
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Household 

Registration 

Transcript 

ทะเบียนบา้นคดัส าเนา 

Proving documents / 

Certificate 
หนงัสือรับรอง 

Household 

Registration English 

Transcript 

ทะเบียนบา้น 

คดัส าเนาฉบบัภาษาองักฤษ 

Household Certificate ส าเนาทะเบียนบา้น 

National 

Identification 

Card(National ID 

Card) 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

National ID No. เลขประจ าตวัประชาชน 

Initial issuance การขอมีบตัรคร้ังแรก 

re-issuance การขอมีบตัรกรณีบตัรหาย 

replacement การขอมีบตัรกรณีเปล่ียนบตัร 

Citizen Digital 

Certificate 
หลกัฐานพลเมืองดิจิตอล 

Passport หนงัสือเดินทาง 

(ROC) Nationality 

Certificate 
ใบรับรองสัญชาติ(สาธารณรัฐ
จีน) 

Naturalization การโอนสัญชาติ 

Certificate of ROC 

Naturalization 

Candidacy 

ใบอนุญาตโอนสัญชาติสาธาร
ณรัฐจีน 

Foreign national คนต่างดา้ว(ไม่มีสัญชาติไตห้วั
น) 



 

 

stateless person บุคคลไร้สัญชาติ 

National Immigration 

Agency 
ส านกังานตรวจ 
คนเขา้เมือง 

Service center หน่วยบริการ(ส านกังานตรวจ
คนเขา้เมือง) 

ROC Embassy or 

Mission Abroad 
สถานทูตหรือส านกังานตวัแท
นไตห้วนัในต่างประเทศ 

MINISTRY OF 

FOREIGN AFFAIRS 

REPUBLIC OF 

CHINA(TAIWAN) 

กระทรวงการต่างประเทศ 

Resident Visa ตรวจลงตรา(วซ่ีา)ประเภทพ า
นกัอาศยั(ออกโดยกระทรวงก
ารต่างประเทศ) 

Alien Resident 

Certificate 
ใบถ่ินท่ีอยูค่นต่างดา้ว(ออกโด
ยส านกังานตรวจคนเขา้เมือง) 

Alien Permanent 

Resident Certificate 
ผูถื้อใบถ่ินท่ีอยูถ่าวรคนต่างดา้
ว(ออกโดยส านกังานตรวจคน
เขา้เมือง) 

Nationality Permit 

Certificate 
ใบอนุมติัถือสัญชาติ 

Permit Certificate of 

Naturalization 
ใบอนุมติัการโอนสัญชาติ 

Certificate of ROC 

Naturalization 

Candidacy 

ใบอนุญาตโอนสัญชาติสาธาร
ณรัฐจีน 

Permit Certificate of 

Nationality Loss 
ใบอนุมติัการสละสัญชาติ 

Permit Certificate of 

Nationality 
ใบอนุมติัขอกลบัคืนสัญชาติ 



 

 

Restoration 

Entry/Exit Permit ใบอนุญาตเขา้-ออกประเทศ 

Household 

deregistration 
แจง้ยา้ยออกจากทะเบียนบา้น 

dependents อาศยักบัครอบครัว 

Residency พ านกัอาศยั 

Permanent residency 

for naturalization 
กลบัมาอาศยัในประเทศ 

Resident certificate 

for the Taiwan area 
ใบถ่ินท่ีอยูเ่ขตพื้นท่ีไตห้วนั 

transliteration แปลทบัศพัท ์

Unified No. หมายเลขประจ าตวั 

where the domicile 

place is registered 
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น 

the local household 

registration office 

where the domicile 

place is registered 

ส านกัทะเบียนราษฎร์ในเขตท
ะเบียนบา้น 

the local household 

registration office in 

the district where 

he/she resides 

ส านกัทะเบียนราษฎร์ทุกแห่ง 

Notescolumn ช่องหมายเหตุ 

Birth Registration แจง้เกิด 

surname นามสกลุ 

First name ช่ือ 

natural 

father(mother) 
บิดา(มารดา) 

Adoptive Father/ 

Mother 
บิดา(มารดา) 
บุญธรรม 



 

 

legitimate children บุตรระหวา่งการสมรส 

illegitimate children บุตรนอกสมรส 

Registration of Death 

and Presumption of 

Death 

การแจง้(สันนิษฐาน)ตาย 

Household 

Registration 

Cancellation 

Transcript 

ทะเบียนบา้นคดัส าเนาการจ าห
น่ายช่ือกรณีตาย 

Concerned party ผูแ้จง้(ตนเอง) 

Signature/seal ลงช่ือ/ประทบัตรา 

Marriage Registration จดทะเบียนสมรส 

Marriage Agreement หนงัสือรับรอง 
การสมรส 

Marriage Certificate ทะเบียน(ใบส าคญัการ)สมรส 

attaching surname นามสกลุแนบร่วม 

Divorce Registration จดทะเบียนหยา่ 

Divorce certificate ทะเบียน(ใบส าคญัการ)หยา่ 

Registration of 

exercising 

responsibility of the 

right and obligation 

for the minor children 

การบนัทึกภาระการเล้ียงดูและ
สิทธิปกครองบุตรท่ียงัไม่บรร
ลุนิติภาวะ 

Registration of 

Parentage 
จดทะเบียนรับรองบุตร 

Acknowledgement of 

Parentage 
รับรองบุตร 

Adoption and 

Adoption 

Termination 

Registration 

จดทะเบียนรับ/เลิกรับบุตรบุญ
ธรรม 



 

 

Minor(children) บุคคลท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ(
บุตร) 

legal representative ผูแ้ทนโดยชอบธรรมตามกฎห
มาย 

Letter of Proxy หนงัสือมอบหมาย 

principal ผูม้อบหมาย 

Legal Proxy ผูรั้บมอบหมาย 

Court's Judgment หนงัสือค าพิพากษาของศาล 

Court's Final Verdict หนงัสือค าพิพากษาถึงท่ีสุดแล้
วของศาล 

Initial Household 

Registration 
การเพิ่มช่ือและรายการบุคคลเ
ขา้ในทะเบียนบา้นคร้ังแรก 

Household 

Annulment 

Registration 

การยกเลิกน าช่ือและรายการบุ
คคลเขา้ในทะเบียนบา้น 

Moving-in 

Registration 
แจง้ยา้ยเขา้ 

Moving-out 

Registration 
แจง้ยา้ยออก 

Address Alteration 

Registration 
แจง้เปล่ียนแปลงท่ีอยู ่

※ ， ， 教!


