タイ語

ระเบียบการเกี่ยวกับคาร้ องแจ้ งถิ่นที่อยู่สาหรับพลเมืองต่ างด้ าวฯลฯ และการพานักในญี่ปุ่น
ตังแต่
้ วนั ที่ 9 กรกฎาคม ปี เฮเซที่ 24 (ปี ค.ศ.2012) เป็ นต้ นมา ระบบการจดทะเบียนคนต่างด้ าวได้ ถกู ยกเลิกไป
และบัตรใบสาคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสาคัญพิเศษวีซา่ ตลอดชีวิต ได้ ถกู นามาใช้ แทนที่ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว
นอกจากนี ้กฎพื ้นฐานสาหรับพลเมืองต่างด้ าวก็ได้ รับการปรับปรุง และได้ มกี ารจัดทาใบสาคัญถิ่นทีอ่ ยูส่ าหรับพลเมืองต่างด้ าว
(ผู้ทเี่ ข้ าข่ายผู้พานักระยะกลาง-ยาว และผู้ถือวีซา่ ตลอดชีพ) ขึ ้น
●การแจ้ งเรื่ อง (การเปลีย
่ นแปลง) สาหรับพลเมืองต่างด้ าว〔รับระเบียบการ ณ ที่วา่ การอาเภอ〕
ประเภทการยืน่ คาร้ อง

กรณีเพิ่งมาญี่ปนครั
ุ่ ง้ แรก

กรณีเปลี่ยนที่อยู่
(การย้ ายเข้ า, เปลี่ยนที่อยูใ่ หม่)

ระยะเวลายื่นคาร้ อง

สิ่งที่ต้องใช้ ประกอบการยื่นคาร้ อง

แจ้ งภายใน 14
วันหลังกาหนดถิ่นที่อยูไ่ ด้ แล้ ว

บัตรใบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับ ณ สนามบินที่เข้ า หรือออกจากประเทศ
(หากเป็ นการรับบัตรใบสาคัญถิ่นที่อยูใ่ นวันถัดไป
ให้ ใช้ หนังสือเดินทางแทน)

แจ้ งภายใน 14
วันหลังย้ ายถิ่นที่อยูแ่ ล้ ว

ระเบียบการเหมือนชาวญี่ปนุ่ คือ ต้ องใช้ บตั รใบสาคัญถิ่นที่อยู่
(กรณีผ้ ถู ือวีซา่ ตลอดชีพ ให้ ใช้ ใบสาคัญพิเศษวีซา่ ตลอดชีวิต)

ผู้ยื่นคาร้ อง

เจ้ าตัว
หรื อญาติที่พานักอยู่
ด้ วย เป็ นต้ น

＊*หากย้ ายออกจากเมืองอูเอดะ โปรดแจ้ งล่วงหน้ า ณ ทีว่ า่ การอาเภอ (ก่อนวันย้ ายที่อยู่ 14 วันขึ ้นไป)

●การยื่นคาร้ อง, แจ้ งเรื่ องสาหรับผู้ถือใบสาคัญพิเศษวีซา
่ ตลอดชีวิตฯ 〔ผู้ถือวีซา่ ตลอดชีพ：รับระเบียบการ ณ

ที่วา่ การอาเภอ〕
ประเภทการยืน่ คาร้ อง

คาร้ องขอเปลีย่ นใบสาคัญพิเศษวีซา่ ตลอดชีวิตทดแท
น (เดิมคือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว)

ระยะเวลายื่นคาร้ อง
ก่อนใบสาคัญพิเศษวีซา่ ตลอดชีวติ ที่ได้ รับทดแทน
(เดิมคือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว) หมดอายุ
※ระยะเวลาตามตารางด้ านล่าง

สิ่งที่ต้องใช้ ประกอบการยื่นคาร้ อง

หนังสือเดินทาง, ภาพถ่าย 1 ใบ (หากอายุต่ากว่า 16
ปี ไม่ต้องใช้ , ขนาดแนวตัง้ 4 ซม., แนวนอน 3 ซม.)
ใบสาคัญพิเศษวีซา่ ตลอดชีวิต

คาร้ องขอต่ออายุใบสาคัญพิเศษวีซา่ ตลอดชีวติ

ระยะเวลาตังแต่
้ ก่อนบัตรหมดอายุ 2 เดือน
ถึงวันที่บตั รหมดอายุ (สาหรับผู้อายุต่ากว่า 16 ปี
ระยะเวลาตังแต่
้ 6 เดือนก่อนอายุครบ 16 ปี )

หนังสือเดินทาง, ภาพถ่าย 1 ใบ,
ใบสาคัญพิเศษวีซา่ ตลอดชีวิต

คาร้ องขอให้ ออกใหม่ กรณีสญ
ู หาย ถูกขโมย
หรื อเสียหาย

ภายใน 14 วันหลังทราบเหตุ (กรณีสญ
ู หาย
หรื อถูกขโมย)

