
新住民不動產相關問答集 

คาํถาม-คาํตอบเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ของผู้พาํนักใหม่ 

1. 何謂繼承權?登記實務上，繼承從哪一天開始？ 

สิทธ์ิในการรับมรดกคืออะไร? เม่ือแจ้งจดทะเบียนแล้ว สิทธ์ิในมรดกนัน้เร่ิมต้นนับจากวันไหน? 

因被繼承人死亡，而發生之繼承權利。所以在登記實務上，「繼承開始之日」就是被繼

承人死亡之日。 

สิทธิในการรับมรดกนัน้เกิดขึน้เน่ืองจากเจ้าของมรดกเสียชีวิต ดงันัน้เม่ือแจ้งจดทะเบียน 

“วนัท่ีเร่ิมต้นมีสิทธ์ิในมรดก” คือวนัท่ีเจ้าของมรดกเสียชีวิต 

 

2. 如果配偶死亡，外籍配偶有不動產繼承權嗎？尚未取得國

籍有關係嗎？ 

หากคู่สมรสเสียชีวิต คู่สมรสท่ีเป็นชาวต่างชาตมีิสิทธ์ิรับมรดกอสังหาริมทรัพย์ได้หรือไม่? 

มีส่วนเก่ียวข้องกับการท่ีไม่มีสัญชาตไิต้หวันหรือไม่? 

根據中華民國民法，外籍配偶和國人配偶一樣擁有繼承包括動產與不動產的權利。如果

配偶不幸死亡，必須依法辦理財產的繼承，同時依法申報遺產稅。但繼承不動產時，必

須外籍配偶之原屬國與本國間有平等互惠的關係，才能繼承不動產，繼承登記應自國人

死亡 6 個月內向土地所在地之地政事務所提出申請，超過 1 個月處應納登記費 1 倍之罰

鍰。 

0ตามกฏหมายประเทศไต้หวนั 

คูส่มรสชาวตา่งชาตมิีสทิธ์ิในการรับมรดกทัง้สงัหาริมทรัพย์และอสงัหาริมทรัพย์ได้เทา่เทียมกบัคูส่มรสท่ีเป็นคนไต้หวนั 

หากโชคร้ายคูส่มรสเสยีชีวิต จะต้องดําเนินการรับมรดกตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ในขณะเดียวกนัก็ต้องยื่นคําขอร้องชําระภาษีมรดกตามกฎหมายด้วย แตเ่มื่อรับมรดกท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพย์นัน้ 

จําเป็นต้องเก่ียวข้องกบัหลกัปฏิบตัิตา่งตอบแทนอยา่งเสมอภาคระหวา่งประเทศของคูส่มรสชาวตา่งชาติและไต้หวนั 

ถึงจะสามารถรับมรดกอสงัหาริมทรัพย์นัน้ได้ 

การจดทะเบียนรับมรดกต้องไปยืน่เร่ืองดาํเนินการท่ีสาํนกังานท่ีดนิในเขตพืน้ท่ีท่ีท่ีดินนัน้ตัง้อยูภ่ายใน 6 

เดือนนบัจากวนัท่ีเจ้าของมรดกเสยีชีวิต 

หากแจ้งจดทะเบียนลา่ช้าจะต้องเสยีคา่ปรับเป็นเงินเทา่กบัคา่จดทะเบียนหนึง่เทา่ตอ่การแจ้งจดทะเบียนลา่ช้าหนึง่เดือน 



依中華民國涉外民事法律適用法第 58 條：  

繼承，依被繼承人死亡時之本國法。但依中華民國法律中華民國國民應為繼承人者，得

就其在中華民國之遺產繼承之。 

0ตามบญัญตัิกฎหมายการใช้งานกฎหมายแพง่ระหวา่งประเทศ มาตรา 58 ของไต้หวนั: 

การรับมรดก ให้เป็นไปตามข้อบญัญตัิของกฎหมายไต้หวนัท่ีใช้อยูข่ณะท่ีเจ้าของมรดกเสยีชีวิต 

แตห่ากพลเมืองไต้หวนัตามท่ีกฎหมายไต้หวนักําหนดเป็นผู้ รับมรดก ให้ผู้นัน้ได้รับมรดกท่ีอยูใ่นไต้หวนั 

所以配偶雖尚未取得中華民國之國籍，但被繼承人為中華民國之國籍，依該法律條文之

述，當以中華民國之民法規定辦理。 

0ดงันัน้คูส่มรสแม้วา่จะยงัไมไ่ด้เข้าถือสญัชาติไต้หวนั แตเ่จ้าของมรดกเป็นบคุคลท่ีมีสญัชาติไต้หวนั 

ตามข้อบญัญตัิของกฎหมายนัน้ ให้ดําเนินการตามท่ีกฎหมายแพง่ของไต้หวนับญัญตัิไว้ 

 

3. 外籍配偶與子女或其他人同為繼承人時，其繼承權如何計

算? 

