การอยู่รอดจากพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองฉบับแก้ไข
การตรวจทาน

“ท่านพร อ
้ มแล้วหร อ
ื ย ัง”
ท่านอาจถูกปรับ หรือเพิกถอนวีซ่าได้

“พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองฉบับแก้ไข” ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555
นั้น มีการกำ�หนดบทลงโทษใหม่ขึ้นอีกเป็นจำ�นวนมาก เอกสารฉบับนี้ จะแนะนำ�ข้อมูลที่ช่วย
ป้องกันผู้พำ�นักระยะสั้นและระยะยาวทุกท่าน ไม่ให้ได้รับบทลงโทษและทำ�การละเมิดกฎหมาย

1 เมื่อได้รับใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่แล้ว ต้องแจ้งที่อยู่ภายใน 14 วัน
・เมื่อเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นและได้รับใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่แล้ว
ต้องไปแจ้งที่อยู่ต่อที่ทำ�การอำ�เภอตำ�บลหมู่บ้าน ภายใน 14 วัน
ี
ยอยู่กับครอบครัว ควรนำ�เอกสารที่แสดงความเกี่ยวข้องของครอบครัวไปด้วย
・กรณีท่อาศั
้
(มิฉะนัน ในบัตรถิ่นที่อยู่ จะไม่ระบุว่าเป็น สามี , ภรรยา หรือ บุตร แต่จะระบุว่าเป็นผู้อาศัย
หรือญาติ แทน)
・กรณีที่ผู้พำ�นักระยะสั้นได้รับใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่
เนื่องจากเปลี่ยนสถานะของวีซ่า หรือเปลี่ยนระยะเวลาพำ�นัก
ต้องนำ�ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่ไปแจ้งที่อยู่ต่ออำ�เภอตำ�บลหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ ภายใน 14 วัน

2 เปลี่ยนใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าวเป็นใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่หรือยัง
・หากยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่
กรุณาไปเปลี่ยนก่อนวันเวลาที่กำ�หนดในตารางข้างล่างนี้
วีซ่า
ผู้ถือวีซ่าตลอดชีพ

อายุ 16 ปี
อายุเกิน 16 ปี
อายุต่ากว่า 16 ปี

ผู้พำ�นักระยะสั้นและยาว นอก อายุเกิน 16 ปี
เหนือจากผู้ถือวีซ่าตลอดชีพ อายุต่ากว่า 16 ปี

☜

วันเปลี่ยนวันสุดท้าย
จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2558 หรือวันเกิดอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วันที่มาถึงเร็วกว่า
¥จนถึงวันหมดอายุวีซ่า
จนถึงวันหมดอายุวีซ่า หรือวันเกิดอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วันที่มาถึงเร็วกว่า
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3 หากมีการย้ายที่อยู่
・กรณีที่ย้ายที่อยู่ภายในอำ�เภอตำ�บลหมู่บ้านเดียวกัน ต้อง”แจ้งย้าย”ภายใน 14 วัน
หลังจากที่ย้ายแล้ว
ี ายที่อยู่ไปต่างอำ�เภอตำ�บลหมู่บ้าน , ก่อนย้าย ต้องนำ�ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่ไปแจ้งต่อ
・กรณีท่ย้
่
ทีทำ�การอำ�เภอตำ�บลหมู่บ้านที่อาศัยอยู่เดิม เพื่อ”แจ้งย้ายออก” กรอกวันที่จะทำ�การย้าย
แล้วรับใบแจ้งย้ายออก หลังจากนั้น ต้องนำ�ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่ไป”แจ้งย้ายเข้า”
ต่อที่ทำ�การอำ�เภอตำ�บลหมู่บ้านที่จะย้ายไปอยู่ใหม่ภายใน 14 วัน
ี
ายล่าช้าเนื่องจากการทำ�สัญญาเช่าอพาร์ทเม้นท์หรือการขนส่งของ
・กรณีท่การย้
ต้องแจ้งวันย้ายที่แท้จริงในวันที่ไปทำ�การ “แจ้งย้ายเข้า”
ี �การลงทะเบียนตราประทับ , ผู้ที่ทำ�ประกันสุขภาพราษฎร
・สำ�หรับผู้ท่ทำ
ต้องยกเลิกทะเบียนตราประทับและประกันสุขภาพนั้น
แล้วไปยื่นทำ�ใหม่ท่อำ
ี �เภอตำ�บลหมู่บ้านที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่

