
 

 

 

 

ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

 

การจะพ านกัอาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ นจ าเป็นตอ้งมีสถานภาพการพ านกั  สถานภาพการพ านกัมีทั้งหมดมี28ประเภทและมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบักิจกรรมท่ี

สามารถท าไดใ้นประเทศญ่ีปุ่ นของสถานภาพการพ านกัแต่ละประเภท 

1 การตรวจสอบสถานภาพการพ านกั 

ในกรณีตอ้งการเขา้มาพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  ตอ้งก าหนดสถานภาพการพ านกัและระยะเวลาพ านกัตามจุดประสงคก์ารเขา้ประเทศ  ในหนงัสือเดินทางมีการ

ระบุประเภทสถานภาพการพ านกัและหมดอายรุะยะเวลาการพ านกั  กรุณาตรวจสอบให้ดี 

 

 

อ้างอิง “คู่มือการตรวจคนเข้าเมือง” กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุธิธรรม 

สถานภาพการพ านกัท่ีอนุมติัให้มีทั้งหมด28ประเภทดงัต่อไปน้ี สถานภาพการพ านกัแต่ละประเภทสามารถท ากิจกรรมเฉพาะท่ีอนุญาตไวใ้ห้เท่านั้น 

เม่ือวนัท่ี11 เดือนมีนาคม ค.ศ. 2005 

ไดรั้บอนุญาต ให้พ  านกัภายใน
ระยะเวลา90วนั 
 ลงท่ีสนามบินนาริตะ อาคาร2 

มาพ านกัท่ีประเทศญ่ีปุ่ นในระยะเวลาสั้น 
เพ่ือท่องเท่ียวหรือมาเยีย่มญาติ เป็นตน้ 

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


 

 

 

 

ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

(1) ผู้ที่มีสถานภาพการพ านักดังต่อไปนีส้ามารถประกอบอาชีพได้(18ประเภท) 

สถานภาพการพ านัก 
กจิกรรมสามารถทีจ่ะท าในประเทศญีปุ่่ นได้ 

(ตวัอย่างอาชีพทีเ่หมาะกบัสถานภาพการพ านัก) 
ระยะเวลาพ านัก การท างาน 

การทูต 

เป็นกิจกรรมของสมาชิกท่ีด าเนินภารกิจทางการทูต หรือ สถานกงสุล 
ของรัฐบาลต่างประเทศท่ีมีต่อรัฐบาลญ่ีปุ่น หรือ 
บุคคลท่ีไดรั้บมอบสิทธิพิเศษและการไดรั้บยกเวน้ 
เช่นเดียวกบัการด าเนินภารกิจทางการทูตโดยสนธิสญัญา หรือสถาบนัระหวา่ง 
หรือครอบครัวท่ีอยูใ่นหมวดของครอบครัวของผูด้  ารงต าแหน่ง 
(เอกอคัรราชทูตของรัฐบาลต่างประเทศ ผูแ้ทนการทูต หวัหนา้กงสุล คณะตวัแทน
และครอบครัวของผูด้  ารงต าแหน่งนั้นๆ) 

ตามเวลาท่ีท ากิจ
กรรมทางการทูต 

○ 

งานราชการ 

เป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บการอนุมติัจากรัฐบาลญ่ีปุ่นใหรั้บผิดชอบงานราชการของรัฐบาลหรือ 
องคก์รสากลของประเทศนั้นๆ บุคคลผูน้ั้น หรือบุคคลในครอบครัวผูน้ั้นอาศยัอยูด่ว้ยกนั 
(ยกเวน้กิจกรรมในขอ้การทูต) 
(เจา้หนา้ท่ีสถานทูตและกงสุลของรัฐบาลต่างประเทศ  และผูท่ี้ถูกส่งมาเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีดา้น
การต่างประเทศ และครอบครัวของบุคคลนั้น ๆ) 

5ปี 3ปี 1ปี 3
เดือน 30วนั หรือ 
15วนั 

○ 

ศาสตราจารย์ 
เป็นกิจกรรมการเก่ียวกบัการวิจยั การช้ีแนะการวิจยัหรือการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยั 
หรือองคก์รหรือระดบัเดียวกนั สถาบนัการศึกษาเฉพาะดา้นชั้นสูง (ศาสตราจารย ์วิทยากร 
มหาวิทยาลยั เป็นตน้) 