เม่ือทายาทท่ีรับมรดกเป็นคู่สมรสชาวต่างชาตแิละบุตรหรือรับมรดกร่วมกับบุคคลอ่ืน 

สิทธ์ิในการรับมรดกควรคิดคาํนวณอย่างไร? 

民法規定的繼承順序 

ลาํดบัทายาทตามท่ีกฎหมายแพง่กําหนด 

1. 第一順位  直系血親卑親屬(如子女，孫子女，以親等近者為優先)。 

ทายาทอนัดบัท่ี 1  บตุรหลานท่ีสบืสายเลอืด (เช่น ลกู หลาน โดยให้ลาํดบัท่ีอยูใ่กล้กวา่ได้สทิธ์ิรับมรดกก่อน) 

2. 第二順序  父母 

ทายาทอนัดบัท่ี 2  พอ่แม ่

3. 第三順序  兄弟姐妹 

ทายาทอนัดบัท่ี 3  พ่ีน้อง 

4. 第四順序  祖父母 

ทายาทอนัดบัท่ี 4  ปู่ ยา่ 

如無先順序繼承人，才會由後順序繼承人繼承。 

หากไมม่ีทายาทอนัดบัข้างต้น บคุคลท่ีมีสทิธ์ิได้รับมรดกคือทายาทในอนัดบัตอ่ไป 

 

在沒有遺囑，且無人拋棄繼承的狀況下，配偶之應繼分： 

หากไมม่ีหนงัสอืพินยักรรม และไมม่ีผู้สละสทิธ์ิในการรับมรดก คูส่มรสมีสว่นได้รับสว่นแบง่ในกองมรดก: 

1. 與第一順序之繼承人同為繼承時，其應繼分與他繼承人平均。 



หากรับมรดกร่วมกบัทายาทอนัดบัท่ี 1 คูส่มรสได้สว่นแบง่ในกองมรดกเทา่เทียมกบัทายาทคนอ่ืน 

2. 與第二順序或第三順序之繼承人同為繼承時，其應繼分為遺產二分之一。 

หากรับมรดกร่วมกบัทายาทอนัดบัท่ี 2 และอนัดบัท่ี 3 คูส่มรสจะได้สว่นแบง่คร่ึงหนึง่ของกองมรดก 

3. 與第四順序之繼承人同為繼承時，其應繼分為遺產三分之二。 

หากรับมรดกร่วมกบัทายาทอนัดบัท่ี 4 คูส่มรสจะได้สว่นแบง่ 2 ใน 3 ของกองมรดก 

4. 無第一順序至第四順序之繼承人時，其應繼分為遺產全部。 

หากไมม่ีทายาทตัง้แตอ่นัดบัท่ี 1 ถึงอนัดบัท่ี 4 คูส่มรสมีสทิธ์ิได้รับมรดกทัง้หมด 

 

4. 聽說在取得中華民國身分證之前，外國人可能不能繼承取

得不動產? 

 ได้ยนิมาว่าหากยังไม่มีบัตรประชาชนไต้หวัน 

คนต่างชาตอิาจไม่สามารถรับมรดกท่ีเป็นอสังริมทรัพย์ได้ใช่หรือไม่? 

土地法第 17 條第 1 項規定的土地，不能移轉外國人，如因繼承或遺贈取得，要在 3 年內

出售給本國人。 

ตามบญัญตัิในกฎหมายท่ีดิน มาตรา 17 วรรค 1 ห้ามไมใ่ห้โอนท่ีดินให้กบัคนตา่งชาติ 

หากเป็นท่ีดินท่ีได้จากการแบง่มรดกหรือการยกทรัพย์สนิให้ ต้องขายท่ีดินนัน้ให้แก่คนไต้หวนัภายใน 3 ปี 

 

