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หรับชาวตางชาติ

เพื่อความเปนอยูที่ป
ลอดภัยและสบายใจ
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タイ語



กฎหมายและมารยาทในญี่ปุน P2 ～ P5

คํานํา P1

กฎหมายของญีปุ่นท่ีควรระวงัเปนพิเศษ P6 ～ P10

ขอควรระวังในการขี่จักรยาน P11 ～ P13

ขอควรระวังในการทํางานพิเศษ

บัตรประจําตัวผูพํานักอาศัย P18 ～ P20

หนาที่ในการแจงเรื่องตางๆ สําหรับผูไดรับอนุญา
ตใหพํานักระยะกลางหรือระยะยาว P21 ～ P24

ชองทางติดตอเมื่อประสบปญหา P25

สารบัญ

P14 ～ P17

　มีชาวตางชาติหลายคนที่อาศัยอยูในโตเกียว
　อยางไรก็ตาม ชาวตางชาติบางคนมีปญหากับชาวญี่ปุนอันเนื่องมาจา
กความแตกตางของ ภาษา วัฒนธรรม และการใชชีวิต
　รวมไปถึง มีคนจํานวนมากที่ไมทราบกฎหมายของญี่ปุน และจากการ
ที่จดจําสิ่งผิดๆ พวกเขาไมไดถูกแจงใหทราบลวงหนาและละเมิดกฎหมาย 
　ในสวนของตํารวจนครบาลโตเกียว เราไดจัดทําคูมือนี้ขึ้นมาเพื่อชวย
ใหชาวตางชาติเขาใจกฎกติกา มารยาท และกฎหมาย ของญี่ปุน 
และเพื่อใหใชชีวิตที่ปลอดภัยมากขึ้น 
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ตองทิ้งขยะลงในถัง

ตองทําตามกฎการทิ้งขยะ

หามทิ้งขยะลงบนถนน

ตองปฏิบัติตาม วันเวลา /สถานที่ /การแยกขยะ 
ที่กําหนดอยางเครงครัด

หามทิ้งขยะแบบผิดกฎหมาอาทิขยะขนาดใหญ

หากพักในที่พักแบบอพารทเมนท ฯลฯ 
ตองปฏิบัติตาม เนื้อหาที่ระบุในสัญญาเชา

　　

  

　　　　 　　 

 　   　　　

2

กฎหมายและมารยาทในญี่ปุน



ทําตามกฎสัญญาการเชา

หากไมไดรับอนุญาตจาก เจาของบาน หามเพิ่มจํานวนผูเขาพัก, 
ใหผอนเชาตอ,  ตกแตงหรอดัดแปลง, เลี้ยงสัตว! 

การไมปฏิบัติตามขอกําหนดอาจสงผลใหมีคําสั่งใหออกนอกประเทศ

หามวางสิ่งของไวบริเวณทางเดิน และบันได

คนอื่นๆ ก็ใชโถงทางเดินและบันไดดานนอกหอง
หากมีอุปสรรคที่คุณไมสามารถหลบหนีไดในกรณีของ
ไฟไหมหรือแผนดินไหว
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การทําเสียงดังจะเปนการรบกวนผูคนรอบขาง

ถาคุณสงเสียงดัง คุณอาจจะถูกแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจและ
ไดรับใบเตือนจากเจาหนาที่ตํารวจ

ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทในที่ที่คนหมูมากอาศัยอยู

  　　 

　　 　　  

　　  

หามคุยโทรศัพทหรอพูดคุย 
เสียงดังในรถไฟฟาหรอรถโดยสาร

การพูดคุยโทรศัพทเสยีงดงัจะเปนการรบกวนผูอ่ืนบนรถไฟหรอืรถบัสได
ถาคุณเสียงดัง คุณอาจจะมีปญหา

　　　　　　         

 　　　　　　　　　　　　　　　　

หามสงเสียงดังหรือเปดเพลงเสียง 
ดังภายในหองหรือที่ทางเดิน
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ผูท่ีมอีายุ 20 ปข้ึนไปถงึจะดืม่แอลกอฮอลและสบุูหรีไ่ด
             