 5ปี 3ปี 1ปี หรือ 
3เดือน 

○ 

ศิลปะ 
เป็นกิจกรรมดนตรี ศิลปะ วรรณคดี หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ การเก่ียวกบัศิลปะ ท่ีมีรายได้
(ยกเวน้ในขอ้จดัการแสดง) (ศิลปิน นกัแต่งเพลงหรือนกัเขียน เป็นตน้) 

5ปี 3ปี 1ปี หรือ 3
เดือน 

○ 

ศาสนา 
เป็นกิจกรรมสอนศาสนาหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ของนกับวชท่ีมาจากองคก์รศาสนาต่างประเทศเป็นตน้(นกัสอนศาสนาท่ีมาจากองคก์รศาสนา 
ต่างประเทศ เป็นตน้) 

5ปี 3ปี 1ปี หรือ 3
เดือน 

○ 

ส่ือสารมวลชน 
เป็นกิจกรรมหาข่าวหรือเก่ียวกบัข่าวสารตา่ง ๆ 
ตามสญัญาองคก์รข่าวสารต่างประเทศ(ผูส่ื้อข่าวองคก์รต่างประเทศหรือช่างภาพ) 

5ปี 3ปี 1ปี หรือ 3
เดือน 

○ 

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


 

 

 

 

ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

สถานภาพการพ านัก 
กจิกรรมสามารถทีจ่ะท าในประเทศญีปุ่่ นได้ 

(ตวัอย่างอาชีพทีเ่หมาะกบัสถานภาพการพ านัก) 
ระยะเวลาพ านัก การท างาน 

งานช านาญการระดบัสูง 

ประเภท1 
ผูท่ี้มีคุณสมบติัตรงกบัขอ้ใดขอ้หน่ึงใน ก-ค ซ่ึงตรงกบัเกณฑท่ี์ทางกระทรวงยติุธรรม
ก าหนดวา่เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถเฉพาะทางขั้นสูง และคาดวา่จะสร้าง
ประโยชน์ให้เกิดความเจริญกา้วหนา้ทางวิชาการงานวิจยัหรือดา้นเศรษฐกิจแก่ประเทศ
ของเรา 
ก. ท ากิจกรรมดา้นการวิจยั สอน หรือ อบรม ตามสญัญาท่ีท ากบัหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกขนของประเทศเราตามท่ีกระทรวงยติุธรรมก าหนด  หรือ เป็นผูบ้ริหารกิจการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบักิจกรรมดงักล่าวดว้ยตนเอง หรือ  
กิจกรรมดา้นการวิจยั สอน หรือ อบรม ตามสญัญาท่ีท ากบัหน่วยงานของรัฐหรือเอกขน
ของประเทศเรานอกเหนือไปจากองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
ข. ท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์  
หรือกิจกรรมการบริหารกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรือร่วมกบักิจกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ค.ท ากิจกรรมบริหาร หรือ จดัการ การคา้ต่างประเทศ หรือกิจการอ่ืน ๆ ในหน่วยงานรัฐ
หรือเอกชนท่ีเป็นของประเทศเราตามท่ีกระทรวงยติุธรรมเป็นผูก้  าหนด หรือ ท า
กิจกรรมบริหารกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจกรรมดงักล่าว 
ประเภท 2 
ผูท่ี้ท  ากิจกรรมท่ีระบุในประเภท 1  
กิจกรรมต่อไปน้ีท่ีจะด าเนินการโดยผูท่ี้สอดคลอ้งกบัเกณฑท่ี์กระทรวงยติุธรรมก าหนด
วา่การพ านกัของผูน้ั้นสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศเรา  

ก. กิจกรรมการวิจยั การให้ค  าปรึกษาการท าวิจยั หรือ การสอนตามสัญญาท่ีมี
กบัหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนของประเทศ 

ข. กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือ
วิศวกรรมศาสตร์  หรือกิจกรรมการบริหารกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งหรือร่วมกบักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค. กิจกรรมบริหาร หรือ จดัการ การคา้ต่างประเทศ หรือกิจการอ่ืน ๆ ใน
หน่วยงานรัฐหรือเอกชนท่ีเป็นของประเทศเรา 

