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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/ 
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Ⅳ-２ ระเบียบการเกียวกับการพาํนัก 

１．การอนุญาตให้เข้าประเทศได้อีก (กรณีออกนอกประเทศญีปุ่ นชัวคราว) 
เมือออกนอกประเทศญีปุ่ นชวัคราวในระยะเวลาการพํานกั สามารถขออนญุาตเข้าญีปุ่ นได้อีก 

ใบอนญุาตนีมีอายใุช้ได้นานทีสดุ  5  ปี  (แต่ไม่เกินระยะเวลาการพํานกั)  
ซงึมีประเภททีอนญุาตให้กลบัเข้าประเทศอีก แบบรอบเดียวกบัแบบหลายรอบ 
ทงันีผู้ ทีพกัอาศยัอยู่ด้วยสถานภาพการพํานกัประเภท「การพํานกัระยะเวลาสนั」
จะไม่เข้าข่ายในการอนญุาตให้เข้าประเทศอีก  การขออนญุาตต้องเตรียมเอกสารดงันี 

①  ใบคําร้องขออนญุาตให้เข้าประเทศได้อีก (ขอได้ทีแผนกบริการกองตรวจคนเข้าเมือง) 

②   บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)  （⇒Ⅳ-１） 

③    หนงัสือเดินทาง 

④     อากรแสตมป์มลูค่า ,เยน  (สําหรับ ครัง) หรือมลูค่า ,เยน  (สําหรับหลายครัง) 
การขออนญุาตให้เข้าประเทศได้อีก ปกติสามารถออกให้ได้ภายในวนัเดียว   ยืนขอได้ทีกอง 
ตรวจคนเข้าเมืองโอซาก้า  

มีการนํา 「ระบบการถือเสมือนอนญุาตให้เข้าประเทศได้อีก」 มาใช้ โดยชาวต่างชาติทีถือ 
หนงัสือเดินทาง, บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) ทีมีอายกุารใช้งานอยู่นนั กรณีทีกลบัเข้าประเทศใหม่ภายใน  
1 ปี เพือทํากิจกรรมเช่นเดิม  ไม่จําเป็นต้องขออนญุาตเข้าประเทศใหม่ การใช้ระบบนี จําเป็นต้อง 
แสดงบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) เมือจะออกนอกประเทศ   
２．การต่อระยะเวลาพาํนักอยู่ 

ระยะเวลาทีได้รับอนญุาตให้พํานกัอยู่ทีญีปุ่ นมีกําหนดเวลา 
ถ้าต้องการต่อระยะเวลาการพํานกัและกิจกรรมอย่างเดิมต่อไป 
จําเป็นต้องยืนคําร้องขอต่อระยะเวลาการพํานกั สามารถยืนขอก่อนหมดอายรุะยะเวลาการพํานกั 
เดือน ต้องเตรียมเอกสารดงันี 

①  แบบฟอร์มคําร้อง ((ขอได้ทีแผนกบริการกองตรวจคนเข้าเมือง) 
②   หนงัสือเดินทาง 

③   บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)    

④  หนงัสือรับรองสถานภาพการทํากิจกรรมทงัในอดีตจนถึงปัจจบุนั และอนาคต (เอกสารทีจําเป็น 
ขนึอยู่กบัสถานภาพการพํานกั  โปรดสอบถามทีศนูย์ข่าวสารทวัไปสําหรับคนต่างชาติ มีข้อมลู 
ในโฮมเพจของ กองตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยตุิธรรม ด้วยเช่นกนั) 

⑤   รูปถ่าย 
  การอนญุาต   
มีการตดัสินว่าจะอนญุาตให้พํานกัต่อหรือไม่นนั  จะพจิารณาจากเอกสารต่างๆ  ฯลฯ 

และตงัแต่การยืนคําร้องจะได้รับการประทบัตราว่า “กําลงัพจิารณาอนมุตัิ” 
ทีด้านหลงับตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)   หากได้รับอนญุาต 
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ในกรณีทีเป็นสถานภาพผู้ พํานกัระยะปานกลางถึงระยะยาว  จะได้รับการออกบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) ให้ 
 