กรุณาสูบบุหรี่ในพื้นที่สําหรับสูบบุหรี่
             

    

กรุณาอยาสูบบุหรี่ในขณะที่เดินหรือนอกบริเวณพื้นที่สูบบุหรี่
รวมไปถึง ตองไมทิ้งบุหรี่ลงบนพื้นถนน
กฎกรุงโตเกียวหามไมใหสูบบุหรี่ภายในอาคาร

  

ในประเทศญี่ปุน หามผูที่อายุตํ่ากวา 20 (ผูที่ยังไมถึง 20ป) 
ดื่มหรือสูบบุหรี่
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6

บัตรประกันสุขภาพ

ขอยืมไดไหม

หามยืมหรอใหยืมตั๋วโดยสารรายเดือน 
หรือบัตรประกันสุขภาพ

กฎหมายของญี่ปุนที่ควรระวังเปนพิเศษ　　　　　　 　　 

　　    　　 

 

　　　　　　　　  คุณไมไดรับอนุญาตใหใชตั๋วเดินทางรายเดือน ใบประกันสุขภาพ 
หรือบัตรมายนัมเบอรของคนอื่น
และคุณไมไดรบัอนุญาตใหผูอ่ืนยืมตัว๋เดนิทางรายเดอืน ใบประกนัสขุภาพ 
หรอืบัตรมายนัมเบอรของคุณดวย
นี่เปนการละเมิดกฎหมายและคุณอาจถูกลงโทษ

ถาเจอของหาย ใหนําไปที่ปอมตํารวจ

คุณไมสามารถนําของที่พบ เชน กระเปาเงิน เงิน บัตร 
มาเปนทรัพยสมบัติของตนเองได
นี่เปนการละเมิดกฎหมายและคุณอาจถูกลงโทษ

ถาคุณทําของหาย สงรายงานการสูญหาย 
ของที่สูญหายจะไดคืนเมื่อพบเห็น



หามนําจักรยานของผูอื่นไปใช แมจะจอดอยูก็ตาม

“ลักขโมย” เปนอาชญากรรม

หามขโมยผัก ผลไม และปศุสัตวในพื้นที่ของคนอื่น

หามจับปลาและหอยในแมนํ้าและทะเลโดยไมไดรับอนุญาต
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หามนําจักรยานจากสถานีหรือขางถนนออกไปใช
นี่เปนการละเมิดกฎหมายและคุณอาจถูกลงโทษ

“ลักขโมย” หมายถึง การนําสิ้นคาจากรานคาไปโดยไมชําระเงิน 

รานคาญี่ปุนมีกลองวงจรปดและมีเจาหนาที่รักษาความปลอด
ภัยคอยลาดตระเวน
คุณตองไมขโมยของในราน

 

  　　  

　　　　　　  

  

การขโมย การขนของที่ขโมย การดูตนทาง และการใหความ
ชวยเหลือในการหลบหนี ลวนเปนอาชญากรรมทั้งสิ้น



ในประเทศญี่ปุน ยาตอไปนี้ไมสามารถครอบครองหรือใชได
　● ยากระตุน   ● กัญชา　● โคเคน
　● เฮโรอีน　    ● ยาอี　    ● ยาอันตราย เปนตน
ถึงแมจะใชแคครั้งเดียวก็เปนอาชญากรรม
อยาครอบครองหรือใชมัน
นําเขามาในประเทศญี่ปุนถือเปนอาชญากรรมเชนกัน
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มีดและสเปรยพริกไทย

หามพกสิ่งของอันตราย

หามพกพาอาวุธอันตรายเชน มีด แบบไมมีเหตุผล
นี่เปนการละเมิดกฎหมายและคุณอาจถูกลงโทษ
ตอไปนี้ไมสมเหตุสมผลที่จะพกพาวัตถุอันตราย
● คุณมีไวเพื่อปกปองตัวเอง
● คิดวาสะดวกสบายนั่นเปนเหตุผลวาทําไมคุณถึงมี
● คิดวามันคือแฟชั่น
●