ง. กิจกรรมท่ีท าร่วมกบักิจกรรมในประเภท2 ขอ้ ก-ค ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
ศาสตราจารย ์การแสดง ศาสนา ส่ือสารมวลชน กฎหมายบญีั การแพทย ์การ
สอน วิศวกรรม งานดา้นมนุษยศาสตร์สงัคมศาสตร์ การต่างประเทศ งาน
บนัเทิง และ งานช่างฝีมือ  
(ไม่รวมกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ใดขอ้หน่ึงในประเภท2 ขอ้ ก-ค) 

<<ทรัพยากรบุคคลระดบัสูงตามระบบคะแนน>> 
 

ระดบั 1 

5ปี 

ระดบั 2 

ไม่มีก าหนด
ระยะเวลา 

○ 

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


 

 

 

 

ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

สถานภาพการพ านัก 
กจิกรรมสามารถทีจ่ะท าในประเทศญีปุ่่ นได้ 

(ตวัอย่างอาชีพทีเ่หมาะกบัสถานภาพการพ านัก) 
ระยะเวลาพ านัก การท างาน 

การบริหาร/การจัดการ 

กิจกรรมการคา้ระหวา่งประเทศ หรือ เปิดกิจการอ่ืนๆในญ่ีปุ่ น หรือ  
เป็นผูจ้ดัการในกิจการเหล่านั้น  ( (ทั้งน้ี ไม่รวม การบริหารหรือจดัการ กิจการประเภท
ท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งมี ใบอนุญาตประกอบอาชีพ ดา้นนิติกรรม หรือ การบญัชี )  
<<ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการบริษทั>> 

5ปี 3ปี 1ปี  
4 เดือน หรือ 3
เดือน 

○ 

กฏหมาย / การท าบัญชี 
เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบักฎหมายหรือการบญัชีท่ีผูท่ี้จะด าเนินการตอ้งมีคุณสมบติัมีครบตาม 
กฎหมายอยา่งทนายความสากล หรือผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสากล และอ่ืน ๆ  
<<ทนายความหรือ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เป็นตน้>> 

5ปี 3ปี 1ปี หรือ 3
เดือน 

○ 

การแพทย์ 
เป็นกิจกรรมท่ี แพทย ์ทนัตแพทย ์หรือ อ่ืน ๆ ซ่ึงในทางกฎหมายก าหนดวา่มีคุณสมบตัท่ีิ
สามารถรักษาพยาบาลได ้ 
<<แพทย ์ทนัตแพทย ์พยาบาล>> 

5ปี 3ปี 1ปี หรือ 3
เดือน 

○ 

การวจิัย 
เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการวิจยัตามสญัญาท่ีองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศญ่ีปุ่น(ยกเว ้
นกิจกรรมในขอ้ศาสตราจารย)์( 
<<นกัวิจยัองคก์รทางรัฐบาลหรือบริษทั เป็นตน้>> 

5ปี 3ปี 1ปี หรือ 3
เดือน 

○ 

การศึกษา 

เป็นกิจกรรมการศึกษาทางภาษาหรือการศึกษาอ่ืนๆในโรงเรียนประถม โรงเรียนมธัยมตน้ 
โรงเรียนมธัยมปลาย โรงเรียนสนบัสนุนผูเ้รียนท่ีมีสภาวะพิเศษ โรงเรียนวิชาชีพ 
หรือโรงเรียนหรือสถาบนัต่าง ๆ หรือองคก์รการศึกษาคลา้ยกนัน้ีในประเทศญ่ีปุ่น 
<<ครูสอนภาษาท่ีโรงเรียนมธัยมตน้ หรือโรงเรียนมธัยมปลาย เป็นตน้>> 

