
 

 

 

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 
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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 
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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 
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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 

○ 
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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) 

○ 
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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 

◎ 
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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  
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ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

2 การต่ออายุการพ านัก  การเปลีย่นแปลงสถานภาพการพ านัก การย่ืนค าร้องขอพ านกัถาวร การขออนุมติัท า
กิจกรรมนอกสถานภาพการพ านัก การขอเดินทางกลบัเข้าประเทศ และ การขอมีคุณสมบัติการพ านัก 

2-1 การต่อระยะเวลาการพ านกั 

ระยะเวลาการพ านกัมี11ประเภท 15วนั 30วนั 90วนั 3เดือน 6เดือน 1ปี 1ปี3เดือน 2ปี 3ปี 3ปี3เดือน และ 5ปี ซ่ึงหน่วยท่ีอนุมติัเพื่อเตรียมออกนอกประเทศ

อาจจะเป็นรายเดือน หากประสงคจ์ะพ านกัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ นเกินระยะเวลาท่ีก าหนดน้ีจ าเป็นตอ้งขออนุมติัล่วงหนา้ 

* ระยะเวลาท่ีพ  านกัไดข้องแต่ละประเภทกรุณาตรวจสอบกบัตารางในขอ้ 1 การตรวจสอบสถานภาพการพ านกัขอ้(1),(2),(3),(4) 
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ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

2 การต่ออายุการพ านัก  การเปลีย่นแปลงสถานภาพการพ านัก การย่ืนค าร้องขอพ านกัถาวร การขออนุมติัท า
กิจกรรมนอกสถานภาพการพ านัก การขอเดินทางกลบัเข้าประเทศ และ การขอมีคุณสมบัติการพ านัก 

2-2 การต่ออายุระยะเวลาพ านกั 

หากตอ้งการต่ออายรุะยะเวลาการพ านกัเพ่ือท ากิจกรรมอยา่งเดิมต่อไป จ าเป็นตอ้งยืน่การด าเนินการขอต่อระยะเวลาการพ านกั สามารถยืน่ค  าร้องก่อนท่ีวีซ่าจะ

หมดอาย ุ (ผูท่ี้เหลือระยะเวลาพ านกัเกิน6เดือนสามารถยืน่ค  าร้องไดร้าว3เดือนก่อนวีซ่าจะหมดอาย)ุ  

หากผูก้ารพิจารณาไม่สามารถออกไดท้นัภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตให้พ  านกั อนุโลมให้สามารถพ านกัอยูโ่ดยมีสถานภาพการพ านกัเดิมไดอ้ยา่งมากไม่

เกิน 2 เดือนนบัตั้งแต่วีซ่าท่ีถืออยูใ่นปัจจุบนัหมดอาย ุ(หากผลการพิจารณาออกภายใน 2เดือนให้ถือวา่วนันั้นเป็นวนัท่ีส้ินสุดระยะเวลาการพ านกั) 

 

เอกสารท่ีจ าเป็นในการยืน่ค  าร้องแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัสถานภาพการพ านกัและระยะเวลาการพ านกั กรุณาสอบถามรายละเอียดกบัหน่วยงานตรวจคนเขา้

เมืองในทอ้งถ่ินท่ีท่านอาศยัอยู ่
 

เอกสารทีจ่ าเป็น สถานทีย่ื่น / ทีต่ดิต่อ ตั้งแต่...ถึงเม่ือไร ค่าธรรมเนียม 

1 ใบค าร้องขอต่อระยะเวลาพ านกั 
2 รูปถ่าย 
3 เอกสารท่ีสอดคลอ้งกบัการท ากิจกรรมในญ่ีปุ่น 
4 หนงัสือเดินทางหรือใบรับรองสถานภาพการพ านกั  
5 บตัรประจ าตวัผูพ้  านกั 
6ใบอนุมติัใหท้ ากิจกรรมนอกสถานะ(กรณีท่ีไดรั้บ

อนุญาตใหท้ ากิจกรรมนอกเหนือสถานภาพการ
พ านกั) 

7 หนงัสือรับรองบุคคล 
เป็นตน้ 

สถานท่ียื่น : หน่วยงานตรวจคนเขา้เมือง
ในทอ้งถ่ินท่ีอาศยั 

ติดต่อสอบถาม : หน่วยงานตรวจคนเขา้เมือง
ในทอ้งถ่ินท่ีอาศยัหรือ 
ศูนยป์ระชาสมัพนัธ์ขอ้มูล
ส าหรับคนต่างชาติ
ในประเทศญ่ีปุ่น 
อา้งอิง 4 การตดิต่อสอบถาม
ข้อมูลต่าง ๆ เกีย่วกบัการ
พ านัก) 

 

ก่อนท่ีจะหมด
ระยะเวลาการพ านกั 
(ผูท่ี้เหลือระยะเวลา
พ านกัเกิน6เดือน
สามารถยื่นค าร้องได้
ราว3เดือนก่อนวีซ่าจะ
หมดอายุ)  

เม่ือไดรั้บอนุมติั 
ตอ้งช าระ4000เยน 
(อากรแสตมป์)  

/ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/04.pdf


 