　　　

การครอบครองและใชยาผิดกฎหมายถอืเปนอาชญากรรม
　　　

  　　  

  

     　　 

　　
เคยเอาไปใชงานหรือตอนไปแคมป 
หลังจากนั้นไมไดใชแลวขี้เกียจเอาออก 
จึงเอาใสไวในกระเปาแบบนั้น



ใชบัตรเครดิตของคนอื่นเพื่อสั่งของหรือบริการทางออนไลน เปนตน

ตอไปนี้เปนอาญชญากรรม!
ระวังงานที่บอกวาจายงาย

● ขายหรือสงตอโทรศัพท บัตรเงินสดหรือบัญชีธนาคาร

● ทําการติดตอตอบุคคลอื่นรวมไปถึงมือถือหรือบัญชีธนาคาร
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●

สั่งของ
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●

สงตอไปยังสถานทีก่าํหนดรับพัสดดุวยชือ่ของผูอ่ืน

สงตอ

รับพัสดุดวยชื่อของผูอื่น
แลวนําไปใหผูวาจางหรือสงตอไปยังสถานที่กําหนด

โปรดระวัง! 

พฤติกรรมเหลานี้มีองคกรอาชญากรรมอยูเบื้องหลัง
จะเปนการชวยเหลืออาชญากรรมโดยที่เจาตัวไมรู
แมจะบอกวาไดเงินงายๆ 
ก็อยาเขาไปยุงกับเรื่องดังกลาว

● ถอนเงินโดยใชบัตรเงินสดของคนอื่น

รหัสบัตร
× × × ×

● รับซองหรือกระเปาเดินทางจากคนอื่น 
โดยไมรูวามีอะไรอยูในกระเปา แลวสงใหคนที่ถาม



เมื่อซื้อจักรยานหรือไดรับจักรยาน 
ตองลงทะเบียนกันขโมย

จอดจกัรยานในท่ีสาํหรับจอดจกัรยาน

เมื่อซื้อจักรยาน ▶

เมื่อไดรับจักรยาน   ▶

ตองลงทะเบียนกันขโมยใหม

ตองแจงเปลี่ยนชื่อทะเบียนกันขโมย

ขอควรระวังเมื่อใชจักรยาน

คุณสามารถยื่นขอจดทะเบียนการปองกันอาชญากรรมไดที่ตัวแทนจําหนา
ยรถจักรยาน ฯลฯ ที่มีสัญลักษณ“ Registry Crime Prevention Registry”
 ปรากฏอยู
การเปลี่ยนชื่อการลงทะเบียนปองกันอาชญากรรม คุณอาจจะตองจายคา
ธรรมเนียม บัตรประจําตัวผูพํานักและบัตรลงทะเบียนจักรยาน (หากมี)

หากไมจอดจักรยานในที่สําหรับจอดจักรยานหรือไปจอดตามสถานี 
เปนตน โดยไมไดรับอนุญาต จะถูกยึด
หากจะขอจักรยานที่ถูกยึดคืน อาจตองชําระคาปรับ
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ยกเวนกรณีตอไปนี้ วิ่งบนทางเทาได

● เมื่อมีสัญลักษณบนทางเดินเทาที่บอกวา 
“จักรยานวิ่งได”

● เมื่อผูขับขี่จักรยานเปนเด็กอายุต่ํากวา 13 ป 
ผูสูงอายุ 70 ปขึ้นไป หรือผูทุพพลภาพ

● เมื่อไมสามารถวิ่งบนถนนฝงซาย อาทิ มีการทําถนน

１ จักรยานตองวิ่งบนถนน หามวิ่งบนทางเทา

２  วิ่งทางฝงซายของถนน

กฎการใชจักรยาน 5 ขอ

ที่ประเทศญี่ปุน 
จักรยานจะถูกบังคับใชกฎหมายเดียวกับรถยนต

เมื่อจักรยานวิ่งไปบนถนน ใชเลนฝงซายมือเชนเดียวกับรถ
หามใชเลนขวา
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４  รักษากฎดานความปลอดภัย