1. 下列土地不得移轉、設定負擔或租賃於外國人：（1）林地。（2）漁地。（3）狩獵地。

（4）鹽地。（5）礦地。（6）水源地。（7）要塞軍備區域及領域邊境之土地。但不

包括因繼承而取得土地。但應於辦理繼承登記完畢之日起 3 年內出售與本國人(如是新

加坡人因繼承或遺贈取得，應於 5 年內出售給本國人)，逾期未出售者，由直轄市、縣

（市）地政機關移請國有財產署辦理公開標售。 

ห้ามไมใ่ห้โอนกรรมสทิธ์ิ แตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับผิดชอบหรือให้เช่าท่ีดินในพืน้ท่ีตอ่ไปนีแ้ก่คนตา่งชาต:ิ (1)เขตป่าไม้ 

(2)เขตประมง (3)เขตลา่สตัว์ (4)นาเกลอื (5)เหมืองแร่ (6)แหลง่นํา้ (7)พืน้ท่ีเขตคา่ยทหารหรือเขตชายแดน 

แตไ่มร่วมท่ีดินท่ีได้มาเพราะการรับมรดก แตต้่องขายตอ่ให้แก่คนไต้หวนัหลงัแจ้งจดทะเบียนรับมรดกแล้วภายใน 3 ปี 

(หากผู้ รับมรดกเป็นคนสงิคโปร์ ต้องขายท่ีดินนัน้ให้คนไต้หวนัภายใน 5 ปี) 

หากเกินกําหนดแล้วยงัไมไ่ด้ทําการขายท่ีดินนัน้ ให้หนว่ยงานท่ีดินประจํานคร เขต(เมือง) 

ทําเร่ืองขอให้สาํนกังานทรัพย์แผน่ดินทําการประมลูขายท่ีดินนัน้ 

2. 外國人申請在我國取得或設定土地權利時，應符合平等互惠原則，並依土地法、外國

人在我國取得土地權利作業要點及相關規定辦理。 



เมื่อคนตา่งชาติยื่นคาํร้องขอรับหรือขอมีกรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 

จะต้องมีคณุสมบตัิตามหลกั0ปฏิบตัิตา่งตอบแทนอยา่งเสมอภาคระหวา่งประเทศ 

พร้อมต้องดาํเนินการตามท่ีบทบญัญตัิของกฎหมายท่ีดิน 

ระเบียบการปฏิบตัิงานการมกีรรมสทิธ์ิในท่ีดินของคนตา่งชาติและข้อกําหนดอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้ 

 

5. 如果配偶死亡不辦理繼承登記，是否有罰則規定? 

หากคู่สมรสเสียชีวิตแล้วไม่ดาํเนินการจดทะเบียนรับมรดก ตามกฎหมายจะมีบทลงโทษหรือไม่? 

有。 

繼承登記得自繼承開始之日起，6 個月內為之。聲請逾期者，每逾 1 個月得處應納登記

費額 1 倍之罰鍰。但最高不得超過 20 倍。（土地法第 73 條） 

มี 

การจดทะเบียนรับมรดกต้องจดทะเบียนภายใน 6 เดือนนบัตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมรับมรดก 

สาํหรับผู้ ท่ียื่นขอจดทะเบียนเกินกวา่เวลาท่ีกําหนด 

จะต้องเสยีคา่ปรับเป็นเงินเทา่กบัคา่จดทะเบียนหนึง่เทา่ตอ่การแจ้งจดทะเบียนลา่ช้าหนึง่เดือน แตม่ีคา่ปรับสงูสดุไมเ่กิน 20 

เทา่ (กฎหมายท่ีดิน มาตรา 73) 

 

6. 其他繼承人不願意配合辦理繼承，可以單獨申請嗎? 

หากทายาทอ่ืนท่ีได้รับมรดกไม่ให้ความร่วมมือในการดาํเนินการขอรับมรดก 

สามารถย่ืนคาํร้องขอรับเพียงคนเดียวได้หรือไม่? 