３．การเปลียนแปลงสถานภาพการพาํนัก 
หากตอนนีท่านทํากิจกรรม(ทํางาน)ต่างจากสถานภาพการพํานกัทีท่านได้รับอนญุาต ให้ยืนคํา 

ร้องขอเปลียนสถานภาพการพํานกั ซงึเป็นระบบทีสามารถเปลียนสถานภาพการพํานกัอีกประเภทหนงึ 
โดยทีไม่ต้องออกนอกประเทศชวัคราว 
เมือมีความจําเป็นต้องเปลียนสถานภาพการพํานกัจะต้องยืนคําร้องให้พจิารณาอนมุตัิก่อนวนัหมดอายสุ
ถานภาพการพํานกัเดิม 

เอกสารทีจําเป็นทีต้องการเปลียนแปลงสถานการพํานกันนัต่างกนั  กรุณาติดต่อสอบถาม 
ศนูย์ประชาสมัพนัธ์สถานภาพการพํานกัสําหรับคนต่างชาต ิ
และมีข้อมลูให้ทีเวบไซด์ของกองตรวจคนเข้าเมืองด้วย 
URL http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10.html 

(เฉพาะภาษาญีปุ่ น) 
 

４．การอนุญาตขอทาํกจิกรรมนอกสถานะ 
หากท่านทํากิจกรรม(ทํางาน)โดยไม่ได้รับอนญุาตตามสถานภาพการพํานกัทีมี 

จะถือว่าเป็นการทํางานโดยผิดกฎหมาย เช่น ในกรณีทีนกัศกึษาต่างชาติทํางานพเิศษ ต้องมี 
「การอนญุาตทํากิจกรรมนอกสถานะ」นี  ก่อนทีท่านจะเริมทํางานพิเศษ  ฯลฯ 
ต้องขออนญุาตจากกองตรวจคนเข้าเมืองก่อน  

ผู้ เข้าประเทศครังแรก ทีได้รับอนญุาตสถานภาพการพํานกั 「ศกึษาต่อ」(ทงันี  สําหรับผู้ ทีได้รับ 
อนญุาตระยะเวลาการพํานกั มากกว่า「3 เดือน」ขนึไปเท่านนั) สามารถทําเรือง「การอนญุาตทํา 
กิจกรรมนอกสถานะ」ได้ ทีสนามบิน หรือท่าเรือเมือเข้าประเทศ 

  เอกสารทีจําเป็น   
① ใบคําร้องขออนญุาตทํากิจกรรมนอกสถานะ 

②      บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)   
③ หนงัสือเดินทาง 

④ หนงัสือรับรองรายละเอียดการทํากิจกรรม(ทํางาน) 
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Ⅳ-３ การสมรส 

 
 

ชาวญีปุ่ นทีมีคณุสมบตัิครบทีจะแตง่งานตามทีกฎหมายญีปุ่ นกําหนดไว้  
ชาวตา่งชาติทีมคีณุสมบตัคิรบทีจะแตง่งานภายใต้กฎหมายประเทศของต
น 

การสมรสระหวา่งชาวญีปุ่ นกบัชาวตา่งชาต ิ การสมรสทีทงัคูเ่ป็นชาวตา่งชาต ิ

แจ้ง ณ ทีทําการเทศบาลซงึคูส่มรสฝ่ายใดฝ่ายหนงึมีทีอยู ่ 
หรือทีทําการเทศบาลภมูิลาํเนาเดิมของชาวญีปุ่ น  

เมือรับการแจ้งแล้ว การสมรสทีประเทศญีปุ่ นจะมีผลตามกฎหมาย 

ขอให้ออกใบรับการแจ้งสมรส(เคก็คอนจริูโชเมโช) ขณะนนัเลย 

ชาวตา่งชาติดาํเนินการสมรสทีประเทศตน  
ระเบียบการวิธีการของแตล่ะประเทศจะแตกตา่งกนั กรุณา 
ตรวจสอบทีสถานฑตู,สถานกงสลุประจําญีปุ่ นของประเทศนนั 

เมือรับการแจ้งแล้ว การสมรสทีประเทศนนัจะมีผลตามกฎหมาย 

ผู้ประสงค์ต้องการเปลยีนสถานภาพการพํานกัในฐานะเป็นคูส่มรส   
กรุณาปรึกษากองตรวจคนเข้าเมอืงทีอยูใ่นเขตควบคมุ 