 

 

ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

 

 ที่มา: กระทรวงยติุธรรม (การยื่นค าร้องขอต่ออายรุะยะเวลาพ านัก) 

ตวัอย่าง 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html


 

 

 

ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

2 การต่ออายุการพ านัก  การเปลีย่นแปลงสถานภาพการพ านัก การย่ืนค าร้องขอพ านกัถาวร การขออนุมติัท า
กิจกรรมนอกสถานภาพการพ านัก การขอเดินทางกลบัเข้าประเทศ และ การขอมีคุณสมบัติการพ านัก 

2-3 การพ านักอยู่อย่างผดิกฏหมาย(การอาศัย) 

หากพ านกัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ นเกินกวา่ก าหนดแมเ้พียงหน่ึงวนัก็ถือเป็น การพ านกัอยูอ่ยา่งผิดกฏหมายโอเวอร์สเตย ์จะไม่สามารถเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นไดเ้ป็น

ระยะเวลาหน่ึง ผูท่ี้อาศยัอยูอ่ยา่งผิดกฎหมาย เม่ือจะเดินทางกลบัประเทศของตน จะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

กลบัประเทศตนเองตามปกต ิ
ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้เช่น เขา้รับการรักษาต่อเน่ืองในสถานพยาบาล หรือการพ านกัอยู่
อยา่งผิดกฏหมายในระยะเวลาสั้นๆ อาจด าเนินการขอต่อวีซ่าและเม่ือไดรั้บอนุมติั  กจ็ะสามารถออกนอก
ประเทศไดต้ามปกติ   จึงควรรีบติดต่อท่ีหน่วยงานตรวจคนเขา้เมืองประจ าทอ้งถ่ินท่ีใกลบ้า้นท่าน 

กลบัประเทศตนเองโดยมคี าส่ังให้ออกนอกประเทศ 

ระบบการออกค าสัง่ใหอ้อกนอกประเทศคือระบบท่ีผูฝ่้าฝืนกฎหมายการตรวจคนเขา้เมืองซ่ึงอยูภ่ายใตเ้ง่ือน
ไบงประการ   อาจไดรั้บค าสัง่ใหอ้อกนอกประเทศไดโ้ดยไม่มีการฝากขงั  
ผูท่ี้อยูใ่นข่ายไดรั้บค าสัง่ใหอ้อกนอกประเทศไดแ้ก่ผูพ้  านกัอยา่งผิดกฎหมายท่ีมีลกัษณะตรงกบัขอ้ต่อไปน้ี 
(1) มีความตั้งใจวา่จะรีบออกนอกจากประเทศญ่ีปุ่นโดยด่วนมาเขา้มอบตวักบัหน่วยงานคนตรวจเขา้เมือง

ประจ าทอ้งถ่ินดว้ยตนเอง 
(2) ผูท่ี้ไมไ่ดก้ระท าความผิดอ่ืนใดท่ีเขา้ช่ายตอ้งถูกส่งตวักลบัประเทศ นอกจาพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกินกวา่

ก าหนด 
(3) หลงัจากเขา้ประเทศญ่ีปุ่นไม่เคยถูกตดัสินจ าคุกหรือกกัขงัเน่ืองจากกระท าความผดิบางประการอาทิ การ

ลกัทรัพย ์เป็นตน้  
(4) ในอดีตไม่เคยถูกส่งตวัอลบัประเทศ หรือ ออกนอกประเทศโดยไดรั้บค าสัง่ใหอ้อกนอกประเทศมาก่อน 
(5) มีก าหนดท่ีแน่นอนวา่จะรีบออกจากประเทศญ่ีปุ่นโดยทนัที 

การบังคบัส่งตวักลบัประเทศ (การเนรเทศ) 

กรณีท่ีผูพ้  านกัอยา่งผิดกฎหมายถูกจบักุม จะถูกควบคุมตวัไปยงัสถานกกักนั หลงัจากนั้น จะส่งมอบใหก้บั
ส านกังานคนตรวจเขา้เมืองสาขาภูมิภาคและการด าเนินการส่งกลบัออกนอกประเทศหรือถา้ไม่กจ็ะน าส่ง
ฟ้องคดีและข้ึนไปศาล ผูใ้ดออกนอกประเทศโดยค าสัง่ เนรเทศจะไม่สามารถเขา้มาประเทศญ่ีปุ่นได้
เป็นระยะเวลา5ปี  ส าหรับบุคคลท่ีเคยตอ้งโทษค าสัง่เนรเทศมาแลว้จะไม่สามารถเขา้ประเทศญ่ีปุ่นได ้เป็น
ระยะเวลา10ปี หรือตลอดชีพ 
หมายเหตุ การอนุญาตใหพ้  านกัเป็นกรณีพิเศษ: หมายถึง ผูท่ี้เคยตอ้งโทษค าสัง่เนรเทศรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงยุติธรรมเห็นสมควรใหพ้  านกัต่อเป็นกรณีพิเศษ  แต่ดว้ยเหตุผลบชางประการ กจ็ะอนุมติัใหพ้  านกั
อยูใ่นประเทศญ่ีปุ่นได ้ การอนุญาตใหพ้  านกัเป็นกรณีพิเศษน้ีก าหนดโดยรัฐมนตรีกระทรางยุติธรรม ซ่ึงจะ
ไดรั้บสถานภาพการพ านกัและสามารถใชชี้วิตอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่นต่อไปได ้