可以。 

繼承人為 2 人以上，部分繼承人因故不能會同其他繼承人共同申請繼承登記時，得由其

中 1 人或數人為全體繼承人之利益，就被繼承人之土地申請為公同共有之登記。（土地

登記規則第 120 條第 1 項前段） 

ได้ 

เมื่อมีทายาทท่ีได้รับมรดกตัง้แต ่2 คนขึน้ไป 

หากทายาทบางคนมีเหตท่ีุทําให้ไมส่ามารถยื่นจดทะเบียนรับมรดกร่วมกบัทายาทรายอ่ืนได้ 

เพ่ือสทิธิประโยชน์ของทายาทคนใดคนหนึง่หรือของทายาททัง้หมด 

ให้ยื่นคาํร้องขอจดทะเบียนท่ีดินท่ีได้จากเจ้าของมรดกนัน้ให้เป็นท่ีดินกรรมสทิธ์ิร่วมกนั (ระเบียบการจดทะเบียนท่ีดิน มาตรา 

120 วรรค 1 ช่วงแรก) 



 

7. 外籍配偶可以主張夫妻剩餘財產嗎？剩餘財產如何計算？ 

คู่สมรสชาวต่างชาตสิามารถย่ืนขอแบ่งทรัพย์สินคงเหลือของสามีภรรยาได้หรือไม่? 

ทรัพย์สินคงเหลือคาํนวณอย่างไร? 

依 100 年 5 月修正後涉外民事法律適用法第１３條第１項規定，夫妻財產制依結婚時「夫

所屬國之法」，如查明結婚時夫為我國國民，其夫妻財產制應適用我國民法的規定，於

夫死亡時，即有請求權之適用。 

ตามบญัญตัิ0กฎหมายการใช้งานกฎหมายแพง่ระหวา่งประเทศ มาตรา 13 วรรค 1 ฉบบัแก้ไขเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2011 

ระบบทรัพย์สนิของสามีภรรยาให้ใช้ “กฎหมายประเทศของสามี” ท่ีใช้อยูใ่นขณะท่ีแตง่งานกนั 

หากพิสจูน์ได้วา่ในขณะท่ีแตง่งานกนันัน้สามีเป็นพลเมืองของไต้หวนั 

ระบบทรัพย์สนิของสามีภรรยาคูน่ัน้ต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายแพง่ของไต้หวนักําหนด เมื่อสามีเสยีชีวิต 

ก็มีสทิธ์ิท่ีจะร้องขอได้ 

根據我國民法第 1030 條之 1 規定，法定財產制關係消滅時(一方死亡或離婚)，夫或妻現

存的婚後財產，扣除婚姻關係存續中所有負債後，如有剩餘，其雙方剩餘財產的差額，

應平均分配。但因繼承或其他無償取得之財產與慰撫金不在此限。 

0ตามบทบญัญตัิประมวลกฎหมายแพง่ มาตรา 1030 – 1 ของไต้หวนั เมื่อระบบทรัพย์สนิตามท่ีกฎหมายกําหนดสิน้สดุลง 

(ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เสยีชีวิตหรือหยา่กนั) ทรัพย์สนิท่ีสามีหรือภรรยามีอยูห่ลงัจากแตง่งาน 

หลงัจากท่ีหลกัลบหนีส้นิท่ีมีอยูใ่นขณะท่ีแตง่งานกนัแล้ว หากมีทรัพย์สนิคงเหลอื 

จํานวนสว่นตา่งของทรัพย์สนิคงเหลอืของทัง้สองฝ่ายต้องแบง่อยา่งเทา่เทียมกนั 

ยกเว้นสว่นท่ีเป็นมรดกหรือทรัพย์สนิท่ีได้มาเปลา่อ่ืนและเงินคา่ทําขวญั 

 

8. 要把房屋土地過戶給外籍配偶，應如何辦理? 

หากต้องการโอนบ้านและท่ีดนิให้แก่คู่สมรสชาวต่างชาต ิต้องทาํอย่างไร? 

1. 首先查明外籍配偶之國籍是否符合土地法第 18 條平等互惠國家。 

ก่อนอ่ืนต้องตรวจสอบวา่ประเทศของคูส่มรสชาวตา่งชาตินัน้ต้องเป็นประเทศท่ี0ปฏิบตัิตา่งตอบแทนอยา่งเสมอภาคกบัไต้หวั

น ตามท่ีกฎหมายท่ีดิน มาตรา 18 บญัญตั ิ

I. 目前泰國、菲律賓可取得設定不動產權利，新加坡人允許在我國取得高逾 6 樓(含)

以上之建築物之任何一層作為住宅使用，並准其取得基地所有權或地上權。 

0ปัจจบุนัประเทศไทยและฟิลปิปินส์สามารถขอมีกรรมสทิธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ได้ 

สาํหรับคนสงิคโปร์อนญุาตให้มกีรรมสทิธ์ิในชัน้ใดชัน้หนึง่ของสิง่ปลกูสร้างท่ีมีความสงูเกิน(รวม) 6 



