
 

 

 

ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

 

เม่ือเข้ามาประเทศญี่ปุ่น 

 

เม่ือจะพ านักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น 

จะตรวจสอบ 1สถานภาพการพ านกั และ 2-1ระยะเวลาการพ านกั ในหนงัสือเดินทาง 

ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น 

มีสถานภาพการพ านกั(28ประเภท) 

(1) สถานภาพการพ านกัท่ีสามารถท างานได ้18ประเภท 

 
(2) สถานภาพการพ านกัท่ีไม่สามารถท างานได ้5 ประเภท 

(3) สถานภาพการพ านกัท่ีสามารถท างานได ้แต่ข้ึนอยูก่บัการอนุมติั    1 ประเภท 

 

(4)  สถานภาพการพ านกัตามต าแหน่งหน้าท่ี (ไม่จ ากดัประเภทของท างาน) 4ประเภท 

ระหว่างท่ีพ านกัอยู ่ในกรณี เอกสารท่ีตอ้งใช ้ ท าอะไร 

 

เม่ือไหร่ 

 

 

 

ที่ไหน 

 

ตอ้งการให้รับรอง 

การเขา้ท างาน 

1 ใบค าร้องขอใบรับรองคุณสมบติัการเขา้ท างาน 

2 หนงัสือเดินทาง หรือ ใบรับรองสถานภาพการพ านกั(ใน

กรณีไดก้ารอนุมติัให้ท ากิจกรรมนอกสถานภาพการพ านกั) 

3 บตัรประจ าตวัผูพ้  านกั หรือใบรับรองผูพ้  านกัถาวรแบบ

พิเศษ 

4 ใบอนุญาตให้ท ากิจกรรมนอกสถานภาพการพ านกั 

(กรณีท่ีไดรั้บอนุญาตให้ท ากิจกรรมนอกสถานภาพการ

พ านกั)  

เป็นตน้ 

* เม่ือไดรั้บเอกสาร ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม 900เยน(อากร

แสตมป์) 

 

ท่ีหน่วยงาน 
ตรวจคนเขา้เมือง 
ประจ าทอ้งถ่ิน 

3 

ยื่นขอใบค าร้องขอออกใบรับรองคุณวุฒิ

การเขา้ท างาน 

แต่ละประเภทมีขอ้ก าหนดว่าท างานไดห้รือไม่ และระยะเวลาในการ

ท างาน 
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ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

 

ระหว่างที่พ านักอยู่ หากมีกรณีดังต่อไปนี ้

 

เอกสารจ าเป็นต้องเตรียมไว้ เป็นต้น 

 

ท าอะไร 

 

เม่ือตอ้งการหารายไดจ้ากการท ากิจกรรม

นอกเหนือจาก 

สถานภาพการพ านกัท่ีถืออยู ่

ณ ปัจจุบนั 

 

 

1 ใบค าร้องขออนุญาตท ากิจกรรมนอกสถานภาพการพ านกั 

2 เอกสารแจง้รายละเอียดงานท่ีไดรั้บอนุมติัให้ท ากิจกรรม

นอกสถานภาพการพ านกั 

3 หนงัสือเดินทาง หรือ ใบรับรองสถานภาพการพ านกั 

4 บตัรประจ าตวัผูพ้  านกั 

เป็นตน้ 

*ไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 

ท่ีหน่วยงาน 

ตรวจคนเขา้เมือง
ประจ าทอ้งถ่ิน 

2-6 

ยื่นขออนุมติัการกิจกรรม 

นอกสถานะ 

 

เม่ือตอ้งการต่ออายสุถานภาพการพ านกั 

1 ใบค าร้องขอต่อระยะเวลาการพ านกั 

2 รูปถ่าย 

3 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีจะท าในญ่ีปุ่ น 

4 หนงัสือเดินทางหรือใบรับรองสถานภาพการพ านกั  

5 บตัรประจ าตวัผูพ้  านกัหรือใบรับรองผูพ้  านกัถาวรแบบพิเศษ 

6 ใบอนุญาตให้ท ากิจกรรมนอกสถานะ(กรณีท่ีไดรั้บอนุญาต

ให้ท ากิจกรรมนอกเหนือสถานภาพการพ านกั) 

7 จดหมายรับรอง 

เป็นตน้ 

* ค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์(4000เยน) 

    เม่ือไดรั้บอนุมติั 

 

ท่ีหน่วยงาน 
ตรวจคนเขา้เมือง
ประจ าทอ้งถ่ิน  

2-2 

ยื่นร้องขอต่ออายเุวลาการพ านกั 

ก่อนหมดอายุ
ระยะเวลาการ 
พ านกั3 เดือน 

ถา้อยูเ่กินก าหนดแม้
เพียง1วนัเท่านั้น 

2-3 
การพ านกัอยู ่

อยา่งผดิกฏหมาย(การ
อาศยั) 

