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IV ระบบสถานะภาพการพาํนัก       
ระบบทะเบียนบ้านชาวต่างชาติ / การสมรส / การหย่า 

 
Ⅳ-１ บัตรพาํนัก(ไซริวการ์ด) 

บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)คือ 
บตัรทีออกให้ชาวต่างชาติซงึพํานกัในญีปุ่ นระยะปานกลางถึงระยะยาวโดยมีสถานภาพการพํานั
กตามกฎหมายควบคมุตรวจคนเข้าเมือง「ผู้ พํานกัระยะปานกลางถึงระยะยาว」

ซงึได้รับบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) ได้แก่ บคุคลผู้ไมต่รงกบัหวัข้อดงัต่อไปนี 
① ผู้ได้รับสถานภาพการพํานกัตํากว่า ｢ 3  เดือน｣ 

② ผู้ได้รับสถานภาพการพํานกั ｢ผู้ พํานกัระยะสนั｣ 

③ ผู้ได้รับสถานภาพการพํานกั｢การทตู｣ ｢งานราชการ｣ 

④ ผู้ ทีเป็นชาวต่างชาติซงึใกล้เคียงกบัข้อ① - ③โดยการตดัสินของกระทรวงยตุิธรรม 

⑤ ผู้ ถือสถานะภาพพํานกัถาวรพเิศษ 

⑥ ผู้ไม่มีสถานภาพการพํานกั 
 

１．การทาํบัตรพาํนัก(ไซริวการ์ด) 

บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)จะออกให้ในกรณีทีได้รับอนญุาตเข้าประเทศครังแรก, เมือมีการ 
เปลียนสถานภาพการพํานกั, เมือมีการเปลียนระยะเวลาการพํานกั ฯลฯ     

บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)นี จะต้องพกติดตวัเสมอ  เมือตํารวจฯลฯขอให้ยืนแสดง  จําเป็นต้อง 
ให้ด ู แต่ผู้ มีอายไุม่ถึง16 ปี ไม่จําเป็นต้องพกติดตวัเสมอ 

เมือได้อนญุาตเข้าประเ
ทศ(ผู้ ทีเป็นผู้ พํานกัระยะ
ปานกลางถึงระยะยาว)  

ทําบตัรทีสนามบินหรือ 
ทางไปรษณีย์  
โดยกองตรวจคนเข้า 
เมืองภายหลงั 
 

เมือตรวจสอบการเข้าประเทศ เมือตรวจสอบการพาํนัก 

 
การอนญุาตตอ่อาย ุ

ระยะเวลาการพํานกั /  
เมือรับอนญุาตเปลียน 

สถานภาพการพํานกัฯลฯ 
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ภายใน14วนั 
หลงัมีทีอยู ่
ทีแนน่อน 

 

สถานการณ์ 
 

เอกสารทจีาํเป็น สิงทต้ีองทาํ เมือไร 

เมือเข้าประเทศใหม ่
 

เมือเป็นผู้ พํานกัระยะ 
ปานกลางถึงระยะยาว 
 

 

เมือย้ายบ้าน 
 

 

・บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)  
(หนงัสอืเดินทางทีได้รับบนัทกึ 
วา่จะทํา

「บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) 」

ภายหลงั) 
・บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) 
 

 

ดําเนินการแจ้งทีอยู ่
 

แจ้งการย้ายออก・

การย้ายเข้า 
(กรณีทีย้ายทีอยูใ่นเขต
เทศบาลเดียวกนั แจ้ง 
「ย้ายทีอยู ่ 
(เท็นเกียวโทโดเค)」) 
 

・บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) 
・ใบรับรองการย้ายออก 
(รับเมือทําเรืองย้ายออก ณ 
ทีทําการเทศบาลของทีอยูเ่ดิม) 
 

 
２．การดาํเนินเรืองทเีขต เทศบาล อาํเภอ 

 
กรณีทีเข้าประเทศทีสนามบินคนัไซ สนามบินนาริตะ สนามบินฮาเนดะ สนามบินชบู ุ

สนามบินชินชิโตะเสะ สนามบินฮิโรชิม่ะ สนามบินฟกุโุอคะ จากการอนญุาตเข้าประเทศ 
จะมีการออกบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) ให้แก่ผู้ เป็นผู้ พํานกัระยะปานกลางถึงระยะยาว 
แต่กรณีเข้าประเทศทีทางสนามบินอืน หลงัจากทําการแจ้งทีอยู่ ณ เขตเทศบาลแล้ว 
ทางเขตเทศบาลจะส่งไซริวการ์ดมาให้ทีบ้านทางไปรษณีย์ 
 

ในบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) บนัทกึ รูปถ่ายใบหน้า, ชือ-นามสกลุ, สญัชาติ ประเทศ, 
วนัเดือนปีเกิด, เพศ, ทีอยู่, สถานภาพการพํานกั, วนัหมดอายกุารพํานกั,  
มีการจํากดัการทํากิจกรรมหรือไม่ การอนญุาตให้ทํากิจกรรมนอกเหนือสถานภาพการพํานกั  
และในนีจะมี การดําเนินแจ้งเกียวกบัเรืองทีอยู่อาศยั ให้ทําทีเขตเทศบาล 
 

กรณีทีย้ายทีอยู่ไปทีเขตอืน ให้ดําเนินการแจ้งย้ายออกจากทีทําการเทศบาลเดิม 
หลงัจากนนัแจ้งย้ายเข้า ณ ทีทําการเทศบาลใหม่ภายใน 14 วนัหลงัจากย้ายทีอยู่ ในตอนนนั 
หากทําบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) พร้อมกบัการแจ้งย้ายเข้า การย้ายทีอยู่ (เท็นเกียวโทโดเค) แล้ว 
ไม่จําเป็นต้องแจ้งการเปลียนทีอยู่ต่อกองตรวจคนเข้าเมืองอีก 
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ภายใน14วนั 
หลงัมีการเปลยี
นแปลง เปลยีนข้อมลูเกียวกบัทีทํา

งาน สถาบนั・ คูส่มรส 
 

・เอกสารทีรับรองวา่มีการเปลยีน 
แปลงรายการทีบนัทกึไว้ 
・บตัรพํานกั (ไซริวการ์ด) 
・รูปถ่าย      ・หนงัสอืเดินทาง 

เปลียน ชือ สกลุ 
สญัชาติ・ประเทศ 
วนัเดือนปีเกิด ,เพศ 

แจ้งการเปลยีนแปลงกบั
กองตรวจคนเข้าเมืองโด
ยตรง 
 

เอกสารทีจาํเป็น สิงทต้ีองทาํ 
 

เมือไร 

บตัรพํานกั (ไซริวการ์ด)  
หาย・ สกปรกฯลฯ 

 

บตัรพํานกั (ไซริวการ์ด) 
ของผู้ ถือวซีา่ถาวร 
หมดอาย ุ

・เอกสารทีรับรองวา่ทําหาย 

・หนงัสอืเดินทาง  ・รูปถ่าย 
 

・บตัรพํานกั (ไซริวการ์ด) 

・หนงัสอืเดินทาง  ・รูปถ่าย 

 

จนถึงวนัหมด
อาย ุ
 

ขอทําบตัรใหมที่กองตร
วจคนเข้าเมือง 
 

ตอ่อายบุตัรทีกองตรวจ
คนเข้าเมือง 

 

ภายใน14วนัห
ลงัทราบการ 
เปลยีนแปลง 
 

・บตัรพํานกั (ไซริวการ์ด) 

ภายใน14วนั 
หลงัมีการเปลยี
นแปลง 

สง่ทางไปรษณ๊ย์ไปยงักองตร
วจคนเข้าเมืองโตเกียว（＊） 

 

สถานการณ์ 
 

３．การดาํเนินเรืองทีกองตรวจคนเข้าเมืองประจาํท้องถนิ 
 
 

（１）แจ้งเปลียนแปลงรายการ 
หากมีการเปลียนแปลงในรายการทีบนัทกึในบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)เช่น ชือ สกลุ สญัชาติ  

