申請延長居留證、工作證
1. 學生如何申請延長居留證，居留證遺失
Sinh viên đăng ký gia hạn thẻ cư trú, thẻ cư trú bị mất
1.1.申請對象
- 華僑生/Sinh viên Hoa kiều
- 外籍生（含新南向專班學生）/Sinh viên nước ngoài
1.2.居留證延期 – Gia hạn thẻ cư trú
 每年在居留證期滿前一個月，要完成申請延期



Trong vòng một tháng trước khi thẻ cư trú hết hạn, cần phải hoàn thành việc gia
hạn thẻ cư trú.
由線上申請，外籍生辦理費用 1000 元, 僑生 500 元

Sinh viên đăng ký gia hạn trên website của cục di dân, địa chỉ website của cục di
dân như sau
https://coa.immigration.gov.tw/coa-frontend/student/entry?lang=en
 應備文件 - Các giấy tờ cần thiết
- 居留證正反面/Thẻ cư trú cũ (2 mặt) PDF file
- 護照/Hộ chiếu (PDF file)
- 在學證明/Giấy chứng nhận sinh viên (PDF file)
- 2 寸照片/ảnh 2 inch
- 費用：1000 元/Chi phí: 1000 Đài tệ, Sinh viên Hoa kiều 500 đài tệ
 系統操作手冊，請參考 Chi tiết cách làm, vui lòng tham khảo file hướng dẫn dưới
đây：
Foreign-studentsManual.pdf



辦理外國與外僑學生居留證及展延或異動登記線上申請須知
Những điều cần chú ý khi đăng ký thẻ cư trú, tham khảo file

1.3.居留證遺失 – Làm lại thẻ cư trú
- 若居留證遺失，請同學盡快申辦補發居留證
- 應備文件：
 護照 Hộ chiếu (file PDF)
 在學證明 Giấy chứng nhận sinh viên (file PDF)
 2 寸照片往移民署桃園站辦理 Ảnh 2 inch
 辦理費用 500 元 Chi phí: 500 Đài tệ，

-

申請表如附件
Trường hợp thẻ cư trú bị mất, vui lòng mang hộ chiếu, giấy chứng nhận sinh viên
và 1 ảnh thẻ 2 inch tới cục di dân để đăng ký, chi phí 500 Đài tệ, đơn đăng ký tham
khảo file đính kèm
外國人居-停-留案
件申請表 (1).pdf

1.4. 居留證過期罰款 Quy định về gia hạn thẻ cư trú
 申請時間 Thời gian gia hạn thẻ cư trú
-

居留證期間為 1 年 Thời hạn của thẻ cư trú thông thường là 1 năm
學生自行用線上申請，申請時間為居留證過期前 1 個月 Sinh viên phải tự

thực hiện gia hạn thẻ cư trú qua website của Cục Di dân ít nhất là 1 tháng (30
ngày) trước khi thẻ cư trú hết hạn.
 居留證過期罰款 Các hình thức xử phạt đối với thẻ cư trú quá hạn
Trường hợp thẻ cư trú quá hạn, sẽ bị xử phạt theo các mức sau đây
- 居留證過期 30 天（不含第 30 天）若在學期中，罰款後學生可申請延期
居留證與繼續留台就讀。

-

-

Trong vòng 30 ngày (không tính ngày thứ 30) nếu vẫn còn trong kỳ học, có
thể xin gia hạn thẻ cư trú và tiếp tục cư trú sau khi nộp phạt.
居留證過期超過 30 天（含第 30 天）雖然還在學期中學生必須回國重新
申請簽證再入台
Trường hợp quá 30 ngày (bao gồm cả ngày thứ 30) mặc dù vẫn đang trong kỳ
học, sau khi nộp phạt trong vòng 7 ngày phải rời khỏi Đài Loan và nộp lại visa
để quay lại Đài Loan
罰款 Mức phạt:
+ 居留證過期 1-10 天：罰 2000 元
Quá hạn 1-10 ngày: phạt 2000 NTD
+ 居留證過期 11-30 天：罰 4000 元
Quá hạn 11-30 ngày: phạt 4000 NTD
+ 居留證過期 31-60 天：罰 6000 元
Quá hạn 31-60 ngày: phạt 6000 NTD
+ 居留證過期 61-90 天：罰 10,000 元

Quá hạn 61-90 ngày: phạt 10,000 NTD
1.5. 移民署桃園站 – Cục di dân khu vực Taoyuan
地址/Địa chỉ：桃園市桃園區縣府路 106 號 1F
電話/Điện thoại：03 331 0409