ปัจจยัทีทําให้การสมรสมีผลตามกฎหมายของ 
แตล่ะประเทศแตกตา่งกนั กรุณาติดตอ่สอบถาม 
และดําเนินการ ณ สถานทีราชการประจําญีปุ่ น  
ของประเทศนนั 
   

กรณีทําการสมรส ณ 
ทีทําการเทศบาลของญีปุ่ น 
กรุณาตดิตอ่สอบถามทีทําการเทศบาลนนั 

 

เอกสาร 
ท ี

จาํเป็น 

・ ใบทะเบียนสมรส ( รับได้ทีเทศบาล 
ต้องมีลายเซ็นและตราประทบัของพยานทีบรรลนิุติภ
าวะ 2 คน) 

・ โคเซกิโทฮง (สาํเนาทะเบียนครอบครัว) (ชาวญีปุ่ น) 
・ หนงัสอืรับรองคณุสมบตัเิพือการสมรสหรือเอกสารทีใ

ช้แทน (ชาวตา่งชาติ) 
・    หนงัสอืเดินทางฯลฯ (สงิทีรับรองสญัชาต)ิ 

เอกสารทีใช้ของ 
แตล่ะประเทศ 
แตกตา่งกนั 
กรุณาตรวจสอบ 
ทีทีทําการ 
เทศบาล 
 

การขอจดทะเบียนสมรสระหว่างประเทศ 
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１．การสมรสระหว่างชาวญีปุ่ นกับชาวต่างชาต ิ
ในกรณีชาวญีปุ่ นกบัชาวต่างชาติสมรสกนัทีประเทศญีปุ่ น ต้องแจ้งให้สํานกังานเทศบาลท้องถิน 

ทราบ โดยชาวญีปุ่ นต้องมีคณุสมบตัิครบทีจะสมรสตามทีกฎหมายญีปุ่ นกําหนดไว้ ส่วนชาวต่างชาติก็ 
ต้องมีคณุสมบตัคิรบทีจะสมรสภายใต้กฎหมายประเทศของตน ซงึต้องใช้เอกสารดงัต่อไปนี 

１．โคเซกิโทฮง(สําเนาทะเบียนบ้าน)หรือโชวฮง (แบบรับรองรายการ) (ชาวญีปุ่ น) 
２．หนงัสือเดินทาง (สิงทีรับรองสญัชาติ) 
３．หนงัสือรับรองคณุสมบตัิเพือการสมรสซงึออกโดยสถานทตูหรือสถานกงสลุไทย   หรือเอกสาร 

ทีใช้แทน (ถ้าไม่ได้เขียนเป็นภาษาญีปุ่ นต้องแนบเอกสารฉบบัแปลเป็นภาษาญีปุ่ นพร้อม 
กบัเซน็ชือ ทีอยู่และตราประทบัผู้แปลเอกสาร) 

４．ใบทะเบียนสมรส (ขอได้ทีสํานกังานราชการ ต้องมีทงัลายเซน็และตราประทบัของพยานทีอาย ุ 
 ปีขึนไป  คน และต้องเขียนเป็นภาษาญีปุ่ น) 

 
การสมรสทีมีผลตามกฎหมายญีปุ่ นแล้ว  ต่อไปนนัก็ดําเนินการแจ้งทีประเทศอีกฝ่ายหนงึ 

ตอนนนัจําเป็นต้องมี「ใบรับรองตรวจรับใบทะเบียนสมรส (คอนอินโทโดเคจริูโชเมโช)」เมือยืนใบ 
ทะเบียนสมรส ต้องขอให้สํานกังานเทศบาลออกใบรับรองตรวจรับด้วย แต่การดําเนินการแต่ละ 
ประเทศไม่เหมือนกนั กรุณาตรวจสอบทีสถานฑตูหรือสถานกงสลุไทย  (ภาคผนวกⅨ－５ ) 

การแต่งงานจะมีผลตามกฎหมาย ตงัแต่วนัทีตรวจรับใบทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว  
 