4 หากแยกกันอยู่กับคู่สมรส , หย่าร้าง , คู่สมรสเสียชีวิต
ี อวีซ่าครอบครัว , ดำ�เนินกิจกรรมพิเศษ , คู่สมรสของคนญี่ปุ่น
・ผู้ท่ถื
หรือคู่สมรสของผู้ถือวีซ่าตลอดชีพ กรณีที่หย่าร้าง หรือคู่สมรสเสียชีวิต นอกจากจะต้องไป
แจ้งต่ออำ�เภอตำ�บลหมู่บ้านแล้ว ต้องแจ้งต่อสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่นภายใน 14
วันอีกด้วย สามารถแจ้งทางไปรษณีย์หรืออินเตอร์เน็ตได้
・กรณีที่ย้ายที่อยู่เป็นเวลามากกว่า 90 วัน
แต่ไม่ได้แจ้งย้าย และ ผู้ถือวีซ่าคู่สมรสของคนญี่ปุ่นหรือคู่สมรสของผู้ถือวีซ่าตลอดชีพ
ไม่ได้อาศัยและดำ�เนินกิจกรรมฉันท์คู่สมรสเป็นเวลานาน 6 เดือน อาจถูกยกเลิกวีซ่าได้
ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ กรณีที่หนีเพราะถูกทำ�ร้าย (DV) หรือไปทำ�งานต่างถิ่น
ต้องเตรียมเหตุผลในการแยกกันอยู่ไว้เพื่อการชี้แจง หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น
ควรปรึกษาหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ หรือทนายความ
・กรณีที่ต้องการอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นหลังจากที่หย่าหรือคู่สมรสเสียชีวิต
ควรปรึกษากับหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหรือทนายความ
ว่าสามารถเปลี่ยนวีซ่าเป็น “วีซ่าผู้พำ�นักระยะยาว” ได้หรือไม่
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5 เมื่อบุตรอายุครบ 16 ปี
・จากใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่ของเด็ก
ต้องเปลี่ยนใหม่เป็นใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่ของผู้ใหญ่ที่มีรูปถ่ายติดด้วย
・กรณียื่นขอเปลี่ยนก่อนวันเกิดอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์
คนในครอบครัวต้องเป็นตัวแทนยื่นขอ ไม่ใช่เจ้าตัว
ี กถือวีซ่าอื่นนอกเหนือจากวีซ่าตลอดชีพ
・กรณีท่เด็
ขอยื่นเปลี่ยนได้จนถึงวันเกิดครบอายุ 16 ปี หรือวันหมดอายุวีซ่า
แล้วแต่วันที่มาถึงเร็วกว่า สำ�หรับเด็กที่ถือวีซ่าตลอดชีพ
ขอยื่นเปลี่ยนได้จนถึงวันเกิดครบอายุ 16 ปี

6 เมื่อเดินทางออกนอกประเทศ
・กรณีที่เดินทางออกนอกประเทศเพื่อกลับบ้านเกิดหรือไปทำ�งาน หากกลับเข้าประเทศภายใน 1
ปี ไม่จำ�เป็นต้องยื่นขออนุญาตกลับเข้าประเทศก่อน
ี องออกนอกประเทศเกินกว่า 1
・แต่ในกรณีท่ต้
ปีข้นไป
ึ
จำ�เป็นต้องยื่นขออนุญาตกลับเข้าประเทศก่อน หากยื่นขออนุญาตก่อน
สามารถกลับเข้าประเทศได้นานที่สุดถึง 5 ปี
→ ข้อควรระวัง ไม่สามารถยื่นขออนุญาตกลับเข้าประเทศได้จากประเทศที่เดินทางไป
・กรณีที่จะกลับเข้าประเทศอีกครั้ง ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ ในบัตรออกนอกประเทศ (บัตร
ลงในช่อง “ใบขออนุญาตให้กลับเข้าประเทศอีกครั้ง”
ED) ของ ตม. ต้องเขียนเครื่องหมาย
หรือ “ไม่ขออนุญาตกลับเข้าประเทศอีกครั้งเนื่องจากจะกลับเข้าประเทศภายใน 1 ปี”
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7 เมื่อออกนอกบ้าน
ี
เกิน 16 ปี มีหน้าที่พกใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่ไว้ตลอดเวลา ควรมีติดตัวไว้อยู่เสมอ
・ชาวต่างชาติท่อายุ
・หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือตำ�รวจขอดูใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่ จะต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่
・แต่เราสามารถขอให้เจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจำ�ตัวเพื่อตรวจสอบชื่อและตำ�แหน่งได้

8 เมื่อกลายเป็นผู้ท่อาศั
ี
ยอย่างผิดกฎหมาย
ี องกลายเป็นผู้ท่อาศั
ี
ยอย่างผิดกฎหมาย
・กรณีท่ต้
อาจได้รับการอนุญาตให้พำ�นักอาศัยเป็นกรณีพิเศษ ขึ้นอยู่กับเหตุผล
ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหรือทนายความ
ี
ยอย่างผิดกฎหมาย กรณีที่ตั้งครรภ์หรือคลอดบุตร
・ถึงแม้จะเป็นผู้ท่อาศั
ก็สามารถใช้บริการของรัฐในการเข้าเรียนของบุตรได้ หากมีปัญหา
ควรปรึกษาหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ

9 เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ด้วยวีซ่าที่มั่นคง ควรลองยื่นเรื่องขอวีซ่าตลอดชีพ
・หากไม่มีประวัติอาชญากรรม มีความเป็นอยู่ที่มั่นคงและอาศัยอยู่เป็นเวลา 10 ปี
จะสามารถยื่นขอวีซ่าตลอดชีพได้ หากเป็นคู่สมรสของคนญี่ปุ่น หรือผู้ถือวีซ่าตลอดชีพ
และอาศัยอยู่เป็นเวลา 3 ปี ก็สามารถยื่นขอได้เช่นกัน

จัดทำ� เดือน มีนาคม พ.ศ.2557

คณะกรรมการคาทอลิคญี่ปุ่นเพื่อผู้ล้ภั
ี ยและแรงงานข้ามชาติ
2-10-10 Shiomi Koto-ku Tokyo
Fax : 03-5632-7920 E-mail : jcarm@cbcj.catholic.jp
ติดต่อสอบถาม Tel : 03-5632-4441
่
่
ความร่วมมือ: เครือข่ายทัวประเทศของความเป็
นนำ�้ หนึงใจเดี
ยวกับแรงงานข้ามชาติ
มาตรการพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง
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