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


 

 

 

ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

2 การต่ออายุการพ านัก  การเปลีย่นแปลงสถานภาพการพ านัก การย่ืนค าร้องขอพ านกัถาวร การขออนุมติัท า
กิจกรรมนอกสถานภาพการพ านัก การขอเดินทางกลบัเข้าประเทศ และ การขอมีคุณสมบัติการพ านัก 

2-4 การขอเปล่ียนแปลงสถานภาพการพ านกั 

ส าหรับผูท่ี้มีสถานภาพการพ านกัเป็น  “คู่สมรส ฯของชาวญ่ีปุ่ น” “ผูพ้  านกัระยะยาว” “ผูพ้  านกัถาวร” “คู่สมรสฯของผูพ้  านกัถาวร” ไม่มีขอ้จ ากดัการท า

กิจกรรมในประเทศญ่ีปุ่ น จึงไม่จ  าเป็นตอ้งเปล่ียนสถานภาพการพ านกัเม่ือประกอบอาชีพ แต่ผูท่ี้มีสถานภาพการพ านกันอกเหนือจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เม่ือ

มีการยา้ยงาน หรือประกอบอาชีพในญ่ีปุ่ น จะตอ้งยืน่ค  าร้องขอเปล่ียนแปลงสถานภาพการพ านกัให้ตรงตามประเภทของกิจกรรม โดยยืน่ค าร้อง

ขอเปล่ียนแปลงสถานภาพการพ านกั ท่ีหน่วยงานตรวจคนเขา้เมืองประจ าทอ้งถ่ินนั้น ๆ  เอกสารท่ีจ าเป็นเพ่ือประกอบการยืน่ค  าร้องจะแตกต่างกนัไป

ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาพ านกัและสถานภาพการพ านกั ขอใหส้อบถามรายละเอียดกบัทางหน่วยงานตรวจคนเขา้เมืองประจ าทอ้งถ่ินท่ีใกลบ้า้นท่าน 
 

เอกสารทีจ่ าเป็นต้องใช้ สถานทีย่ื่น / ทีต่ดิต่อ ตั้งแต่...ถึงเม่ือไร ค่าธรรมเนียม 

1 ใบค าร้องขอเปลีย่นสถานภาพการพ านัก 

2 รูปถ่าย 

3 เอกสารทีส่อดคล้องกบัการท ากจิกรรมในญีปุ่่ น 

4 หนังสือเดนิทางหรือใบรับรองสถานภาพการพ านัก  

5บัตรประจ าตวัผู้พ านั 

6 ใบอนุญาตให้ท ากจิกรรมนอกสถานภาพการพ านัก 

(กรณทีีไ่ด้รับอนุญาตให้ท ากจิกรรมนอกสถานภาพการพ านัก) 

7 หนงัสือรับรองบุคคล 

เป็นต้น 

สถานท่ียื่น : หน่วยงานตรวจคนเขา้
เมืองในทอ้งถ่ินท่ีอาศยั 
ท่ีติดต่อ: หน่วยงานตรวจคนเขา้เมืองใน
ทอ้งถ่ินท่ีอาศยัหรือศูนยป์ระชาสมัพนัธ์
ขอ้มูลส าหรับชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยูใ่น
ประเทศญ่ีปุ่น( อา้งอิง 4 การติดต่อ
สอบถามขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัการ
พ านกั) 

ตั้งแตมี่ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์
เปล่ียนแปลงถึงก่อนหมด
ระยะเวลาพ านกั 

เม่ือไดรั้บการอนุมติัตอ้
งช าระ4000เยน(อากรแ
สตมป์) 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/04.pdf


 

 

 

ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

 

 ที่มา: กระทรวงยติุธรรม (การยื่นค าร้องขอเปลี่ยนสถานภาพการพ านัก) 

ตวัอย่าง 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2-1.html


 

 

 

ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

2 การต่ออายุการพ านัก  การเปลีย่นแปลงสถานภาพการพ านัก การย่ืนค าร้องขอพ านักถาวร การขออนุมัติท า
กจิกรรมนอกสถานภาพการพ านัก การขอเดินทางกลบัเข้าประเทศ และ การขอมีคุณสมบัติการพ านัก 

2-5 การยืน่ค  าร้องขอพ านกัถาวร 

ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอพ านกัอยูถ่าวรในประเทศญ่ีปุ่ น จ  าเป็นตอ้งยืน่ค  าร้องขออนุมติัการพ านกัถาวร 

ท่านสามารถยืน่ขออนุมติัพ  านกัถาวรท่ีหน่วยงานตรวจคนเขา้เมืองประจ าทอ้งถ่ิน เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้สถานภาพการพ านกัจะเปล่ียนเป็นวีซ่าผูพ้  านกัถาวร 

และสามารถอาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ นโดยยงัคงถือสัญชาติต่างประเทศอยู ่และไม่จ  าเป็นตอ้งยืน่เร่ืองเพ่ือต่ออายรุะยะเวลาการพ านกัหรือเปล่ียนสถานภาพการ

พ านกัอีกต่อไป แต่เม่ือจะเดินทางออกนอกประเทศญ่ีปุ่ น เช่น ไปเท่ียวต่างประเทศ ตอ้งยืน่ค  าร้องขอเดินทางกลบัเขา้ประเทศอีกคร้ัง(รีเอนทรี) (อน่ึง กรณีท่ีมี

หนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุและ มีบตัรประจ าตวัผูพ้  านกั หากเดินทางออกนอกประเทศและกลบัเขา้ประเทศภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี ไม่จ  าเป็นตอ้งยืน่ขอ

อนุมติัเดินทางกลบัเขา้ประเทศ (รีเอนทรี)) การขออนุมติัพ  านกัถาวรมีเง่ือนไขต่าง ๆ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดท่ีหน่วยงานตรวจคนเขา้เมืองประจ า

ทอ้งถ่ินท่ีใกลบ้า้นท่าน  

ค่าธรรมเนียม: เม่ือได้รับอนุมัติ ต้องช าระ 8000 เยน (อากรสแตมป์) 

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


 

 

 

ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

2 การต่ออายุการพ านัก  การเปลีย่นแปลงสถานภาพการพ านัก การย่ืนค าร้องขอพ านักถาวร การขออนุมัติท า
กจิกรรมนอกสถานภาพการพ านัก การขอเดินทางกลบัเข้าประเทศ และ การขอมีคุณสมบัติการพ านัก 

2-6 การขออนุมติัท ากิจกรรมนอกสถานภาพการพ านกั 

นกัศึกษาต่างชาติท่ีตอ้งการท างานพิเศษจะตอ้งยืน่ค  าร้องขออนุมติัก่อน (ส าหรับนกัศึกษาต่างาติท่ีท  างานประเภท ผูช่้วยสอน(TA) หรือ ผูช่้วยวิจยั (RA) ใน

มหาวิทยาลยัหรือวิทยาลยัอาชีวะท่ีตนสงักดั (เฉพาะนกัศึกษาปี4 ปี5 และในสาขาวิชาเอกของตนเท่านั้น) 

หากผูท่ี้ไม่มีคุณสมบติัท่ีจะท างานได ้ประสงคจ์ะท างานพิเศษเพ่ือหารายได ้จะตอ้งยืน่ค  าร้องขอท ากิจกรรมนอกเหนือสถานภาพการพ านกัโดยยืน่ค  าร้องท่ี

หน่วยงานตรวจคนเขา้เมืองประจ าทอ้งถ่ิน ส าหรับผูท่ี้มีสถานภาพนกัศึกษา และครอบครัวท่ีติตดามมาหากจะท างานพิเศษจะมีขอ้จ ากดัเร่ืองเวลาและประเภท

ของงานท่ีจะท าได ้ หากพบวา่มีการท างานท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมตามสถานภาพการพ านกัจะตอ้งไดรั้บโทษฐาน “ปฏิบติังานผิดกฎหมาย” รายละเอียดขอให้

สอบถามหน่วยงานตรวจคนเขา้เมืองประจ าทอ้งถ่ิน. 

เอกสารจ าเป็น สถานที่ย่ืน / ที่ติดต่อ เม่ือไร ค่าธรรมเนียม 

1ใบค าร้องขออนุญาตท ากจิกรรมนอกสถานภาพการพ า
นัก 

2เอกสารแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบักจิกรรมที่ขออนุมตัิเ
พ่ือท ากจิกรรมนอกสถานภาพการพ านัก 

3 หนังสือเดนิทางหรือ ใบรับรองสถานภาพการพ านัก 
4 บัตรประจ าตัวผู้พ านัก เป็นต้น 
5ย่ืนเอกสารที่แสดงตัวตนของผู้ย่ืนค าร้อง(กรณทีี่มีตัวแ
ทนมาท าเร่ืองเพ่ือย่ืนค าร้อง) 

สถานท่ียืน่: หน่วยงานตรวจคนเขา้เมืองในทอ้ง
ถ่ินท่ีอาศยั 

ท่ีติดต่อ :  หน่วยงานตรวจคนเขา้เมืองในทอ้ง
ถ่ินท่ีอาศยัหรือ ศูนยป์ระชาส าพนัธ์ขอ้มูล
ส าหรับชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น 

(อา้งอิง4 การติดต่อสอบถามขอ้มูลต่าง ๆ 
เก่ียวกบัสถานภาพการพ านกั) 

เม่ือตอ้งการมีรายได้
จากกิจกรรมอ่ืนท่ี
นอกเหนือจากกิจกรรม
ตามสถานภาพการ
พ านกัท่ีมีอยู ่

ไม่เสียค่าใชจ่้าย 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/04.pdf


 

 

 

ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

 

 ที่มา: กระทรวงยุติธรรม การยื่นค าร้องขออนุญาตท ากิจกรรมนอกสถานภาพการพ านัก 

ตวัอย่าง 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html


 