２．การสมรสของบุคคลทถีือสัญชาตต่ิางประเทศทงัคู่ 

บคุคลทีถือสญัชาติต่างประเทศทงัคู่สามารถแต่งงาน ภายใต้กฎหมายญีปุ่ นได้ แต่ว่าการแต่งงาน 
ดงักล่าว จะมีผลใช้ได้กบัประเทศของตนหรือไม่นนั ไม่สามารถยืนยนัได้ จงึขอให้ระวงัในข้อนีด้วย   
กรุณาสอบถามรายละเอียดเพมิเติมเกียวกบัระเบียบการแจ้งสมรสได้ทีสถานทตูหรือสถานกงสลุประเ
ทศของตน (ภาคผนวกⅨ－５  ) และสํานกังานเทศบาลแผนกทีรับผิดชอบในญีปุ่ น (ภาคผนวกⅨ－１ ) 
 
３．การขอเปลียนแปลงสถานภาพการพาํนัก 

หากสมรสกบัชาวญีปุ่ นและต้องการเปลียนสถานภาพการพํานกั ในฐานะคู่สมรสของชาวญีปุ่ น 
หรือ ในกรณีการสมรสของบคุคลทีถือสญัชาติต่างประเทศทงัคู่ และต้องการเปลียนสถานภาพการ 
พํานกัในฐานะคู่สมรส กรุณาตรวจสอบให้แน่ชดัทีศนูย์ข่าวสารทวัไปสําหรับคนต่างชาติทีอาศยัอยู่ใน 
ญีปุ่ น (ภาคผนวกⅨ－２ ) 

 
４．การเปลียนแปลงรายละเอียดในบัตรพาํนัก(ไซริวการ์ด) 

ถ้ามีการเปลียนแปลงชือ-นามสกลุ  เนืองจากการสมรส 
ต้องแจ้งกบักองตรวจคนเข้าเมืองและกรณีทีมีการย้ายทีอยู่ต้องแจ้งต่อหน่วยงาน ณ ทีทําการเทศบาล 
(ภาคผนวกⅨ－１ ) 

 
５．การเปลียนแปลงอืนๆ 

หลงัจากสมรสแล้ว อาจจะมีวิธีการดําเนินการเกียวกบัภาษี, เงินบํานาญ, ประกนัสขุภาพ 
และค่าล่วงเวลาต่างๆ ให้ปรึกษากบัเจ้าหน้าทีดแูลการจ่ายเงินเดือนของทีทํางาน  เพราะอาจจะมีการ 
เปลียนแปลงไปจากการคํานวนก่อนแต่งงานก็ได้ 
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Ⅳ-４ การหย่าร้าง 
 

การหย่าร้างของการแต่งงานระหว่างประเทศ อาจมีความซบัซ้อนทางกฎหมาย 
แม้การดําเนินการหย่าในญีปุ่ นจะมีผลตามกฎหมายแล้วก็ตาม 
การหย่านนัอาจไม่มีผลตามกฎหมายในประเทศของท่าน 
ดงันนัจะขออธิบายเกียวกบัระเบียบการขนัตอนการหย่าโดยทวัไปภายใต้กฎหมายญีปุ่ น  

 
１．การหย่าร้าง 

หากคู่สามีภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหนงึเป็นชาวญีปุ่ นทีอาศยัอยู่ในญีปุ่ น สามีภรรยาเห็นชอบทีจะหย่าทงัคู่ 
จะสามารถหย่าได้ตามกฎหมายญีปุ่ น โดยทีญีปุ่ นเมือสามีภรรยาเห็นชอบและนําใบหย่าไปยืน  
ณ ทีทําการเทศบาล การหย่านนัจะมีผลตามกฎหมาย「การหย่าด้วยการตกลงยินยอม」

นอกจากนีมีการหย่าโดยการตดัสินของศาลครอบครัว เช่น 「การหย่าด้วยการไกล่เกลีย」, 
「การหย่าด้วยการตดัสินของศาล」, 「การหย่าด้วยการพพิากษาของศาล」

