบับเจ้ าบ้ านที่ แจ้ งบันทึกการสมรสกับคูส่ มรสชาวไต้ หวันเรี ยบร้ อยแล้ ว (ต้ นฉบับจะคืนให้ ทันที หลังตรวจสอบหลักฐานแล้ ว) สํ าหรับคูส่ มรสชาวไต้ หวันที่ ไม่มีชื่อในทะเบี ยนบ้ านไต้ หวันและไม่ได้ แจ้ งจดทะเบียนสมรสนั ้น จะต้ องยื่ นเอกสารรับรองการสมรส
(สําหรั บเอกสารที่ ออกในต่างประเทศจะต้ องผ่ านการตรวจรับรองโดยสถานทู ตไต้ หวันประจํ าประเทศนั ้นก่อน สํ าหรั บเอกสารที่ เป็ นภาษาต่างประเทศ จะต้ องแนบเอกสารที่ แปลเป็ นภาษาจีน และผ่านการตรวจรั บรองเอกสารจากสถานทูตไต้ หวันประจํ าประเทศนั ้น หรื อจาก
หน่วยงานรับรองเอกสารภายในประเทศไต้ หวันแล้ ว), เอกสารรั บรองสถานะสัญชาติของคู่สมรสคนต่างด้ าวและคูส่ มรสชาวไต้ หวัน สําหรั บผู้ที่สมรสในประเทศไต้ หวันจะต้ องยื่ นใบรั บรองสถานภาพสมรสของคูส่ มรสคนต่างด้ าวที่ แปลเป็ นภาษาจีน และผ่านการรั บรองโดยสถานทูต
ไต้ หวันประจํ าประเทศนั ้นมาด้ วย
5 ค่าธรรมเนี ยม 1,200 หยวน(กรุ ณาสั่งจ่ายด้ วยไปรษณีย์ธนาณัติ โดยระบุให้ “กระทรวงมหาดไทย (內政部)” เป็ นผู้รับเงิน)
※จากข้ อ 3

ข้ างต้ น สํ าหรั บเอกสารรั บรองที่ได้ ถูกบันทึกอยู่ในการดําเนิ นงานด้ านสัญชาติข องระบบข้ อมูลทะเบี ยนราษฎร์ แล้ ว ไม่ต้องยื่ นเอกสาร

※ข้ อมูลการพํานักอยู่ในไต้ หวัน หลัก ฐานแสดงการเข้ า-ออกประเทศไต้ หวัน การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และสํ าเนาทะเบียนบ้ านที่ แ จ้ งจดทะเบียนสมรสกับคนไต้ หวันของผู้ยื่นขอนั ้น สํานัก งานทะเบียนฯ เป็ นผู้ตรวจสอบแทน

ยื่นขอใบอยู่อาศัยในเขตพื ้นที่ไต้ หวัน

ยื่นขอสละสัญชาติเดิม

สํานักงานตรวจคนเข้ าเมือง
กระทรวงมหาดไทยไต้ หวัน
ประจําเขต(จังหวัด)ต่างๆ ทั่วประเทศไต้ หวัน
ติดต่อหน่วยงานของรัฐบาลไทย
หรือสถานทูตประจําประเทศไต้ หวัน
หรือองค์กรตัวแทนรัฐบาลของไทย

กรณีที่ยังไม่ได้ รับ
หลักฐานการสละสัญชาติเดิม

สํานักงานทะเบียนราษฎร์ ประจําท้ องที่ที่อาศัยอยู่
ส่งต่อไปยังสํานักเทศบาลประจําท้ องที่
ส่งต่อขอให้ กระทรวงมหาดไทยออกเอกสาร

กรณีที่ได้ รับหลักฐาน
การสละสัญชาติเดิมแล้ ว

สํานักงานทะเบียนราษฎร์ ประจําท้ องที่ที่อาศัยอยู่
ส่งต่อไปยังสํานักเทศบาลประจําท้ องที่
ส่งต่อขอให้ กระทรวงมหาดไทยออกเอกสาร