 

 

ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

2 การต่ออายุการพ านัก  การเปลีย่นแปลงสถานภาพการพ านัก การย่ืนค าร้องขอพ านกัถาวร การขออนุมติัท า
กิจกรรมนอกสถานภาพการพ านัก การขอเดินทางกลบัเข้าประเทศ และ การขอมีคุณสมบัติการพ านัก 

2-7 การขอเดนิทางกลบัเข้าประเทศใหม่ (รีเอนทรี) 

ในกรณีผูท่ี้มีสถานภาพการพ านกั จะเดินทางออกนอกประเทศญ่ีปุ่ นเป็นการชัว่คราวเช่นไปท่องเท่ียว จ าเป็นตอ้งยืน่ค  าร้องขอเดินทางกลบัเขา้ประเทศอีก ท่ี

หน่วยงานตรวจคนเขา้เมืองประจ าทอ้งถ่ิน  การเดินทางออกนอกประเทศญ่ีปุ่ นชัว่คราวในกรณีท่ียงัมีระยะเวลาพ านกัอยู ่หากท าเร่ืองขอเดินทางกลบัเขา้

ประเทศไวล่้วงหนา้ จะไม่ตอ้งขอวีซ่าใหม่ และสามารถพ านกัต่อในประเทศญ่ีปุ่ นตามสถานภาพการพ านกัท่ีมีก่อนออกนอกประเทศญ่ีปุ่ น 

(1)  การอนุมัติให้กลบัเข้าประเทศ คือ 

ผูท่ี้มีสถานภาพการพ านกั นอกเหนือจาก ผูท่ี้เขา้ประเทศระยะสั้น(เช่น ผูท่ี้เดินทางมาญ่ีปุ่ นระยะสั้นท่ีไม่ใช่เขา้มาเพ่ือท างาน แต่เพ่ือ การท่องเท่ียว การเจรจา

การคา้ หรือเยีย่มญาติ) จะตอ้งด าเนินการตามขอ้ก าหนดเม่ือจะเดินทางออกจากประเทศญ่ีปุ่ นชัว่คราวและกลบัเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น หากออกจากประเทศญ่ีปุ่ นไป

โดยไม่ไดย้ืน่ขออนุมติักลบัเขา้ประเทศอีก จะสูญเสียสถานภาพการพ านกัท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

(* “ระบบท่ีอนุญาตให้เดินทางกลบัเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นไดโ้ดยไม่ตอ้งท ารีเอนทรี” ขอให้ดูรายละเอียดจาก 

A ระบบควบคุมการพ านกัอาศยัแบบใหม่ และระบบการข้ึนทะเบียนผูอ้ยูอ่าศยัชาวต่างชาติ 1-1(2) ระบบท่ีอนุญาตให้เดินทางกลบัเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นได้

โดยไม่ตอ้งท ารีเอนทรี) 

 (2)  การอนุมัติให้เดนิทางกลบัเข้าประเทศคร้ังเดยีว และหลายคร้ัง 

การอนุมติัให้เดินทางกลบัเขา้ประเทศอีกมี แบบคร้ังเดียวกบัหลายคร้ัง 

การอนุมติัให้คร้ังเดียว หมายถึง สามารถเดินทางเขา้ออกไดเ้พียงคร้ังเดียว  

การอนุมติัให้หลายคร้ัง หมายถึง สามารถใชเ้ขา้ออกประเทศไดห้ลายคร้ังในช่วงเวลาท่ีพ  านกั 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/a/01_1.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/a/01_1.pdf


 

 

 

ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

(3) วนัหมดอายุ 

ระยะเวลาส าหรับการเดินทางกลบัเขา้ประเทศจนถึงวนัหมดอายรุะยะเวลาการพ านกัของผูย้ืน่ขอ นานท่ีสุดคือ5ปี (ส่วนผูพ้  านกัถาวรพิเศษ 6ปี) แต่จะตอ้งไม่

เกินวนัสุดทา้ยของระยะเวลาการพ านกั การยืน่ขออนุมติัตอ้งด าเนินการก่อนวีซ่าหมดอาย ุ

เอกสารจ าเป็น สถานที่ย่ืน / ติดต่อสอบถาม ถึงเม่ือไร ค่าธรรมเนียม 

1 
ใบค าร้องขออนุญาตเดนิทางกลบัเข้าปร
ะเทศ  

2  หนังสือเดนิทาง 
3 

บัตรประจ าตัวผู้พ านักหรือใบรับรองส
ถานภาพการพ านักถาวรแบบพเิศษ 

4. ย่ืนเอกสารที่แสดงตัวตนของผู้ย่ืนค าร้อง 
(กรณทีี่ให้ผู้อ่ืนมาย่ืนค าร้องแทน) 

สถานท่ียืน่. 
หน่วยงานตรวจคนเขา้เมืองในทอ้งถ่ินท่ีอาศยั  
ติดต่อสอบถาม 
หน่วยงานตรวจคนเขา้เมืองในทอ้งถ่ินท่ีอาศยั
หรือศูนยป์ระชาสมัพนัธ์ขอ้มูลส าหรับ
ชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น 
（อา้งอิง 4การติดต่อสอบถามขอ้มูลต่าง ๆ 
เก่ียวกบัสถานภาพการพ านกั） 