ชัน้ขึน้ไปในไต้หวนัเพ่ือใช้เป็นบ้านอยูอ่าศยั 

และอนญุาตให้ถือกรรมสทิธ์ิร่วมในท่ีดินหรือกรรมสทิธ์ิบนท่ีดินของอาคารนัน้ได้ 

II. 其他國家請參考「外國人在我國取得或設定土地權利互惠國家一覽表」，或提出

「互惠證明文件」來辦理，即申請人之本國（或其行政區）有關機關所出具載明

該國（或其行政區）對我國人民得取得同樣權利之證明文件；並經我國駐外使領

館、代表處、辦事處及其他外交部授權機構驗證者。 

0สาํหรับประเทศอ่ืนกรุณาตรวจสอบท่ี 

“ตารางรายช่ือประเทศท่ีได้หรือมกีรรมสทิธ์ิท่ีดินสาํหรับคนตา่งชาติในไต้หวนัตามหลกัปฏิบตัิตา่งตอบแทน” 

หรือยืน่ดําเนินการขอ “เอกสารหลกัฐานการปฏิบตัิตา่งตอบแทนอยา่งเสมอภาคระหวา่งประเทศ” 

และหลกัฐานแสดงวา่คนไต้หวนัได้รับสทิธิประโยชน์ในประเทศนัน้ (หรือเขตการปกครองนัน้) เช่นเดยีวกนั 

ท่ีออกโดยหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในประเทศ (หรือเขตการปกครอง) ของบคุคลท่ียื่นคาํร้องขอรับมรดก 

พร้อมผา่นการรับรองเอกสารจากสถานทตู ตวัแทน 

สาํนกังานหรือหนว่ยงานอ่ืนท่ีได้รับอํานาจจากกระทรวงการตา่งประเทศไต้หวนั 

 

2. 辦理程序：外國人依相關規定取得土地權利，應檢送下列文件，向土地所在地地政事務

所申請，再由該地政事務所逕送請該管直轄市或縣（市）政府核准：  

ขัน้ตอนการดาํเนินการ: คนตา่งชาติท่ีได้กรรมสทิธ์ิท่ีดินตามท่ีกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

ต้องดาํเนินการยื่นคาํร้องพร้อมแนบเอกสารตอ่ไปนี ้ตอ่สาํนกังานท่ีดินในเขตพืน้ท่ีท่ีท่ีดินนัน้ตัง้อยู ่

แล้วสาํนกังานท่ีดินนัน้จะเป็นผู้สง่เร่ืองตอ่เพ่ือขออนมุตัิจากเทศบาลนคร หรือเขต (เมือง) นัน้: 

(1). 土地登記申請書。 

หนงัสอืคําร้องขอจดทะเบียนท่ีดนิ 

(2). 登記原因證明文件：如買賣契約書、贈與契約書等等。 

หลกัฐานแสดงเหตผุลในการจดทะเบียน: เช่นหนงัสอืสญัญาซือ้ขาย หนงัสอืสญัญายกทรัพย์สนิให้เป็นต้น 

(3). 土地所有權狀。 

โฉนดท่ีดิน 

(4). 土地權利變更之權利人及義務人身分證明文件。 

หลกัฐานแสดงตนของเจ้าของกรรมสทิธ์ิและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการขอเปลีย่นแปลงกรรมสทิธ์ิท่ีดิน 

(5). 繳稅或免稅證明文件（如土地增值稅或契稅、贈與稅繳清或免稅證明書）。 

หลกัฐานแสดงการเสยีภาษีหรือยกเว้นภาษี (เช่น ภาษีท่ีดินมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีโฉนดท่ีดิน 

หลกัฐานแสดงวา่ไมต่ิดค้างหรือได้รับยกเว้นเงินภาษีการยกทรัพย์สนิให้) 

(6). 土地使用分區證明（如屬非都市土地者免檢附）。 



หลกัฐานแบง่ขอบเขตการใช้งานท่ีดิน (หากไมใ่ช่ท่ีดินในเขตเมืองไมต้่องแสดง) 

(7). 授權書（如本人不能親自申請，須加附授權書）。 

หนงัสอืมอบอํานาจ (หากเจ้าตวัไมส่ามารถมาดําเนินการด้วยตนเอง ต้องทําหนงัสอืมอบอํานาจแนบมาด้วย) 

(8). 其他經中央地政機關規定應提出之證明文件。 

หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกรมท่ีดินสว่นกลางกําหนด
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