ยืน่ ขอใบมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ทีไ่ ต้ หวัน
(หลังจากได้ ใบอยูอ่ าศัยในเขตพืนที
้ ไ่ ต้ หวัน
แล้ ว ต้ องพักอาศัยครบตามเวลาทีก่ าํ หนด:
นับจากวันทีอ่ นุมตั ิให้ อยูอ่ าศัย ต้ องอาศัอยู่
ในไต้ หวันติดต่อกันเป็ นเวลา
หนึง่ ปี โดยไม่ออกนอกประเทศ
หรืออยูต่ ิดต่อกันสองปี โดยแต่ละปี ต้อง
อาศัยอยูเ่ กิน 270 วันขึน้ ไป
หรืออยูต่ ิดต่อกันห้ าปี โดยแต่ละปี ต้อง
อาศัยอยูเ่ กิน 183 วันขึน้ ไป)
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หนังสือคําร้ องขอมี ถิ่นที่ อยู่ 1 ฉบับ พร้ อมติ ดรู ปถ่ ายสี หน้ าตรงไม่ใส่หมวก 1 รูป (ขนาดรูปถ่ายตามข้ อกํ าหนดของรูปถ่ ายบัตรประจํ าตัวประชาชนชาวไต้ ห วัน)
หนังสืออนุมัติให้ โอนสัญชาติ ต้นฉบับและฉบับถ่ ายเอกสาร (ต้ นฉบับจะคืนให้ ทันที หลังตรวจสอบหลักฐานแล้ ว)
ใบถิ่ นที่ อยู่สําหรับคนต่างด้ าว ต้ นฉบับและฉบับถ่ ายเอกสาร (ต้ นฉบับจะคืนให้ ทันที หลังตรวจสอบหลักฐานแล้ ว)
เอกสารยื นยันที่ อยู่ที่พํานักอาศัย เช่นทะเบียนบ้ านไต้ หวันฉบับเจ้ าบ้ านที่ แจ้ งบันทึ กการสมรสกับคูส่ มรสชาวไต้ หวันเรี ยบร้ อยแล้ วหรื อบัตรประจําตัวประชาชนของคู่สมรสชาวไต้ หวัน ต้ นฉบับและฉบับถ่ ายเอกสาร (ต้ นฉบับจะคืนให้ หลังเสร็ จการตรวจสอบหลักฐานทันที )
ค่าธรรมเนี ยม 1,000 หยวน

※สําหรับการขอสละสัญชาติ กรุ ณาติดต่อสอบถามทีห
่ น่วยงานรัฐบาลประเทศที่ถอื สัญชาติเดิ มหรือทีส่ ถานทูตหรือองค์ กรตัวแทนรัฐบาลประจําประเทศไต้ หวั นของไทย
※เอกสารหลักฐานแสดงการสละสัญชาติเดิ มที่ออกให้ โดยสถานทูตหรือองค์ กรตัวแทนรัฐบาลต่างประเทศประจําประเทศไต้ หวันนัน้ ต้ องให้ กระทรวงต่างประเทศไต้ หวันตรวจรั บรองเอกสารซํา้ อีกครัง้ สําหรับเอกสารทีอ่ อกในต่างประเทศ ต้ องผ่าน