５  สวมหมวกนิรภัย

３  
บนทางเทา โปรดใหสิทธิ์คนเดินกอน 
ลดความเร็วและวิ่งชิดฝงถนน

เมื่อปนจักรยานไปยังทางเดินเทา วิ่งดวยความเร็วที่ชวย
ใหคุณหยุดไดทันทีใกลกับถนนรถแลน
หากเปนการกีดขวางคนเดินเทา แนใจวาหยุดไดทัน

ในโตเกียว เราสนับสนุนใหสวมหมวกนิร
ภัยขณะขี่จักรยาน

หามดื่มสุราขณะปนจักรยาน หามซอนสอง
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หามปนจักรยานเรียง
หนากระดาน

กลางคืนตองใชไฟ ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอยางเครงครัด 
หยุดในที่หยุดและตรวจสอบความปลอดภัย

หามกางรมขณะปน
จักรยาน

หากจะใชจักรยานในโตเกียว ตองทําประกันภัยความ
รับผิดตอบุคคลภายนอกดวย



การทํางานพิเศษตองขออนุญาตทํากิจกรรมพิเศษน
อกเหนือจากที่กําหนดไวในวีซา

SAMPLE

ชาวตางชาติไดรับอนุญาตใหทํางานในญี่ปุนไดภายในขอบเขตข
องสถานภาพการพํานักโดยเปนไปตามกฎหมายควบคุมการเขาเมื
องและการรับรองผูลี้ภัย 
ในกรณีตอไปนี้ โปรดขอรับใบอนุญาตในสวนของ 
ไมมีคุณสมบัติตามที่ตองการลวงหนา

● ผูที่ไมไดรับอนุญาตใหทํางานในญี่ปุน เชน “นักเรียน” 
หรือ ผูที่มี สถานะติดตาม “ครอบครัว” ทําไดแคงานพิเศษ

● ผูที่ไดรับอนุญาตใหทํางานในญี่ปุนได เชน มีวีซาของ “ทางเทคนิค 
มนุษยศาสตร หรือมีความรูทางดานบริการระหวางประเทศ” 
ทํางานพิเศษนอกเหนือจากกิจกรรมพิเศษของสถานภาพการพํานัก 

ขอควรระวังในการทํางานพิเศษ

SAMPLE SAMPLE

　

มีการจํากัดเวลาในการทํางานของผูที่ไมมีคุณสมบัติตามที่ตองการ
คุณตองไมทํางานนอกเวลาโดยไมไดรับอนุญาตจากภายนอกคุณ
สมบัติหรือทํางานนอกเวลาโดยไมตองปฏิบัติตามขอจํากัด
นี่เปนการละเมิดกฎหมายและคุณสามารถถูกลงโทษหรือถูกเนรเทศ

โปรดระวัง!

ไม!
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แมไดรบัอนุญาตทํากจิกรรมพิเศษนอกเหนือจากท่ีกาํหนด
ไวในวซีาแลว หามทํางานในสถานท่ีเริงรมย

ตองไมเกิน 28 ชั่วโมง

แมไดรับอนุญาตทํากิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากที่กําห
นดไวในวีซาแลว ก็หามทํางานเกินสัปดาหละ 28 ชั่วโมง 

28 ชั่วโมง       +               20 ชั่วโมง     =              48 ชั่วโมง

ถึงแมจะทํางานตั้งแตสองที่ขึ้นไป ก็หามมีเวลารวมเกินสัปดาหละ 
28 ชั่วโมง  
ผูท่ีพํานักอยูในญีปุ่นดวยวซีา นักเรียน สามารถทํางานได 8 ชัว่โมงตอวนั 
(ไมเกนิสปัดาหละ 40 ชัว่โมง) ในชวงปดเทอมตามท่ีสถานศึกษากาํหนด
(ปดเทอมฤดรูอน เปดเทอมฤดหูนาว เปนตน) 