ประเทศ วนัเดือนปีเกิด  เพศ ให้แจ้งต่อกองตรวจคนเข้าเมืองโดยตรงภายใน 14 วนั ในกรณีนี 
จะออกบตัรใหม่ให้   ผู้ ทีมี สถานภาพการพํานกัเพือการประกอบอาชีพ「ผู้ เชียวชาญเทคนิค /  
กิจกรรมทางปัญญา / ดําเนินกิจกรรมทางระหว่างประเทศ」 
หรือกรณีทีมีสถานภาพการพํานกัเพือการศกึษา「เรียนต่อ」 
หากมีการเปลียนแปลงสถาบนัทีสงักดัอยู่ (ทีทํางาน,โรงเรียนฯลฯ) 
ให้แจ้งต่อกองตรวจคนเข้าเมืองโดยตรงภายใน 14  วนั 
หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยงักองตรวจคนเข้า 
เมืองโตเกียว（＊） หากพํานกัอยู่ในฐานะคู่สมรส โดยมีสถานภาพการพํานกั
「อาศยัพํานกัอยู่กบัครอบครัว」 「เป็นคู่สมรสของชาวญีปุ่ น」ฯลฯ ในกรณีทีคู่สมรสเสียชีวิต 
หรือหย่าร้าง ก็ต้องแจ้งภายใน 14 วนัเช่นกนั 
（＊） ทอียู่ กองตรวจคนเข้าเมือง โตเกียว  5-5-30 Konan,Minato-ku,Tokyo,108-8255 

   Tokyo Regional Immigration Bureau, Residence Management Information Department, 
   Receptionist notification 

(กองตรวจคนเข้าเมือง โตเกียว ฝ่ายการจดัการสถานภาพการพํานกั แผนกรับใบคําร้อง) 
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（２）การออกบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)ใหม ่  
                  เมือทําบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)หาย ถกูขโมย นําใบรับรองทีออกจากเจ้าหน้าทีตํารวจ 
หรือกองดบัเพลิงฯลฯ   แจ้งขอทําบตัรใหม่ ต่อกองตรวจคนเข้าเมืองโดยตรงภายใน 14 วนั   
 
（３）การต่ออายบุตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)ของผู้ มีสถานภาพการพํานกัถาวร 

การขอต่ออายบุตัรพํานกั (ไซริวการ์ด)  สําหรับผู้ มีอาย1ุ6 ปี ขนึไป 
ทีมีสถานภาพการพํานกัถาวร 
หรือมีสถานภาพการพํานกัเป็นผู้ มีความเชียวชาญเฉพาะด้านระดบัสงูที   ทําได้ตงัแต่ 2 
เดือนก่อนวนัหมดอายขุองบตัรเดิม  สําหรับผู้ มีอายไุม่ถึง 16 ปี 
และวนับตัรหมดอายจุะเป็นวนัเกิดทีครบ 16 ปี  สามารถทําเรืองขอได้ตงัแต่ 6 เดือน 
ก่อนถึงวนัเกิด  บตัรพํานกั (ไซริวการ์ด) 

ของผู้ พํานกัระยะปานกลางถึงระยะยาวอาย ุ16 ปีขนึไป 
ซงึไม่ใช่ผู้ มีสถานภาพการพํานกัถาวร  จะใช้ได้จนถึงวนัหมดอายสุถานภาพการพํานกั 
 
 
４．ทะเบียนบ้านชาวต่างชาต ิ

ชาวต่างชาติ จะได้รับการบนัทกึข้อมลูในทะเบียนบ้านเช่นกนั  ในทะเบียนบ้าน นอกจาก 
ชือสกลุ  วนัเดือนปีเกิด เพศ ทีอยู่ ชือสกลุหวัหน้าครอบครัวแล้ว  จะลงบนัทกึสญัชาติ  ประเทศ  
สถานภาพการพํานกั ระยะเวลาการพํานกั ฯลฯ ด้วย และในบตัรพํานกั (ไซริวการ์ด) 
จะไม่บนัทกึชือทีใช้แทนชือจริง แต่ในทะเบียนบ้านจะมีช่องบนัทกึชือทีใช้แทนชือจริงนี    
และจะออกสําเนา 
ทะเบียนบ้าน (หรือใบรับรองรายการข้อมลูทะเบียนบ้าน-จมูินเฮียวคิไซจิโควโชเมโช)  

 
ทะเบียนบ้านนี จะออกให้สําหรับชาวต่างชาติ ซงึมีทีอยู่ และพํานกัทีญีปุ่ น เกิน  3  เดือน 

อย่างถกูต้องตามกฎหมาย  ยกเว้น นกัท่องเทียว ผู้ พํานกัระยะสนั   โดยจะจดัทําทะเบียนบ้านให้ 
สําหรับผู้ พํานกัระยะปานกลางถึงระยะยาวฯลฯดงัต่อไปนี  