การรั บรองเอกสารจากสถานทูตไต้ หวันประจําประเทศนัน้ และให้ กระทรวงต่างประเทศไต้ หวั นตรวจรับรองเอกสารซํา้ อีกครัง้ โดยเอกสารฉบับแปลเป็ นภาษาจีนจะต้ องผ่านการรับรองเอกสาร รับรองเอกสารซํา้ หรือรั บรองเอกสารโดยหน่วยงาน
รับรองเอกสารในไต้ หวั นด้ วย
※จะต้ องยื่นแสดงหลักฐานการสละสัญชาติภายใน 1 ปี นบ
ั จากวันทีไ่ ด้ รับอนุมตั ิให้ เข้ าถือสัญชาติจีน(ไต้ หวัน) โดยยื่นเอกสารให้ กระทรวงมหาดไทยไต้ หวั นอนุมตั ิ หากไม่สามารถยื่นแสดงหลักฐานการสละสัญชาติภายในเวลาทีก่ าํ หนดได้ จะต้ อง
ยืน่ ขอขยายเวลาในยื่นแสดงเอกสารก่อนวันหมดอายุภายใน 30 วัน โดยต้ องมีหลักฐานการยืน่ ของสละสัญชาติของประเทศตนมาแสดงด้ วย หลังจากทีผ่ ่านการตรวจสอบเรื่องกฎหมายหรือกระบวนการปฏิบัติงานของรํบ
บาลจากกระทรวงการต่างประเทศไต้ หวันว่าเป็ นความจริง ก็จะอนุญาตขยายเวลาในการยืน่ เอกสารให้ แก่ผ้ นู นั ้ สําหรับผู้ทไี่ ม่สามารถยืน่ แสดงหลักฐานการสละสัญชาติเดิมได้ กอ่ นระยะเวลาทีก่ าํ หนด
กระทรวงมหาดไทยไต้ หวันจะยกเลิกการอนุมตั ิให้ ถือสัญชาติจีน(ไต้ หวัน) หากไม่มหี ลักฐานการสละสัญชาติเดิมมายืน่ แสดงแล้ ว ก็จะไม่อนุญาตให้ ยนื่ ขอใบมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นเขตพืนที
้ ไ่ ต้ หวัน
1. หนังสือคําร้ องขยายเวลา
2. เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องทีร่ ับรองว่าได้ ยนื่ ขอสละสัญชาติเดิมแล้ ว เช่น หนังสือคําร้ องขอสละสัญชาติของไทยฉบับถ่ายเอกสาร หลักฐานการรับคําร้ องหรือใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมสละสัญชาติของรัฐบาลไทย ทีอ่ อกให้
โดยสถานกงสุลหรือหน่วยงานทีเ่ ป็ นตัวแทนรัฐบาลไทยประจําประเทศไต้ หวัน และเอกสารนันต้
้ องผ่านการรับรองเอกสารซํา้ จากกระทรวงการต่างประเทศไต้ หวัน สําหรับเอกสารทีอ่ อกในต่างประเทศ ต้ องผ่านการรับรอง
เอกสารจากสถานทูตไต้ หวันประจําประเทศนัน้ และให้ กระทรวงต่างประเทศไต้ หวันตรวจรับรองเอกสารซํา้ อีกครัง้ โดยเอกสารฉบับแปลเป็ นภาษาจีนจะต้ องผ่านการรั บรองเอกสาร รับรองเอกสารซํา้ หรื อรับรองเอกสารโดยหน่วยงานรับรองเอกสาร
ในไต้ หวันด้ วย
※สําหรับผู้ทไี่ ม่ได้ ยน
ื่ ขอขยายเวลา หรือถูกกระทรวงมหาดไทยไต้ หวันปฏิเสธรับคําร้ องขอขยายเวลา จะถูกยกเลิกการอนุมตั ิให้ ถอื สัญชาติจีน(ไต้ หวัน)
1. ใบอยูอ่ าศัยในเขตพืนที
้ ไ่ ต้ หวัน (จะคืนให้ หลังตรวจสอบเอกสารแล้ ว)
2. หลักฐานการสละสัญชาติเดิม (เอกสารนันต้
้ องผ่านการรับรองเอกสารซํา้ จากกระทรวงการต่างประเทศไต้ หวัน สําหรับเอกสารทีอ่ อกในต่างประเทศ ต้ องผ่านการรับรองเอกสารจากสถานทูตไต้ หวันประจําประเทศนัน้
และให้ กระทรวงต่างประเทศไต้ หวันตรวจรับรองเอกสารซํา้ อีกครัง้ โดยเอกสารฉบับแปลเป็ นภาษาจีนจะต้ องผ่านการรับรองเอกสาร รับรองเอกสารซํา้ หรือรับรองเอกสารโดยหน่วยงานรับรองเอกสารในไต้ หวันด้ วย)