หามทํางานพิเศษในสถานท่ีตอไปน้ี
● เชน สแน็ก  เตนคาบาเรต ผับ คาบาคุระ(นั่งคุยกับแขก)  โฮสตคลับ เปนตน ทีที่ใหค
วามบันเทิงแกลูกคา และเสิรฟอาหารและเครื่องดื่ม
● เกมเซน็เตอร
● รานไพนกกระจอก　● ปาจงิโกะ　● เลิฟโฮเทล　● เทเลโฟนคลับ
● ใหบริการทางเพศ　● รานขายของสาํหรบัผูใหญ 
●  รานวดีโีอสาํหรบัผูใหญ　● รานวีดโีอแบบหองสวนตัว　● ใหบรกิารทางเพศนอกสถานท่ี 

สถานที่เหลานี้คุณไมไดรับอนุญาตใหทํางาน เชน ภารโรง คนลางจาน 
พนักงานเสิรฟ หรือพนักงานประจําหองโถง เปนตน 



หลังออกจากโรงเรียนทํางานพิเศษไมได

แมไดรับอนุญาตทํากิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากที่กําหนด
ไวในวีซาแลว ขอใหระวังไมทํางานในสถานที่เริงรมย

คุณไมควรทํางานในรานนวดพรอมดวยบริการทางเพศ 
หรือรานอาการที่มีการนั่งกับลูกคา พูดคุยหรือดื่มดวยกัน
ถึงแมวาคนในรานจะบอกวาไมเปนไร คุณก็อยาไปเชื่อ 
ถึงแมวาคุณอาจจะไมรูวาคุณทํางานในสถานบันเทิงสําหรับผูใหญ 
คุณอาจจะถูกลงโทษหรือเนรเทศ 

หลังจากนักเรียนตางชาติออกจากโรงเรียนเนื่องจากถอนตัวหรือยา
ยออกจากโรงเรียน เขา / เธอไมสามารถทํางานนอกเวลาได
แมวาจะยังคงมีสถานภาพการพํานักและใบอนุญาตประกอบกิจกรรม 
Non-qualification แตก็ไมอนุญาตใหทํางานนอกเวลา
ถาคุณทํางานพิเศษหลังจากออกจากโรงเรียน คุณอาจจะถูกลงโทษ
และถูกเนรเทศออกจากประเทศญ่ีปุน 
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โปรดระวังงานพิเศษที่ตองเสียคาลงทะเบียน

มีอาชญากรรมที่แนะนํางานพิเศษใหกับชาวตางชาติที่โกหกและ
โกงเงินเปนคาลงทะเบียน
ใหระวังพวกที่ถามเอาเงิน เชน คาลงทะเบียนและคาธรรมเนีย
มการอางอิง

ในกรณีที่รับเงินและอนุญาตใหนักทองเที่ยวพักที่บาน จําเปนตองได
รับอนุญาตจากศูนยสุขภาพ เปนตน หรือ แจงใหรัฐบาลประจําจังหวั
ดหรือเทศบาลทราบ
หากคุณจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกที่พักโดยไมไดรับอนุญาต 
คุณจะถูกลงโทษ

อยาเสนอบานของคุณเพื่อหาคาที่พักโดยไมไดรับอ
นุญาต
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คุณตองพกบัตรประจําตัวผูพํานักอาศัยกับคุณตลอดเว
ลาเมื่อคุณออกจากบาน

ผูที่มีสิทธิ์ไดรับบัตรประจําตัวผูพํานัก ("ผูอาศัยระยะกลาง ถึงระยะยาว") 
คือผูที่ไมไดอยูภายใต 1 ถึง 6 ดังตอไปนี้

　❶ ผูที่ไดรับอนุญาตพํานัก เกินสามเดือน

　❷ ผูที่ไดรับวีซา “พํานักระยะสั้น”

　❸ ผูที่ไดรับวีซา การทูต หรือ ราชการ

　❹ เจาหนาที่ของสํานักงานสมาคมความสัมพันธญี่ปุน
ไตหวันในญี่ปุน (เชนสํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป 
ฯลฯ ) หรือแผนกทั่วไปของปาเลสไตนในญี่ปุนหรือสมาชิกในครอบครัว