 

เม่ือตอ้งการเปล่ียน 

สถานภาพการพ านกั 

 

1 ใบค าร้องขอต่ออายวีุซ่าการพ านกั 

2 รูปถ่าย 

3 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีจะท าในญ่ีปุ่ น 

4 หนงัสือเดินทางหรือใบรับรองสถานภาพการพ านกั  

5 บตัรประจ าตวัผูพ้  านกัหรือใบรับรองสถานภาพการพ านกั

ถาวรแบบพิเศษ 

6 ใบอนุญษาตใหเ้ด๋กท ากิจกรรมนอกสถานภาพ (กรณีท่ีไดรั้บ

อนุญาตให้ท ากิจกรรมนอกเหนือสถานภาพการพ านกั) 

7 หนงัสือรับรองบุคคล 

เป็นตน้ 

*ค่าธรรมเนียม 4000เยน (อากรแสตมป์) เม่ือไดรั้บอนุมติั 

    

 

ท่ีหน่วยงาน 
ตรวจคนเขา้เมือง 
ประจ าทอ้งถ่ิน 

 

2-4 

ยื่นขอเปล่ียนแปลงสถานภาพ 

การพ านกั 

ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ 
เปล่ียนแปลงถึงก่อนหมด

ระยะเวลา 
การพ านกั 

 

เม่ือไหร่ 

 

 

ที่ไหน 

 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/index.html


 

 

 

ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

ระหว่างที่พ านักอยู่ หากมีกรณีดังต่อไปนี ้

 

เอกสารที่จ าเป็นต้องเตรียมไว้เป็นต้น 

 

ท าอะไร 

 

ตอ้งการพ านกัถาวรท่ี 

ประเทศญ่ีปุ่ น 

 

การจะอนุมติัไดน้ั้น ตอ้งผา่นเง่ือนไขหลายประการ 

* ค่าธรรมเนียม 8000เยน(อากรแสตมป์)  เม่ือไดรั้บอนุมติั 

 ท่ีงานตรวจ 
คนเขา้เมือง

ประจ าทอ้งถ่ิน 
 
 
 

2-5 

ยื่นขออนุมติัสถานภาพการพ านกั 

ถาวร 

 

ตอ้งการออกจากประเทศญ่ีปุ่ นชัว่คราว  

 1 ใบค าร้องขออนุมติัให้เขา้ประเทศอีก 

2 หนงัสือเดินทาง 

3 บตัรประจ าตวัผูพ้  านกัหรือใบรับรองผูพ้  านกัถาวรแบบพิเศษ 

* ค่าธรรมเนียม 3000เยน เม่ือไดรั้บการอนุมติั (อนุมติัรอบ

เดียว) 

หรือ6000 เยน( หลายรอบ ) เม่ือไดรั้บการอนุมติั 

ท่ีงานตรวจคนเขา้
เมืองประจ า
ทอ้งถ่ิน 

2-7 

ยื่นขออนุมติัให้เขา้ประเทศอีก(เดิน

ทางเขา้ออกคร้ังเดียว) 

ภายในระยะเวลาการพ านกั และก่อนหมดระยะเวลาการพ านกั 
2-7 

ยื่นขออนุมติัให้เขา้ประเทศอีก(เดินทางเจา้

ออกหลายคร้ัง) 

<ผูพ้  านกัระยะกลางและระยะยาว> 

ตอ้งการไดรั้บสถานภาพ 

การพ านกัส าหรับบุตรท่ีเกิดในประเทศญ่ีปุ่ น  

1 ใบค าร้องขออนุมติัขอสถานภาพการพ านกั 

2 สูติบตัร สมุดสุขภาพมารดาและบุตรเป็นตน้ 

3 หนงัสือเดินทางและบตัรประจ าตวัผูพ้  านกัของบิดามารดา 

4 หนงัสือรับรองบุคคล 

 เป็นตน้ ท่ีงานตรวจคน 
เขา้เมืองประจ า

ทอ้งถ่ิน 

 

2-8 

ยื่นค าร้องขอสถานภาพการพ านกั  

ภายใน30วนั
หลงัจากเกิด 

ที่ไหน 

 

 

เม่ือไหร่ 

 

 

 

< การกลบัเขา้ประเทศแบบพิเศษไม่ตอ้งท าre-entry> 

1 หนงัสือเดินทาง 

2 บตัรประจ าตวัผูพ้  านกัหรือใบรับรองผูพ้  านกัถาวรแบบพิเศษ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/index.html