 
1. ผู้ พํานกัระยะปานกลางถึงระยะยาว 
2. ผู้ มีสถานภาพการพํานกัถาวรพเิศษ 
3. ผู้ได้รับอนญุาตให้ลีภยัในระยะเวลาหนงึ หรือผู้ ได้รับอนญุาตพํานกัชวัคราว 
4. ผู้ พํานกัเกินกําหนดเนืองจากการกําเนิดหรือการสญูเสียสญัชาติ 

 
กรณีทีคลอดบตุรทีไม่ได้ถือสญัชาติญีปุ่ น ต้องแจ้งเกิดภายใน 14 วนั หลงับตุรเกิด ซงึทีทํา 

การเขตเทศบาลทีอาศยัอยู่จะทําทะเบียนบ้านในฐานะ 「ผู้ พํานกัเกินกําหนดเนืองจากการ 
กําเนิด」   กรณีทีการพํานกัทีญีปุ่ นเกิน  60  วนัขนึไป ต้องทําการขอรับสถานภาพการพํานกั ทีกอง 
ตรวจคนเข้าเมือง ภายใน 30   วนั หลงับตุรกําเนิด  หากได้รับอนญุาตให้มีสถานภาพการพํานกั 
เป็นผู้ พํานกัระยะปานกลางถึงระยะยาว  ทางกองตรวจคนเข้าเมืองจะได้รับออกบตัรพํานกั 
(ไซริวการ์ด) ให้ 
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５．ระบบหมายเลขส่วนบุคคล 
   ระบบหมายเลขส่วนบคุคล（มายนมัเบอร์）จะเป็นหมายเลขจํานวน  หลกั ผู้ ทีอาศยั 

อยู่ในประเทศญีปุ่ นทกุคนจะได้รับหมายเลขส่วนบคุคลนี  และหมายเลขส่วนบคุคลของแต่ละ 
คนจะแตกต่างกนั  ตามหลกัแล้วจะต้องใช้หมายเลขเดียวกนันีตลอดชีวิต   เพือใช้ทางด้าน 
ประกนัสงัคม, ภาษี, การป้องกนัภยัพบิตัิภายในประเทศญีปุ่ น    ประมาณ - อาทิตย์หลังจาก 
เริมลงทะเบียนบ้านในประเทศญีปุ่ นแล้ว  ใบแจ้งหมายเลขส่วนบคุคล (「บตัรแจ้ง(ซจิุการ์ด)」
จะถกูส่งมาให้ทางไปรษณีย์  (แบบลงทะเบียน) ) ตามทีอยู่ในทะเบียนบ้าน  
สําหรับผู้ประสงค์สามารถทําเป็น「การ์ดหมายเลขส่วนบคุคล(มายนมัเบอร์การ์ด)」ได้  ทงั
「บตัรแจ้ง (ซจิุการ์ด)」 (เป็นกระดาษ,ไม่มีรูป)  และ 「มายนมัเบอร์การ์ด」(เป็นการ์ด IC,มีรูป)  
เมือมีการเปลียนแปลง「ทีอยู่」หรือ「ชือ」ตามใบไซริวการ์ด ฯลฯ 
จําเป็นต้องแจ้งข้อมลูทีเปลียนแปลง ทีช่องติดต่อของเขต เทศบาล อําเภอภายใน 14 วนั 
เพือทําการลงข้อมลูใหม่ในการ์ด  และในกรณีทีมีการต่อหรือเปลียนแปลงระยะเวลาพํานกัอาศยั 
ฯลฯ ก็จําเป็นต้องทําเรืองเปลียนแปลงอายกุารใช้มายนมัเบอร์การ์ดด้วย   
การทําเรืองเปลียนแปลงอายกุารใช้มายนมัเบอร์การ์ดนี สามารถทําการยืนคําร้อง  
เดือนก่อนวนัหมดอายทีุลงไว้ในการ์ดนนั 

โทรฟรีเกียวกบัมายนมัเบอร์ทวัไป (บริการภาษาองักฤษ, จีน, เกาหลี, สเปน, โปรตเุกส) 
＊สอบถามเกียวกบัมายนมัเบอร์การ์ด  ☎０１２０－０１７８－２７ 
＊สอบถามเกียวกบัระบบของมายนมัเบอร์  ☎０１２０－０１７８－２６ 

(สําหรับภาษาอืนนอกเหนือจากภาษาองักฤษเปิดบริการวนัธรรมดา  ตงัแตเ่วลา 9:30 น.－20:00น.) 
ＵＲＬ：http://www.cao.go.jp/bangouseido/ 

 

 

 

 
 