พกติดตัวไปด
วยตลอดเวลา

บัตรประจําตัวผูพํานักอาศัย

❺ ผูอยูอาศัยถาวรพิเศษ

❻ ผูที่ไมมีสถานของการพํานัก

บัตรประจําตัวผูพํานักจะออกใหกับชาวตางชาติคนที่พํานักในญี่ปุ
นเปนเวลานาน
คุณตองมบัีตรประจาํตวัผูพํานักอาศัย
การไมมีบัตรประจําตัวผูพํานักเปนการละเมิดกฎหมายและคุณ
อาจถูกปรับ
คุณตองมบัีตรประจาํตวัผูพํานัก ถงึแมวาคุณจะมบัีตรประจาํตัวอ่ืนอยูแลว 
เชน หนังสอืเดนิทาง หรือ ใบรบัรองประกนัสขุภาพ
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กรุณาแสดงบัตรประจําตัวผูพํานักตอหนาตํารวจหรือ
เจาหนาที่จากหนวยงานบริการตรวจคนเขาเมือง

แสดงใหดู

บัตรประจําตัวผูพํานักมีระยะเวลาหมดอายุ 

ชาวตางชาติตองแสดงบัตรประจําตัวผูพํานักเมื่อเจาหนาที่ตํารว
จเรียกตรวจ
คุณอาจจะถูกลงโทษถาคุณไมแสดงบัตรประจําตัวผูพํานักหากเจา
หนาที่ตํารวจขอตรวจ

● สถานะของบัตรประจาํตัวผูพํานัก “พํานักถาวร” /"Class 2 Highly Skilled Professional"
　　อายุมากกวา 16 ป : 7 ปจากวันที่ไดรับอนุญาต
　　อายุนอยกวา 16 ป: ถึงวันเกิดที่ 16
● ผูอยูอาศัยนอกเหนือจาก “Class 2 Highly Skilled Professional” 
　　อายุมากกวา 16 ป: จนกวาจะถึงวันหมดอายุการเขาพักของคุณ
　　อายุนอยกวา 16 ป (จนกวาจะถึงวันหมดอายุการเขาพักของคุณ หรือวันเกิดที่ 

16 ของคุณ) แลวแตวาอันไหนจะมากอน

ตรวจสอบที่นี่! 
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ไมใหยืม ไมให 

หามใหยืมหรือใหบัตรประจําตัวผูพํานักอาศัยแกผูอื่น

ระวังบัตรปลอมหรือดัดแปลงบัตรประจําตัวผูพํานัก!

ถาบัตรประจําตัวผูพํานักของคุณสูญหาย สงเรื่องไปยังสํา
นักงานบริการตรวจคนเขาเมืองทันที เพื่อออกบัตรใหม

สูญหาย

สําหรับหารยื่นเรื่องเพื่อออกบัตรใหม คุณตองมีหลักฐานการสูญหาย 
(ใบรับรองหาย ใบรับรองถูกขโมย เปนตน) หนังสือเดินทางและรูปถาย
สอบถามสํานักงานตรวจคนเขาเมืองทองถิ่นและสํานักงานตรวจคนเขา
เมืองลวงหนา 
ถาคุณไมยื่นเรื่องภายใน 14 วันคุณอาจถูกลงโทษ

อยาใหยืมหรือสงมอบบัตรประจําตัวผูพํานักถาคุณรูวาจะถูกนํา
ไปใชในทางที่ผิด
ถึงแมวาบัตรประจําตัวผูพํานักของคุณจะหมดอายุ คุณก็อยาใหยืม
นี่เปนการละเมิดกฎหมายและคุณอาจถูกลงโทษหรือเนรเทศ 

ชาวตางชาติที่มีบัตรประจําตัวผูพํานักปลอมหรือดัดแปล
งไมวาจะวัตถุประสงคใดๆ อาจถูกลงโทษหรือเนรเทศถึง
แมวาจะมีสถานการณพํานักอยูก็ตาม 
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ผูอยูอาศัยระยะกลางถึงระยะยาวจะตองรายงานตอเท
ศบาลและหนวยงานบริการตรวจคนเขาเมืองของที่อยู
ในญี่ปุนและองคกรที่พวกเขาอยู 
(บริษัท รานคาโรงเรียน ฯลฯ )