5ปี 3ปี 1ปี หรือ 3
เดือน 

○ 

งานช่างผู้เช่ียวชาญ 
งานสร้างเสริมปัญญา 
และการต่างประเทศ 

เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความช านาญในแขนงวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ
ศาสตร์อ่ืน ๆ หรือเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งมีความรู้ดา้นมนุษยศ์าสตร์ ไดแ้ก่ นิติศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ สงัคมศาสตร์หรืออ่ืนๆ หรือ เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งมีแนวคิดหรือความรู้สึกท่ี
เฉียบแหลมท่ีอิงกบัวฒันธรรมของต่างประเทศ โดยปฏิบติัตามสญัญาท่ีมีกบัหน่วยงาน
รัฐหรือเอกชนในประเทศญ่ีปุ่ น  
 (ยกเวน้ กิจกรรมในขอ้ ศาสตราจารย ์การแสดง ส่ือสารมวลชน การบริหาร การ
จดัการ กฎหมาย บญัชี การแพทย ์การวิจยั การสอน การยา้ยท่ีท างานภายในบริษทั การ
แสดง) 
<<วิศวกรทางดา้นวิศวกรรมเคร่ืองกล ล่าม ดีไซเนอร์ ครูสอนภาษาสถาบนัเอกชน หรือ
ผูท่ี้ท  างานดา้นการตลาด เป็นตน้>> 

5ปี 3ปี 1ปี หรือ 
3เดือน) 

○ 

การย้ายทีท่ างาน 
ภายในบริษัทเดยีวกนั 

เป็นพนกังานในสถานประกอบการต่างประเทศซ่ึงเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชนท่ีมี
ส านกังานใหญ่ สาขา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ในประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีตอ้งยา้ยงานมาประจ าการ
ในส านกังานท่ีญ่ีปุ่ นโดยมีก าหนดระยะเวลา เพ่ือท ากิจกรรมตามท่ีระบุดา้นล่างในหวัขอ้ 
“งานช่างผูเ้ช่ียวชาญงานสร้างเสริมปัญญาและการต่างประเทศ”ในตารางน้ี 
<<พนกังานท่ีโอนยา้ยมาจากส านกังานในต่างประเทศ>> 

5ปี 3ปี 1ปี หรือ 3
เดือน 

○ 

การบริบาล 
เป็นกิจกรรมท่ี ผูมี้คุณสมบติัเป็นนกับริบาล สวสัดิการ ปฏิบติังานตามหนา้ท่ี เช่น 
บริบาล หรือ อบรมงานดา้นบริบาลสุขภาพ ตามสัญญาท่ีท ากบัหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนในประเทศ  

5ปี 3ปี 1ปี หรือ 
3เดือน 

○ 

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


 

 

 

 

ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

สถานภาพการพ านัก 
กจิกรรมสามารถทีจ่ะท าในประเทศญีปุ่่ นได้ 

(ตวัอย่างอาชีพทีเ่หมาะกบัสถานภาพการพ านัก) 
ระยะเวลาพ านัก การท างาน 

การแสดงและความบันเทงิ 
กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัความบนัเทิง อาทิ ละคร ศิลปการแสดง ดนตรี กีฬา หรือ กิจกรรมทางศิลปะ
แขนงอ่ืน  (ยกเวน้กิจกรรมท่ีระบุในหวัขอ้ “การบริหาร การจดัการ”) 
<<นกัแสดง นกัร้อง นกัเตน้ นกักีฬาอาชีพ เป็นตน้>> 

3ปี 1ปี 6เดือน 
3เดือน หรือ 15 
วนั 

○ 

ช่างช านาญการ 

กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีจ าเป็นตอ้งใชค้วามช านาญเฉพาะดา้นซ่ึงจดัอยูใ่นสาขาพิเศษ
ในทางอุตสาหกรรมและปฏิบติังานโดยมีสสญัญากบัหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในประเทศ
ญ่ีปุ่น 
<<ผูป้ระกอบอาหารต่างประเทศ ครูฝึกกีฬา ผูค้วบคุมเคร่ืองบิน ช่างปฏิบติังานเก่ียวกบัโลหะ 
เป็นตน้>> 

5ปี 3ปี 1ปี หรือ 3
เดือน 

○ 

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


 

 

 

 

ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

สถานภาพการพ านัก 
กจิกรรมสามารถทีจ่ะท าในประเทศญีปุ่่ นได้ 

(ตวัอย่างอาชีพทีเ่หมาะกบัสถานภาพการพ านัก) 
ระยะเวลาพ านัก การท างาน 

การฝึกอบรมเทคนิค 

ประเภท1 

ก. กิจกรรมเขา้รับการฝึกอบรม และฝึกปฏิบติัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวิชาชีพฯลฯ ตาม

แผนการฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายการฝึกอบรมวิชาชีพ (เฉพาะการฝึกอบรม

ประเภทบริษทัเอกเทศ ประเภท 1)  

ข. กิจกรรมเขา้รับการฝึกอบรม และฝึกปฏิบติัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวิชาชีพฯลฯ ตาม

แผนการฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายการฝึกอบรมวิชาชีพ (เฉพาะการฝึกอบรม

ประเภทการก ากบัดูแลจากองคก์าร ประเภท 1)  

ประเภท 2 

ก. กิจกรรมการฝึกปฏิบติัวิชาชีพตามแผนการฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ (เฉพาะการปฏิบติังานท่ีตอ้งใชท้กัษะความช านาญ ประเภทบริษทั

เอกเทศ ประเภท 2)  

ข.กิจกรรมการฝึกปฏิบติัวิชาชีพตามแผนการฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ (เฉพาะการปฏิบติังานประเภทการก ากบัดูแลจากองคก์าร ตอ้งใช้

ทกัษะความช านาญ ประเภท 2)  

 

ประเภท 3 

ก. กิจกรรมการฝึกปฏิบติัวิชาชีพตามแผนการฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ (เฉพาะการปฏิบติังานท่ีตอ้งใชท้กัษะความช านาญประเภทบริษทั

เอกเทศ ประเภท 3)  

ข.กิจกรรมการฝึกปฏิบติัวิชาชีพตามแผนการฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ (เฉพาะการปฏิบติังานประเภทการก ากบัดูแลจากองคก์าร ตอ้งใช้

ทกัษะความช านาญ ประเภท 3)  

ประเภท1 
ระยะเวลาตามท่ี
รัฐมนตรี
กระทรวง
ยติุธรรม
ก าหนด 

(ไม่เกิน 1 ปี) 
 

ประเภท 2 

ระยะเวลาตามท่ี
รัฐมนตรี
กระทรวง
ยติุธรรม
ก าหนดเป็น
รายบุคคล 

(ไม่เกิน 2 ปี) 
 

ประเภท 3 

ระยะเวลาตามท่ี
รัฐมนตรี
กระทรวง
ยติุธรรม
ก าหนด 

(ไม่เกิน 2 ปี) 

○ 

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


 

 

 

 

ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

(2) สถานภาพการพ านักที่ไม่สามารถเข้าท างานได้(5ประเภท) 

สถานภาพการพ านัก 
กจิกรรมสามารถทีจ่ะท าในประเทศญีปุ่่ นได้ 

(ตวัอย่างอาชีพทีเ่หมาะกบัสถานภาพการพ านัก) 
ระยะเวลาพ านัก การท างาน 

กจิกรรมทาง 
วฒันธรรม 

กิจกรรมทางวิชาการหรือศิลปะท่ีไม่ไดรั้บรายไดห้รือการศึกษาวิจยัเฉพาะทางเก่ียวกบั
วฒันธรรมหรืองานฝีมือท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของประเทศญ่ีปุ่น หรือ กิจกรรรมการศึกษาท่ี
ตอ้งรับการสอนจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
(ยกเวน้ กิจกรรมตั้งแต่ขอ้ “การไปเรียนต่างประเทศ”ถึง “การฝึกงาน”)  
<<นกัวิจยัวฒันธรรมญ่ีปุ่น เป็นตน้>> 

3ปี 1ปี 6เดือน
หรือ 3เดือน 

× 

การพ านักระยะ 
ส้ัน 

กิจกรรม เช่น การท่องเท่ียว การพกัฟ้ืน การเล่นกีฬา การเยี่ยมญาติ ทศันศึกษา การเขา้ร่วม
เขา้สมัมนาหรือการประชุม การติดต่อประสานงาน หรือกิจกรรมใกลเ้คียงกบัลกัษณะน้ี  
<<นกัท่องเท่ียว ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม เป็นตน้>> 