หนังสือเดินทาง, ภาพถ่าย 1 ใบ (หากอายุต่ากว่า 16 ปี
ไม่ต้องใช้ ) ใบสาคัญพิเศษวีซา่ ตลอดชีวติ (กรณีสญ
ู หาย
หรื อถูกขโมย ต้ องมีเอกสารแจ้ งความของหาย
หรื อถูกขโมยที่ได้ รับจากสถานีตารวจมาแสดง)

การแจ้ งเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือจากถิ่นที่อยู่ (ชื่อสกุล
ภายใน 14 วันหลังวันที่เปลี่ยนแปลง
วันเดือนปี เกิด เพศ สัญชาติ ภูมิลาเนา)

หนังสือเดินทาง, ภาพถ่าย 1 ใบ (หากอายุต่ากว่า 16 ปี
ไม่ต้องใช้ ) ใบสาคัญพิเศษวีซา่ ตลอดชีวติ ,
เอกสารรับรองเรื่ องที่เปลี่ยนแปลง

※อายุใบสาคัญพิเศษวีซา่ ตลอดชีวต
ิ ทดแทน (เดิมคือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว)
อายุต่ากว่า 16 ปี

วันเกิดอายุครบ 16 ปี บริ บรู ณ์
ผู้ที่เอกสารระบุวา่ “ระยะเวลายื่นคาร้ องขอต่ออายุวีซา่ ครัง้ ถัดไป (เปลี่ยนบัตร)” คือก่อนวันที่ 9 กรกฎาคม 2015

วันที่ 8 กรกฎาคม 2015

ผู้ที่เอกสารระบุวา่ “ระยะเวลายื่นคาร้ องขอต่ออายุวีซา่ ครัง้ ถัดไป (เปลี่ยนบัตร)” คือหลังวันที่ 9 กรกฎาคม 2015

วันที่เอกสารระบุ

อายุเกิน 16 ปี

●คาร้ อง, รายงานเกี่ยวกับบัตรใบสาคัญถิ่นที่อยู่ ฯลฯ 〔บุคคลนอกเหนือจากผู้ถือวีซา่ ตลอดชีพ：

รับระเบียบการที่สานักงานกองตรวจคนเข้ าเมืองของท้ องถิ่น〕
หลักเกณฑ์และระเบียบการเกี่ยวกับคาร้ อง, รายงานเกี่ยวกับบัตรใบสาคัญถิ่นที่อยู่ ฯลฯ เหมือนกับผู้ถือวีซา่ ตลอดชีพ
หลังจากนี ้ระเบียบการต่าง ๆ เช่น คาร้ องขอต่ออายุบตั ร หรื อการแจ้ งเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ
ให้ ตดิ ต่อที่สานักงานกองตรวจคนเข้ าเมืองของท้ องถิ่น
ทังนี
้ ้ ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวเดิม ยังให้ ใช้ เป็ น “บัตรใบสาคัญถิ่นทีอ่ ยู่ทดแทน” จนกว่าจะถึงครัง้ ถัดไป
อายุบตั รใบสาคัญถิ่นทีอ่ ยูท่ ดแทน (ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวเดิม)
อายุเกิน 16 ปี

ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2015 (ปี เฮเซที่ 27)

อายุต่ากว่า 16 ปี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2015 (ปี เฮเซที่ 27) หรือ วันเกิดอายุครบ 16 ปี บริ บรู ณ์ แล้ วแต่วนั ที่มาถึงเร็วกว่า

อายุเกิน 16 ปี

วันหมดอายุวีซา่

อายุต่ากว่า 16 ปี

วันหมดอายุวีซา่ หรื อ วันเกิดอายุครบ 16 ปี บริ บรู ณ์ แล้ วแต่วนั ที่มาถึงเร็วกว่า

ผู้ถือวีซา่ ตลอดชีพ

บุคคลที่ไม่ได้ ถือวีซา่ ตลอดชีพ

ติดต่อสอบถาม
ติดต่อขอระเบียบการจากที่วา่ การอาเภอได้ ที่

ที่วา่ การอาเภอ แผนกกิจการพลเมือง ฝ่ ายบริการคนต่างด้ าว 23-5334
ศูนย์ประจาท้ องที่มารู โกะ แผนกการดารงชีวติ พลเมือง 42-1052
ศูนย์ประจาท้ องที่ซานาดะ แผนกการดารงชีวติ พลเมือง 72-0154
ศูนย์ประจาท้ องที่ทาเคชิ แผนกการดารงชีวติ พลเมือง 85-2827
ติดต่อขอระเบียบการจากสานักงานกองตรวจคนเข้ าเมืองของท้ องถิ่นได้ ที่

สานักงานกองตรวจคนเข้ าเมืองโตเกียว สานักงานเมืองนางาโนะ 026-232-3317
★สาหรับศูนย์ประจาท้ องที่โฮเด็น, ชิโอดะ, คาวานิชิ ไม่ยด
ึ ระเบียบการข้ างต้ น