ก่อนส้ินสุดก าหนดระยะเวลา
พ านกั  

*เม่ือไดรั้บอนุมติั 
ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียม  
3000 เยน (อากร
สแตมป์)   
(กรณีเดินทางเขา้ออ
กคร้ังเดียว) 
หรือ 
6000 เยน 
(อากรสแตมป์) 
(กรณีเดิน
ทางเขา้ออกหลาย
คร้ัง)  

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/04.pdf


 

 

 

ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

 

 ที่มา: กระทรวงยติุธรรม การย่ืนค าร้องขออนุมติัเดินทางกลบัเข้าประเทศ 

ตวัอย่าง 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-5.html


 

 

 

ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

2 การต่ออายุการพ านัก  การเปลีย่นแปลงสถานภาพการพ านัก การขอพ านักถาวร การขออนุมัติท า
กจิกรรมนอกสถานภาพการพ านัก การขอเดินทางกลบัเข้าประเทศ และ การขอมีคุณสมบัติการพ านัก 

2-8  การขอสถานภาพการพ านกั 

ทารกเกิดท่ีในประเทศญ่ีปุ่ นแต่ไม่มีสญัชาติญ่ีปุ่ นนั้น จ  าเป็นตอ้งด าเนินการจดทะเบียนขอสถานภาพการพ านกัภายใน30วนัตั้งแต่วนัท่ีเกิด ณ หน่วยงานตรวจ

คนเขา้เมืองประจ าทอ้งถ่ินท่ีอาศยั ยกเวน้กรณีท่ีมีก าหนดจะเดินทางออกนอกประเทศญ่ีปุ่ นภายใน60วนั ไม่ตอ้งแจง้ 

เอกสารจ าเป็น สถานที่ย่ืน / ติดต่อสอบถาม ถึงเม่ือไร ค่าธรรมเนียม 

1 ใบค าร้องขออนุมัติขอสถานภาพการพ านัก 
2 สูติบัตร สมุดสุขภาพมารดาและบุตร เป็นต้น 
3 หนังสือเดนิทางของบิดามารดา 

หรือบัตรประจ าตัวผู้พ านักของบิดามารดา 
4 หนงัสือรับรองบุคคล 
เป็นต้น 

สถานท่ียืน่. 
หน่วยงานตรวจคนเขา้เมืองในทอ้ง
ถ่ินท่ีอาศยั  
ติดต่อสอบถาม 
หน่วยงานตรวจคนเขา้เมืองในทอ้ง
ถ่ินท่ีอาศยัหรือศูนยป์ระชาสมัพนัธ์ส าหรับ
คนต่างชาติท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น
(อา้งอิง 4 การติดต่อสอบถามขอ้มูลต่าง ๆ 
เก่ียวกบัสถานภาพการพ านกั) 

ภายใน30วนัตั้งแต่
ทารกเกิด 
 (ในกรณีออกนอก
ประเทศญ่ีปุ่ นภายใน60
วนัไม่ตอ้งแจง้) 

ไม่เสียค่าใชจ่้าย 

 

ส าหรับบุตรของผูพ้  านกัถาวรแบบพิเศษ ตอ้งยืน่ค  าร้องขอสถานภาพการพ านกัถาวรแบบพิเศษท่ีส านกังานประจ าทอ้งถ่ินใกลบ้า้น ไม่เกิน 60วนันบัแต่วนัท่ี

เกิด 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/04.pdf


 

 

 

ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

 

 

 ที่มา: กระทรวงยุติธรรม  การยื่นค าร้องขอสถานภาพการพ านัก 

ตวัอย่าง 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-10.html


 

 

 

ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

3 การขอใบรับรองคุณสมบัติการท างาน 

ใบรับรองคุณสมบติัการท างานคือเพ่ือความสะดวกทั้งผูว้่าจา้งและคนต่างชาติ ในกรณี คนต่างชาติตอ้งการให้ออกใบรับรองซ่ึงระบุกิจกรรมท่ีท าไดอ้ยา่ง

ละเอียด  ให้ยืน่ขอท่ีส านกังานตรวจคนเขา้เมืองสาขาภูมิภาค 

เอกสารจ าเป็น สถานที่ย่ืน / ที่ติดต่อ เม่ือไร ค่าธรรมเนียม 

1 ใบค าร้องขอออกใบรับรองคุณสมบัติการท างาน 
2 บัตรประจ าตัวผู้พ านัก  
3 หนังสือเดนิทาง หรือ ใบรับรองสถานภาพการพ านัก 
4 ใบอนุญาตให้ท ากจิกรรมนอกสถานภาพการพ านัก 

(หากได้รับอนุมัติให้ท ากจิกรรมนอกสถานภาพ) 
 เป็นต้น 

สถานท่ียืน่:  หน่วยงานตรวจคนเขา้เมืองใน
ทอ้งถ่ินท่ีอาศยั 
ติดต่อ:  ศูนยป์ระชาสมัพนัธ์ส าหรับคน
ต่างชาติท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น(อา้งอิง 4 
การติดต่อสอบถามขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบั
สถานภาพการพ านกั) 