ระยะเวลาตามวนั
ภายในก าหนด 
90วนั 30วนัหรือ 
15วนั 

× 

การมาศึกษาต่อ กิจกรรมการเขา้รับการศึกษาใน สถานศึกษาต่อไปน้ี หรือ องคก์รเทียบเท่า หน่วยงาน หรือ
ระบบการเขา้เรียน หรือ 
มหาวิทยาลยั วิทยาลยัอาชีวศึกษา โรงเรียนมธัยมปลาย (รวมหลกัสูตรมธัยมท่ีมีหลกัสูตรม.
ปลาย) หรือ โรงเรียนศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ ภาคม.ปลาย โรงเรียนมธัยมตน้ (รวมทั้งหลกัสูตร
มธัยมศึกษาตน้) หรือ โรงเรียนศึกษาส าหรับเด็กพิเศษภาคม.ตน้ โรงเรียนประถมศึกษาหรือ
โรงเรียนศึกษาส าหรับเด็กพิเศษภาคประถม 
โรงเรียนฝึกอาชีพ โรงเรียนประเภทต่าง ๆ หรือ สถาบนัการศึกษาท่ีมีหน่วยงานหรือโครงสร้างท่ี
จดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัน้ี 
<<นกัศึกษามหาวิทยาลยั วิทยาลยั นกัเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนมธัยมปลาย โรงเรียน
มธัยมตน้ และ โรงเรียนประถมศึกษา เป็นตน้>> 

4ปี3เดือน 4ปี  
3ปี3เดอน 3ปี  
2 ปี3เดือน 2ปี 
1ปี3เดือน 1ปี 
6เดือน หรือ 3
เดือน 

× 

การฝึกงาน กิจกรรมเพื่อฝึกงานดา้นช่าง ฯลฯ ท่ีไดรั้บอนุมติัใหท้ าได ้ในหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนในประเทศญ่ีปุ่นท่ีเป็นผูรั้บเขา้ (ยกเวน้ กิจกรรมท่ีระบุในขอ้ การฝึกอบรมดา้นการช่าง
ประเภท 1 และการมาศึกษาต่อ) 
<<นกัเรียนฝึกงาน>> 

1ปี 
6เดือน หรือ 
3เดือน 

× 

การพ านักของสมาชิกใน
ครอบครัว 

กิจกรรมการด าเนินชีวิตทัว่ไปท่ีคู่สมรสหรือบุตรของ   ผูท่ี้มีสถานภาพการพ านกัตั้งแต่ ประภท
“ศาสตราจารย”์ ถึงประเภท“กิจกรรมทางวฒันธรรม(ไม่รวม “การฝึกอบรมเทคนิค”)  หรือผู ้
ท่ีมีสถานภาพการพ านกัเป็น ”ศึกษาต่อ” “เรียน” หรือ “อบรม”  
<<คู่สมรสหรือบุตรท่ีอยูใ่นความปกครองของชาวต่างประเทศท่ีมีสถานภาพการพ านกั>> 

5ปี 4ปี3เดือน 4ปี 
3ปี3เดือน 3ปี 
2ปี3เดือน 2ปี  
1ปี3เดือน 1ปี 
6เดือน หรือ 
3เดือน 

× 
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ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

(3) สถานภาพการพ านักสามารถท างานได้ แต่ขึน้อยู่กบัการอนุมัติ  (1 ประเภท ) 

สถานภาพการพ านัก กจิกรรมสามารถทีจ่ะท าในประเทศญีปุ่่ นได้ 

(ตวัอย่างอาชีพทีเ่หมาะกบัสถานภาพการพ านัก) 

ระยะเวลาพ านัก การท างาน 

กจิกรรมพเิศษ กิจกรรมท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรมอนุมติัใหเ้ป็นพิเศษแก่ชาวต่างชาติเป็นรายบุคคล 
<< แม่บา้นของเช่นนกัการทูต นกัเรียนท่ีมีวีซ่าท างานและท่องเท่ียว พยาบาลชาวต่างชาติตาม
ขอ้ตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  ผูท่ี้จะสมคัรเป็นผูช่้วยการบริบาลดูแลผูป่้วยและผูสู้งอายุ 
เป็นตน้>> 

5ปี 4ปี 3ปี 2ปี 1ปี 
หรือ 6เดือน 3
เดือน 
หรือตาม
ระยะเวลาท่ี
รัฐมนตรี
กระทรวง
ยุติธรรมก าหนด
เป็นรายบุคคล 
(ระยะไม่เกิน5ปี) 