สํานักงานตรวจคนเข้ าเมือง
กระทรวงมหาดไทยไต้ หวัน
ประจําเขต(จังหวัด)ต่างๆ ทัว่ ประเทศไต้ หวัน

ยืน่ ขอมีชื่อในทะเบียนบ้ าน

สํานักงานทะเบียนราษฎร์

และขอรับบัตรประชาชน

ประจําท้ องที่ที่ขอมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้ าน
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หนังสือคําร้ องขอมีถนิ่ ทีอ่ ยูฉ่ บับหนึง่ พร้ อมติดรู ปถ่ายสีหน้ าตรงครึ่งตัว 1 รู ป (ขนาดรู ปถ่ายตามข้ อกําหนดของรู ปถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนไต้ หวัน)
ใบรับรองอยูอ่ าศัยในเขตพืนที
้ ไ่ ต้ หวัน
ทะเบียนบ้ านฉบับเจ้ าบ้ านหรื อบัตรประชาชนของคู่สมรสชาวไต้ หวันต้ นฉบับ และฉบับถ่ายเอกสาร (ต้ นฉบับจะคืนให้ หลังเสร็จการตรวจสอบหลักฐานทันที แต่หากเป็ นผู้ทหี่ ย่าร้ างแล้ วไม่ต้องยื่นหลั กฐานในข้ อนี)้
ใบรับรองการตรวจสุขภาพทีต่ รวจไม่เกิน 3 เดือน( ต้ องตรวจโดยโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการกําหนดและสอดคล้ องกับตารางรายการการตรวจร่างกายทีก่ าํ หนด(ตาราง อี)่ )
เอกสารอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง เช่น ในกรณีทผี่ ้ ยู ื่นคําร้ องนัน้ ได้ หย่าขาดกับคู่สมรสชาวไต้ หวันแล้ ว ให้ ยนื่ ใบชําระภาษี โรงเรือนทีม่ ีทอี่ ยูต่ ามทะเบียนบ้ านทีถ่ ูกต้ อง หรื อสัญญาเช่า ต้ นฉบับและฉบับถ่ายเอกสาร (ต้ นฉบับจะคืนให้ หลังเสร็จการตรวจสอบ
หลักฐานทันที) เป็ นต้ น
6 ซองเปล่าพร้ อมชื่อและทีอ่ ยูข่ องผู้รับสําหรับส่งกลับ
7 ค่าธรรมเนียม 600 หยวน

1 หนังสือแจ้ งจากกรมการตรวจคนเข้ าเมือง ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ ผ้ ขู อไปเอาชื่อเข้ าในทะเบี ยนบ้ าน
2 ทะเบียนบ้ านไต้ หวันฉบับเจ้ าบ้ าน (หากอาศั ยอยูเ่ พียงคนเดียวไม่ต้องยื่น แต่ต้องมีเอกสารยืนยันกรรมสิทธิ์ในบ้ านทีอ่ ยูอ่ าศัยนัน้ มาแสดง)
3 รู ปถ่ายสีหน้ าตรงครึ่งตัวทีถ่ า่ ยภายใน 2 ปี 1 รู ป (ขนาดรู ปถ่ายตามข้ อกําหนดของรู ปถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนไต้ หวัน กรุ ณาดูทเี่ ว็บไซด์ สาระนิเทศของสํานักงานทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย http://www.ris. gov.tw/)
4 ค่าธรรมเนียมในการรั บทะเบียนบ้ านครัง้ แรก เป็ นเงิน 30 หยวน ค่าธรรมเนียมในการรับบัตรประชาชนครัง้ แรก 50 หยวน
※ หลังจากทีผ่ ้ ขู อมีชื่อในทะเบียนบ้ านไต้ หวันแล้ ว สามารถขอรับบัตรประชาชนไต้ หวั นได้ ทันที หากมีข้อสงสัย กรุ ณาติดต่ อสอบถามทีส่ ํานักงานทะเบียนราษฎร์ ป ระจําท้ องทีท่ ขี่ อมีชื่อยูใ่ นทะเบียนบ้ าน