ตามความจ าเป็น 

*เม่ือไดรั้บ
เอกสารจ่าย 
ค่าธรรมเนียม 
900เยน(อากร
แสตมป์) 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/04.pdf


 

 

 

ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

 

 

 

 ที่มา: กระทรวงยติุธรรม การยื่นค าร้องขอใบรับรองคุณวุฒิการท างาน 

ตวัอย่าง 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/b/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-9.html


 

 

 

 

ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

4  การติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกีย่วกบัการพ านัก 

กรมตรวจคนเขา้เมือง ไดจ้ดัตั้งศูนยป์ระชาสมัพนัธ์ส าหรับชาวต่างชาติท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีหน่วยงานตรวจคนเขา้เมืองประจ าทอ้งถ่ิน ในภูมิภาคต่าง ๆ 

อาทิ เซนได โตเกียว โยโกฮามา นาโงยา โอซากา โกเบ ฮิโรชิมา และฟคุุโอกะ เพ่ือตอบขอ้ซกัถามต่าง ๆ เก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินการเก่ียวกบัสถานภาพ  ท่ี

ศูนยป์ระชาสมัพนัธ์น้ีให้บริการตอบค าถามทั้งทางโทรศพัทแ์ละการมาสอบถามดว้ยตนเอง ทั้งท่ีเป็นภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ ภาษา

เกาหลี ภาษาจีน และภาษาสเปน เป็นตน้)  

นอกจากน้ียงัจดัให้มี ผูใ้ห้ค  าปรึกษา ในหน่วยงานตรวจคนเขา้เมืองประจ าทอ้งถ่ินท่ีซปัโปโร ทาคามตัสุ และนาฮะ ซ่ึงสามารถปรึกษาไดท้ั้งทางโทรศพัทแ์ละ

การมาสอบถามดว้ยตนเอง 

 ระหัสไปรษณย์ี ที่อยู่ โทรศัพท์ 

ศูนย์ประชา 
สัมพนัธ์
ส าหรับคน
ต่างชาติ 

เซนได 983-0842 
มิยางิ-เคน,เซนได,มิยางิโนะ-คุ,โกริน 1-3-20 
1-3-20 Gorin, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken 

0570-013904 
(IP, PHS, จาก
ต่างประเทศ:03-57
96-7112) 
 
วนัธรรมดา เชา้
8:30~บ่าย 5:15 

โตเกียว 108-8255 
โตเกียว-โต,มินาโต-คุ,โคนนั 5-5-30 
5-5-30 Kona, Minato-ku, Tokyo 

โยโกฮามา 236-0002 
คานางาวะ-เคน,โยโกฮามา-ชิ, คานาซาวะ-คุ,โทริฮามะโจ 10-7 
10-7 Torihama-cho, Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 

นาโงยา 455-8601 
ไอชิ-เคน,นาโงยา-ชิ,มินาโตะ-คุ,โชโฮ-โจ 5-18  
5-18 Shoho-cho, Minato-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 

โอซากา 559-0034 
โอซากา-ชิ, ซุมิโนะเอะ-คุ, นงัโคคิตะ 1-29-53 
1-29-53 Nankokita, Suminoe-ku, Osaka-shi 

โกเบ 650-0024 
เฮียวโงะ-เคน,โกเบ-ชิ,ชูโอ-คุ,ไคคนัโดริ 29 
29 Kaigandori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken 

ฮิโรชิมา 730-0012 
ฮิโรชิมา-เคน,ฮิโรชิมา-ชิ,นากะ-คุ,คามิฮตัโชโบริ 2-31 
2-31 Kamihatchobori, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken 

ฟคุุโอกะ 812-0003 

ฟคุุโอกะ-เคน ,ฟคุุโอกะ-ชิ,ฮากาตะ-คุ, ชิโมอุซุอิ 778-1, สนามบินนานาชาติฟุ
คุโอกะ เทอร์มินอล 3 
Fukuoka Airport, Dai 3 Terminal  
778-1, Shimousui, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken 

สถานที่มี
ผู้ให้
ค าปรึกษา 

ซปัโปโร 060-0042 
ฮอกไกโด,ซปัโปโร-ชิ,ชูโอ-คุ,โอโดริ นิชิ 12 
Oodori Nishi 12 chome, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido 

ทาคามตัสุ 760-0033 
คานางาวะ-เคน,ทาคามตัสึ-ชิ มารุโนจิ 1-1 
1-1 Marunouchi, Takamatsu-shi, Kagawa-ken 

นาฮะ 900-0022 
โอคินาวา-เคน,นาฮะ-ชิ,ฮิกาวะ 1-15-15 
1-15-15 Higawa, Naha-shi, Okinawa-ken 

ท่ีมา:โฮมเพจส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

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


 

 

 

 

ขอ้มูลการใชชี้วิตประจ าวนันานาภาษา 

 

 B สถานภาพการพ านกั 

  

B สถานภาพการพ านัก
 

 