 
 
 
○ 

(4) สถานภาพการพ านักตามต าแหน่งหน้าที่ (ไม่จ ากดัประเภทของท างาน) (4ประเภท) 

สถานภาพการพ านัก สภาพหรือต าแหน่งท่ีมีในญ่ีปุ่น ระยะเวลาพ านัก การท างาน 

ผู้อาศัยถาวร ผูท่ี้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม ฯ อนุมติัใหพ้  านกัอยูถ่าวรได ้
<<ผูท่ี้ไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม ฯ ใหพ้  านกัอยูถ่าวร (ยกเวน้ ผูท่ี้พ  านกั
ถาวรแบบพิเศษ ตามกฎควบคุมคนเขา้มืองพิเศษ>> 

ไม่จ ากดั 
◎ 

คู่สมรสของชาวญีปุ่่ นเป็นตน คู่สมรสของคนญ่ีปุ่นหรือผูใ้ดเกิดเป็นคนญ่ีปุ่นหรือบุตรบุญธรรมพิเศษตามกฎหมายแพง่(ปี29 
เมจิ กฏหมายมาตราท่ี89) ขอ้ท่ี817 ท่ี2  
<<คู่สมรสของคนญ่ปุ่น บุตรโดยสายเลือดหรือบุตรบุญธรรมพิเศษ>> 

5ปี 3ปี 1ปี หรือ 6

เดือน ◎ 

คู่สมรสของผู้พ านัก 
ถาวรเป็นต้น 

คู่สมรสผูท่ี้มีสถานภาพการพ านกัอาศยัถาวร 
หรือผูพ้  านกัอาศยัถาวรเป็นพิเศษซ่ึงตามกฏหมายพิเศษกรมตรวจคนเขา้เมือง 
ส าหรับผูถู้กถอดสญัชาติการเก่ียวกบัสนัธิสญัญาสนัติภาพ(ต่อไปน้ีจะรวบรวมเรียกวา่”ผูพ้  านกั
อาศยัถาวร เป็นตน้” 
หรือบุตรท่ีเกิดในประเทศญ่ีปุ่นเป็นบุตรของคู่สมรสหรือลูกผูพ้  านกัอาศยัถาวรและพ านกัอยูใ่น
ประเทศญ่ีปุ่นต่อไป 
<<คู่สมรสของผูพ้  านกัอาศยัถาวรหรือผูพ้  านกัอาศยัถาวรเป็นพิเศษ 
หรือบุตรโดยสายเลือดท่ีเกิดในประเทศญ่ีปุ่นและพ านกัอยูต่่อไป>> 

5ปี 3ปี 1ปี หรือ 6

เดือน 

◎ 

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


 

 

 

 

ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

สถานภาพการพ านัก สภาพหรือต าแหน่งท่ีมีในญ่ีปุ่น ระยะเวลาพ านัก การท างาน 

ผู้พ านักระยะยาว ผูท่ี้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม อนุมติัใหพ้  านกัไดร้ะยะเวลาหน่ึงดว้ยเหตุผลพิเศษ 
ผูท่ี้ไดรั้บอนุมติัใหพ้  านกั 
<<ผูล้ี้ภยัจากประเทศอ่ืน ผูสื้บเช้ือสายญ่ีปุ่นรุ่นท่ี 3  ชาวญ่ีปุ่นท่ีตกคา้งในประเทศจีนเป็นต้น>> 

5ปี 3ปี 1ปี 6เดือน

หรือ 

หรือตาม

ระยะเวลาท่ี

รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวง

ยุติธรรมก าหนด 

เป็นรายบุคคล(แต่

ไม่เกิน5 ปี) 

◎ 

(หมายเหตุ) ความหมายของเคร่ืองหมายท่ีแสดงในช่องการท างาน 

  ◎： ไม่มีขอ้ก าหนดในการท างาน  

 ○： สามารถท างานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีอนุมติั 

 ×： ไม่สามารถท างานได ้

อ้างอิง “ตารางสถานภาพการพ านัก” , กรมตรวจคนเขา้เมือง กระทรวงยติุธรรม  

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