2. 學生如何申請工作許可證，補發
Sinh viên đăng ký thẻ lao động/thẻ lao động mất đăng ký phát bù
2.1. 申請資格/ Đối tượng đăng ký thẻ lao động
來臺正式入學修習科、系、所課程之僑生、港澳生及外國留學生，入學後即可向
機關申請，惟來臺學習語言課程之外國留學生，則須修業 1 年以上，方可提出申
請。
Sinh viên nước ngoài đến Đài loan tham gia các khóa học chính quy của các trường đại
học có thể nộp đăng ký thẻ lao động (hệ đại học, thạc sỹ, vhvl…). Không áp dụng đối
với sinh viên hệ ngôn ngữ và sinh viên trao đổi.
2.2. 申請工作證/Đăng ký thẻ lao động
 申請網址：


https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/Control?function=IndexPage
應備文件：
 居留證正反面 Thẻ cư trú cũ (2 mặt) (file PDF)
 護照 Hộ chiếu (file PDF)
 學生證正反面（file PDF）-背面有蓋註冊章/thẻ sinh viên (2 mặt), mặt sau




có đóng dấu của phòng giáo vụ
審查費(每人新台幣 100 元)之收據正本。(請至郵局劃撥！) hóa đơn đóng

tiền của bưu điện
戶名 tên TK：勞動部勞動力發展署聘僱許可收費專戶。
劃撥帳號 số TK：19058848
外籍生工作許可證申請流程如附件

Sinh viên nước ngoài đăng ký thẻ lao động, vui lòng tham khảo file dưới đây:

2.3.工作證補發/Thẻ lao động bị mất xin phát bù
外籍生工作許可證遺失要辦理補發需重新繳費再使用線上申請補發。需備文件
Sinh viên nước ngoài bị mất thẻ lao động muốn xin phát bù, cần chuẩn bị những giấy
tờ sau
 往郵局進行繳費 Tới bưu điện gần nhất nộp phí 100 Đài tệ
 結切書（有國合處處章）(file PDF)，結切書範本如附件
Bản cam kết (có đóng dấu của văn quốc tế), bản mẫu tham khảo file dưới đây
切結書-補發工作證
.docx




居留證正反面 thẻ cư trú 2 mặt(file PDF)
學生證正反面(file PDF) thẻ sinh viên (2 mặt), mặt sau có đóng dấu của phòng



giáo vụ
護照 Hộ chiếu (file PDF)

3. 學生健保卡遺失申辦
3.1.對象 Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quốc gia
- 外籍生已留台滿 183 天，費用 4494 元/6 個月 Sinh viên nước ngoài đã cư

-

-

trú ở Đài loan đủ 183 ngày có thể tham gia bảo hiểm ý tế quốc gia, phí bảo
hiểm 4494 Đài tệ/6 tháng.
外籍生若來台未滿 183 天需參加『學生醫療保險』，費用 3000 元/6 個月
Sinh viên nước ngoài đến Đài Loan chưa đủ 183 ngày bắt buộc phải tham gia
bảo hiểm y tế học đường, phí bảo hiểm 3000 Đài tệ
若在 183 天以內，學生有出境超過 30 天（含第 30 天）或出國 2 次需再
待 6 個月後才能加健保 Trường hợp sinh viên nước ngoài tới Đài Loan, trong

vòng 6 tháng đầu xuất cảnh khỏi Đài Loan quá 30 ngày (bao gồm cả ngày thứ
30) hoặc xuất cảnh khỏi Đài Loan 2 lần trong vòng 6 tháng bắt buộc phải đợi
6 tháng tiếp theo mới có thể tham gia bảo hiểm
3.2. 學生第一次加保 Tham gia bảo hiểm lần đầu
- 學生第一次加保由學校負責 Sinh viên tham gia bảo hiểm lần đầu sẽ do
-

trường phụ trách
健康保險相關問題請跟周錚宜老師聯繫-分機(ext.)：2502
Các vấn đề về bảo hiểm vui lòng gặp Ms. 周錚宜 máy lẻ 2502，văn phòng

quốc tế (Tầng 5 tòa nhà Famin)
3.3. 健保卡補發 Làm lại thẻ bảo hiểm
- 學生健保卡若因遺失，更改資料之原因，可就近之郵局窗口辦理，約 5 個
工作天即可收到

-

Nếu thẻ bảo hiểm bị mất hoặc thay đổi dữ liệu, có thể đến bưu điện gần nhất
để đăng ký làm bù, thời gian hoàn thành 5 ngày làm việc
應備文件/Giấy tờ cần chuẩn bị：
 居留證 thẻ cư trú
 2 寸照片 ảnh thẻ 2 inch
 費用 200 元 – Phí 200 Đài tệ

4. 學生學生證遺失，損壞補辦
- 學生證遺失，補發 Làm lại thẻ sinh viên
學生證遺失，請同學至學生資訊系統，進行悠遊卡掛失，再到教務處註
冊組辦理，費用 200 元
Sinh viên nếu làm mất thẻ sinh viên hoặc muốn làm lại thẻ vui lòng đến phòng
giáo vụ đăng ký làm lại, phí 200 Đài tệ