หนาท่ีในการแจงเรือ่งตางๆ สาํหรบัผูไดรบัอนุ
ญาตพํานักระยะกลางหรอืระยะยาว 

ผูอยูอาศัยระยะกลางถึงระยะยาวจะตองสงการแจงเตือนตามพระรา
ชบัญญัติควบคุมการเขาเมืองและการรับรองผูลี้ภัย
　● ที่อยูที่ตั้ง　　 ● ชื่อ / วันเกิด/ สัญชาติ/ เชื้อชาติ/ เพศ
　● องคกรในเครือ (องคกรกิจกรรม องคกรสัญญา)　※
　● การหยารางจากคูสมรส คูสมรสตายจาก　※
　※ การแจงเตือนเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวและคูสมรสนั้นกําหนดโด
        ยบุคคลเปาหมาย

การไมปฏิบัติตามขอตกลงในการแจงเตือนหรือการยื่นเรื่องเท็จอา
จสงผลใหมีการลงโทษหรือยกเลิกสถานะ การพํานักของคุณ

หากคุณไมปฏิบัติตามขอตกลงในการแจงเตือน
　● ใบสมัครสําหรับเปลี่ยนสถานะของการพํานัก
　● ใบสมัครขออนุญาตตออายุระยะเวลาการพํานัก
　● เมื่อยื่นขอใบอนุญาตผูพํานักถาวร คุณอาจถูกประเมินในทา

งลบและอาจถูกลงโทษ
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ถาคุณแตงงานหรือในกรณีอื่นๆ เปนเหตุใหคุณตอง
เปลี่ยนชื่อ วันเกิด สัญชาติ หรือ เพศ แจงสํานักตรวจ
คนเขาเมืองทันที

เมื่อสงเรื่องไปยังสํานักตรวจคนเขาเมือง คุณตองใชหนังสือเดินทาง 
รูปถาย บัตรประจําตัวผูพํานัก และหลักฐานอื่นๆ ที่พิสูจนวาคุณได
ทําการเปลี่ยนแปลง 

บัตรประจําตัวผูพํานักจะตองสงที่อยูใหมใหกับเทศบาล

การเปลี่ยน ชื่อ/ 
สัญชาติ เปนตน

ที่อยูที่ตัดสินใจ

ที่อยูที่เปลี่ยน

หลังจากเขามายังประเทศญี่ปุน ถาคุณตัดสินใจที่จะอ
ยูหรือเปลี่ยนสถานที่พํานักของคุณ โปรดแจงสํานักงา
นเทศบาลเกี่ยวกับที่อยูใหมของคุณ
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ถาคุณดรอปเรียนหรือเปลี่ยนบริษัท 
แจงสํานักตรวจคนเขาเมืองทันที

ออกจากการศึกษา 
สําเร็จการศึกษา 

เรียนตอระดับที่สูงขึ้น 
ยายสถานศึกษา

ออกจากงาน 
เปลี่ยนงาน

ประเภทวีซาที่มีหนาที่ตองแจง
ครูอาจารย วิชาชีพชั้นสูง นักบริหารธุรกิจ งานดานกฎหมายและบัญชี 
การแพทย การศึกษา เปลี่ยนงานภายในบริษัท ฝกงานชางฝมือ นักเรียน 
ฝกอบรม วิจัย งานทางเทคนิคทางมนุษยศาสตรหรือกิจการระหวางประเทศ 
ศิลปนและนักกีฬา ชางฝมือ งานกานการพยาบาลและการดูแล ระบุทักษะแรงงาน

การไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการแจงเตือนหรือการโกหกจะสงผล
ใหถูกลงโทษ

เหตุผลตอไปนี้เปนสิ่งจําเปนสําหรับการแจงเตือน
● เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนที่อยู หรือสูญหายไป
● ถอดถอนและยายจากองคกร  
● การสิ้นสุดสัญญา
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เชน องคกร โรงเรียน ที่ทํางาน 
เชน โรงเรียน และบริษัทที่คุณอยู