นอกจากท่ีระบุขา้งตน้แลว้ ท่ีกรมตรวจคนเขา้เมือง ยงัประสานกบั ช่องให้ค  าปรึกษาของหน่วยงานสาธารณะประจ าทอ้งถ่ิน  โดยการจดัตั้งศูนยใ์ห้ค  าปรึกษา

ซ่ึงเป็นศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จ เพ่ือให้ผูพ้กัอาศยัชาวต่างชาติสามารถติดต่อราชการเช่น ยืน่เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการควบคุมการเขา้เมือง ปรึกษาเร่ืองการด าเนิน

ชีวิต รวมทั้งให้บริการขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในการด าเนินชีวิตท่ีญ่ีปุ่ น และ ท่ีน้ี ใหค้  าปรึกษาทั้งทางโทรศพัทแ์ละการมาสอบถามโดยตรง ซ่ึงนอกจากภาษาญ่ีปุ่ น

แลว้ยงัมีบริการภาษาต่างประเทศ (เช่นภาษาองักฤษ ภาษาจีน เป็นตน้)ดว้ย 

 

 ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาษาที่ให้บริการ 

ศูนย์สนับสนุนให้ค าปรึกษา

แก่ชาวต่างชาติ 

โตเกียว-โตะ เคงโค เซ็นเตอร์ ไฮจิอะ ชั้น 11  

ชินจูกุ ทาบุงกะเคียวเซพลาซ่า  

2-44-1 คาบุกิ-โช ชินจูก-ุคุ โตเกียว Tokyo-to 

Kenko Center “Haijia“ 11th Floor, Shinjuku 

Tabunka Kyosei Plaza, 2-44-1 Kabuki-cho, 

Shinjuku-ku, Tokyo 160-0021 

TEL 03-3202-5535 

TEL/FAX  

03-5155-4039 

ภาษาองักฤ ภาษาจีน (จนัทร์-ศุกร์  ยกเวน้วนั

พธุท่ี 2 และ4  ของเดือน) 

ภาษาโปรตุเกส (พฤหสั ศุกร์) 

ภาษาสเปน (จนัทร์ พฤหสั) 

ภาษาอินโดนีเซีย (องัคาร) 

ภาษาเวียดนาม (ศุกร์) 

 

ภาษาเบงกาลี (องัคาร พธุ  ยกเวน้วนัพุธท่ี 2 

และ 4 ของเดือน) 

ศูนย์ให้ค าปรึกษาทั่วไปแก่

ชาวต่างชาติ ไซตามะ  

ไซตามะ-เคน อุราวะโกโดโจฉะ 

ชั้น 3 5-6-5 คิตะอุราวะ  อุราวะ-คุ ไซตามะ-ชิ 

ไซตามะ-เคน 330-0074 

Saitama-ken Urawa Godochosha 

3rd Floor, 5-6-5 Kitaurawa, Urawa-ku, 

Saitama-shi, Saitama-ken 

330-0074 

TEL 048-833-3296 

FAX 048-833-3600 

แนะน าและให้ค  าปรึกษาขั้นตอนการเดิน

ทางเขา้ประเทศและเก่ียวกบัการพ านกัในญ่ีปุ่ น 

ภาษาโปรตุเกส (จนัทร์ พธุ ศุกร์) 

แนะน า ให้ค  าปรึกษา เก่ียวกบัการท างานของ

ชาวต่างชาติ 

ภาษาองักฤษ ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน 

ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาตากาล็อก ภาษไทย 

ภาษาเวียดนาม (องัคาร) 

ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตและ

บริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการใชชี้วิตท่ีญ่ีปุ่ น 

ภาษาองักฤษ ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน 

ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาตากาล็อก 

ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม 

(ให้บริการตลอดเวลา) 

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

  

B สถานภาพการพ านัก
 

ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

เพ่ือสนับสนุนชาวตางชาติ

ประจ าฮามามัตสึ 

ครีเอท ฮามามตัสึ ชั้น 4 

2-1 ฮายาอุมะ-โช  นากา-คุ  ฮามามตัสึ-ชิ  ชิสุ

โอกะ-เคน 430-0916 

Create Hamamatsu 4th Floor, 2-1 

Hayauma-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 

Shizuoka-ken 

430-0916 

TEL 053-458-2170 

FAX 053-458-2197 

ให้ค  าปรึกษาและขอ้มูลเก่ียวกบัการเดินทางเขา้

ประเทศและการด าเนินการเก่ียวกบัการพ านกั

ในญ่ีปุ่ น 

ภาษาองักฤษ ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน (พธุ) 

ให้ขอ้มูลและค าปรึกษาเก่ียวกบัการใชชี้วิตและ

บริการท่ีเก่ียวกบัการใชชี้วิตต่าง ๆ  

ภาษาองักฤษ (องัคาร-ศุกร์) 

ภาษาโปรตุเกส (องัคาร-ศุกร์ เสาร์ อาทิตย)์ 

ภาษาจีน (องัคาร) 

ภาษาสเปน (พธุ) 

ภาษาตากาล็อก (พฤหสั) 

 ที่มา:โฮมเพจกรมตรวจคนเข้าเมือง 

 

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

