
 

ระเบียบการเก่ียวกับค าร้องแจ้งถิ่นท่ีอยู่ส าหรับพลเมืองต่างด้าวฯลฯ และการพ านักในญ่ีปุ่น 

ตัง้แตว่นัท่ี 9 กรกฎาคม ปีเฮเซที่ 24 (ปีค.ศ.2012) เป็นต้นมา ระบบการจดทะเบยีนคนตา่งด้าวได้ถกูยกเลกิไป 

และบตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่หรือใบส าคญัพเิศษวซีา่ตลอดชีวิต ได้ถกูน ามาใช้แทนท่ีใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  

นอกจากนีก้ฎพืน้ฐานส าหรับพลเมืองตา่งด้าวก็ได้รับการปรับปรุง และได้มกีารจดัท าใบส าคญัถ่ินท่ีอยูส่ าหรับพลเมืองตา่งด้าว 
(ผู้ทีเ่ข้าขา่ยผู้พ านกัระยะกลาง-ยาว และผู้ ถือวซีา่ตลอดชีพ) ขึน้ 

 

●การแจ้งเร่ือง (การเปลีย่นแปลง) ส าหรับพลเมอืงตา่งด้าว〔รับระเบียบการ ณ ที่วา่การอ าเภอ〕 

ประเภทการยืน่ค าร้อง ระยะเวลายื่นค าร้อง สิ่งท่ีต้องใช้ประกอบการยื่นค าร้อง ผู้ยื่นค าร้อง 

กรณีเพิ่งมาญ่ีปุ่ นครัง้แรก 
แจ้งภายใน 14 
วนัหลงัก าหนดถ่ินท่ีอยูไ่ด้แล้ว 

บตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับ ณ สนามบินท่ีเข้า หรือออกจากประเทศ 
(หากเป็นการรับบตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยูใ่นวนัถดัไป 
ให้ใช้หนงัสอืเดินทางแทน) เจ้าตวั 

หรือญาติท่ีพ านกัอยู่
ด้วย เป็นต้น กรณีเปลี่ยนท่ีอยู ่

(การย้ายเข้า, เปลี่ยนท่ีอยูใ่หม)่ 

แจ้งภายใน 14 
วนัหลงัย้ายถ่ินท่ีอยูแ่ล้ว 

ระเบียบการเหมือนชาวญ่ีปุ่ น คือ ต้องใช้บตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่
(กรณีผู้ ถือวีซา่ตลอดชีพ ให้ใช้ใบส าคญัพิเศษวซีา่ตลอดชีวิต) 

＊*หากย้ายออกจากเมืองอเูอดะ โปรดแจ้งลว่งหน้า ณ ทีว่า่การอ าเภอ (ก่อนวนัย้ายที่อยู ่14 วนัขึน้ไป)  

●การย่ืนค าร้อง, แจ้งเร่ืองส าหรับผู้ ถือใบส าคญัพิเศษวีซา่ตลอดชีวิตฯ 〔ผู้ ถือวีซา่ตลอดชีพ：รับระเบียบการ ณ 
ท่ีวา่การอ าเภอ〕 

ประเภทการยืน่ค าร้อง ระยะเวลายื่นค าร้อง สิ่งท่ีต้องใช้ประกอบการยื่นค าร้อง 

ค าร้องขอเปลีย่นใบส าคญัพิเศษวีซา่ตลอดชีวิตทดแท
น (เดิมคือใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าว) 

ก่อนใบส าคญัพิเศษวีซา่ตลอดชีวติท่ีได้รับทดแทน 

(เดิมคือใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าว) หมดอาย ุ

※ระยะเวลาตามตารางด้านลา่ง 

หนงัสือเดินทาง, ภาพถ่าย 1 ใบ (หากอายตุ ่ากวา่ 16 

ปีไมต้่องใช้, ขนาดแนวตัง้ 4 ซม., แนวนอน 3 ซม.) 
ใบส าคญัพิเศษวีซา่ตลอดชีวิต 

ค าร้องขอต่ออายใุบส าคญัพิเศษวีซา่ตลอดชีวติ 
ระยะเวลาตัง้แต่ก่อนบตัรหมดอาย ุ2 เดือน 
ถึงวนัท่ีบตัรหมดอาย ุ(ส าหรับผู้อายตุ ่ากวา่ 16 ปี 
ระยะเวลาตัง้แต่ 6 เดือนก่อนอายคุรบ 16 ปี) 

หนงัสือเดินทาง, ภาพถ่าย 1 ใบ, 
ใบส าคญัพิเศษวีซา่ตลอดชีวิต 

ค าร้องขอให้ออกใหม ่กรณีสญูหาย ถกูขโมย 
หรือเสียหาย 

ภายใน 14 วนัหลงัทราบเหต ุ(กรณีสญูหาย 
หรือถกูขโมย) 