กับองคกรที่ทําสัญญา เชน บริษัท ขอสรุปของสัญญาใหม



กรุณาคนหาที่นี่

http://www.immi-moj.go.jp/i-ens/

ถาคุณมีสถานะ การพํานักเปน “Family stay” “คูสมรส” 
ของคนญี่ปุน เปนตน หรือ “คูสมรสถาวรของผูพํานัก” 
แจงสํานักตรวจคนเขาเมืองทันที ถาคุณหยาหรือเปนมาย

การแจงเตือน เชน การเปล่ียนแปลงองคกรที่คุณอยู
และการหยา หรือการเสียชีวิตของคูสมรสสามารถทํา
ไดโดยผานทางอินเทอรเน็ต

り     こん  とどけ

บุคคลที่มีหนาที่รายงานคือบุคคลที่เกี่ยวของกับคูสมรสโดยพื้นฐา
นของการพํานัก คนอื่นไมมีสิทธิ์ 
ถาคุณหยารางหรือคูสมสรคุณเสียชีวิต คุณตองสงรายงานตอสํานัก
งานตรวจคนเขาเมืองและสํานักเทศบาลดวย (แจงสถานะภาพการหยา
รางและการเสียชีวิตของคูสมรส)  
การไมปฏิบัติตามขอตกลงในการแจงเตือนหรือการแจงเตือนที่ผิด
จะสงผลใหถูกลงโทษ

หยาราง 
หรือคูสมรสเสียชีวิต

ระบบแจงเตือนทางอิเล็กทรอนิกสของสํานัก
งานตรวจคนเขาเมือง
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คนหา



ยามฉุกเฉิน

หากจะปรึกษาเกี่ยวกับวีซา เปนตน 

ขอมูลสําหรับชีวิตประจําวัน

เวลารับปรึกษา 9:30 ถึง 12:00 13:00 ถึง 17:00              　

ศูนยใหคําปรึกษาสําหรับชาวตางชาติในโตเกียว

ภาษา เวลารับปรึกษา โทรศัพท
อังกฤษ จันทรถึงศุกร 03-5320-7744
จีน อังคารถึงศุกร 03-5320-7766
เกาหลี วันพุธ 03-5320-7700

เกิดอุบัติเหตุหรือคดี 
▼

โทร 110 

เกิดไฟไหม เจ็บปวย บาดเจ็บ
▼  

ศูนยประชาสัมพันธกลางเกี่ยวกับตรวจคนเขาเมือง 
 　　โทรศัพท 0570-013904  　

(วันธรรมดา 8:30 - 17:15น.)
รองรับภาษาอังกฤษ เกาหลี จีน สเปน โปรตุเกส ตากาล็อก และเวียดนาม

ชองทางการติดตอเมื่อประสบปญหา
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โทร 119

หากตองการปรกึษาเกีย่วกบัการพํานักอาศัยในประเทศ
ญี่ปุนสําหรับชาวตางชาติ
ติดตอ ศูนยชวยเหลือชาวตางชาติที่พํานักในประเทศ
ญี่ปุน (FRESC) (สํานักงานตรวจคนเขาเมืองโตเกียว)
โทรศัพท 03-5363-3025 (สําหรับจองเทานั้น)
(วันธรรมดา 9.00 - 17.00 น.)
แบบฟอรมสําหรับจอง  http://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc_2.1.html
ที่อยู: ยตสึยะทาวเวอร ชั้น 13 เลขที่ 1-6-1 ยตสึยะ ชินจูกุ โตเกียว
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คูมือพํานักอาศัยในประเท
ศญี่ปุนสําหรับชาวตางชาติ

https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/chian/chiankaizen/gaikokujin/zairyuumanyuaru/index.html

คูมอืพํานักอาศัยในประเทศญีปุ่นสาํหรบัชาวตางชาติ
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สํานักงานสงเสริมความปลอดภัยสาธารณะกรุงโตเกียว

คนหา 

2021年3月発行

（ 2 ）29