หนงัสือเดินทาง, ภาพถ่าย 1 ใบ (หากอายตุ ่ากวา่ 16 ปี 
ไมต้่องใช้) ใบส าคญัพิเศษวีซา่ตลอดชีวติ (กรณีสญูหาย 
หรือถกูขโมย ต้องมเีอกสารแจ้งความของหาย 
หรือถกูขโมยท่ีได้รับจากสถานีต ารวจมาแสดง) 

การแจ้งเปลี่ยนแปลงท่ีนอกเหนือจากถ่ินท่ีอยู ่ (ช่ือสกลุ 
วนัเดือนปีเกิด เพศ สญัชาติ ภมูิล าเนา) 

ภายใน 14 วนัหลงัวนัท่ีเปลี่ยนแปลง 
หนงัสือเดินทาง, ภาพถ่าย 1 ใบ (หากอายตุ ่ากวา่ 16 ปี 
ไมต้่องใช้) ใบส าคญัพิเศษวีซา่ตลอดชีวติ, 
เอกสารรับรองเร่ืองท่ีเปลี่ยนแปลง 

 

  

タイ語 



 

※อายใุบส าคญัพเิศษวซีา่ตลอดชีวติทดแทน (เดมิคือใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว) 

อายตุ ่ากวา่ 16 ปี  วนัเกิดอายคุรบ 16 ปีบริบรูณ์ 

อายเุกิน 16 ปี 
ผู้ ท่ีเอกสารระบวุา่ “ระยะเวลายื่นค าร้องขอต่ออายวุีซา่ครัง้ถดัไป (เปลี่ยนบตัร)” คือก่อนวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2015 วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2015 

ผู้ ท่ีเอกสารระบวุา่ “ระยะเวลายื่นค าร้องขอต่ออายวุีซา่ครัง้ถดัไป (เปลี่ยนบตัร)” คือหลงัวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2015 วนัท่ีเอกสารระบ ุ

 

●ค าร้อง, รายงานเก่ียวกบับตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ฯลฯ 〔บคุคลนอกเหนือจากผู้ ถือวีซา่ตลอดชีพ：
รับระเบยีบการท่ีส านกังานกองตรวจคนเข้าเมอืงของท้องถ่ิน〕 

หลกัเกณฑ์และระเบยีบการเก่ียวกบัค าร้อง, รายงานเก่ียวกบับตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ฯลฯ เหมือนกบัผู้ ถือวีซา่ตลอดชีพ 
หลงัจากนีร้ะเบยีบการตา่ง ๆ เช่น ค าร้องขอตอ่อายบุตัร หรือการแจ้งเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ 
ให้ตดิตอ่ที่ส านกังานกองตรวจคนเข้าเมืองของท้องถ่ิน 

ทัง้นี ้ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวเดมิ ยงัให้ใช้เป็น “บตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ทดแทน” จนกวา่จะถงึครัง้ถดัไป 

 

อายบุตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยูท่ดแทน (ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวเดมิ)  

ผู้ ถือวีซา่ตลอดชีพ 
อายเุกิน 16 ปี ถึงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2015 (ปีเฮเซท่ี 27) 

อายตุ ่ากวา่ 16 ปี วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2015 (ปีเฮเซท่ี 27) หรือ วนัเกิดอายคุรบ 16 ปีบริบรูณ์ แล้วแต่วนัท่ีมาถึงเร็วกวา่ 

บคุคลท่ีไมไ่ด้ถือวีซา่ตลอดชีพ 
อายเุกิน 16 ปี วนัหมดอายวุีซา่ 

อายตุ ่ากวา่ 16 ปี วนัหมดอายวุีซา่ หรือ วนัเกิดอายคุรบ 16 ปีบริบรูณ์ แล้วแต่วนัท่ีมาถึงเร็วกวา่ 

 

ติดตอ่สอบถาม 

 

ตดิตอ่ขอระเบียบการจากท่ีวา่การอ าเภอได้ท่ี 

ที่วา่การอ าเภอ แผนกกิจการพลเมือง ฝ่ายบริการคนตา่งด้าว 23-5334   

ศนูย์ประจ าท้องที่มารูโกะ แผนกการด ารงชีวติพลเมือง 42-1052 

ศนูย์ประจ าท้องที่ซานาดะ แผนกการด ารงชีวติพลเมือง 72-0154 

ศนูย์ประจ าท้องที่ทาเคช ิแผนกการด ารงชีวติพลเมือง 85-2827 

 

ตดิตอ่ขอระเบียบการจากส านกังานกองตรวจคนเข้าเมืองของท้องถิ่นได้ท่ี 

ส านกังานกองตรวจคนเข้าเมอืงโตเกียว ส านกังานเมืองนางาโนะ 026-232-3317 

 

★ส าหรับศนูย์ประจ าท้องที่โฮเดน็, ชิโอดะ, คาวานิชิ ไมย่ดึระเบยีบการข้างต้น 