โปรดระวงัการเกิดปัญหาทีตามมาเพราะแม้ว่า 
กฎหมายญีปุ่ นจะยอมรับการหย่าร้าง แต่ทีประเทศของตนเองอาจยงัเป็นคู่สามีภรรยากนัอยู่ ฉะนนั 
กรุณาดําเนินการตามขนัตอนให้มีผลทางกฎหมายประเทศตนด้วย  
    หากคู่สามีภรรยาถือสญัชาติต่างประเทศทงัคู่ เงือนไขสําคญั  ระเบียบการต่างๆ ในการหย่าของแต่ 
ละประเทศจะแตกต่างกนัไป กรุณาติดต่อสถานทตูหรือสถานกงสลุประจําญีปุ่ นของประเทศตน 
(ภาคผนวกⅨ－５ ) 
 

２．กรณีไม่ต้องการหย่าร้าง 

หากท่านหรือคู่สมรสคนญีปุ่ นไม่ต้องการหย่า แต่อีกฝ่ายหนงึเซน็ชือเองและนําใบหย่าไปยืน 
ต่อทีทําการเทศบาล  การหย่าก็จะมีผลตามกฎหมาย  เพือป้องกนัการหย่าร้างทีตวัเองไม่ต้องการ  
ให้ไปยืนคําร้องแจ้งไม่ยอมรับการหย่าร้างไว้ทีสํานกังานเทศบาลทีออกทะเบียนครอบครัวของคู่สมรส  
คนญีปุ่ นหรือเทศบาลเขตทีอาศยัอยู่ การกระทําดงักล่าวนี ตราบใดทีท่านไม่ตกลงกนัด้วยวิธี
「การหย่าด้วยการตกลงยินยอม」

หรือถ้าปราศจากการไกล่เกลียหรือการฟ้องศาลการหย่าร้างจะดําเนินการไม่ 
ได้โดยฝ่ายเดียว  แต่ระบบนี ใช้กบักรณีการหย่าร้างของสามีภรรยาทีเป็นชาวต่างชาติทงัคู่ไม่ได้ 
 
３．สถานะวีซ่าหลังการหย่าร้าง 

   กรณีทีท่านอาศยัอยู่ในฐานะคู่สมรสของชาวญีปุ่ น หรือคู่สมรสชาวต่างชาติซงึพํานกัอยู่โดยถือวีซา่ 
「คู่สมรสผู้ ถือวีซา่ถาวร」หรือ「ผู้ติดตามพํานกัอยู่กบัครอบครัว」หากทําการหย่าร้างจะต้องแจ้งต่อกอง 
ตรวจคนเข้าเมืองเกียวกบัคู่สมรสภายใน  14 วนั 

ผู้ ทีพํานกัอยู่โดยถือวีซ่า「ผู้ติดตามพํานกัอยู่กบัครอบครัว」หรือ「คู่สมรสของชาวญีปุ่ น」หรือ 
「คู่สมรสผู้ ถือวีซา่ถาวร」หากไม่ได้ทําหน้าทีคู่สมรสเกินกว่า 6 เดือนจะถกูลบสิทธิในสถานะการพํานกั 
 ฉะนนั หากไม่ทําการเปลียนสถานะการพํานกัจะไม่สามารถพํานกัอยู่ทีญีปุ่ นต่อไปได้ กรุณาติดต่อ 
สอบถามหน่วยงานทีรับปรึกษาแต่ละหวัข้อ หรือศนูย์บริการข้อมลูชาวต่างชาติทวัไป 
(ภาคผนวกⅨ－２ ) 
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４．การเปลียนรายละเอียดในทะเบียนคนต่างด้าว 

  ถ้ามีการเปลียนแปลงชือ-นามสกลุ เนืองจากการหย่าร้าง จําเป็นต้องแจ้งต่อกองตรวจคนเข้าเมือง 
และกรณีทีมีการเปลียนทีอยู่จําเป็นต้องแจ้งต่อเขตเทศบาล(ภาคผนวกⅨ－１)  

 

กรณีทีทงัสองเห็นด้วยใน 
การหยา่(การหยา่โดย 
ยินยอม) ปัจจยัทีทําให้การหยา่มีผ

ลตามกฎหมายของแตล่ะ
ประเทศแตกตา่งกนั 
กรุณาตรวจสอบทีหนว่ยง
านราชการประจําญีปุ่ นข
องประเทศนนั 

กรณีทีทงัสองตกลงกนัมไ่ด้ 
แจ้งตอ่ศาลครอบครัวให้ไก
ลเ่กลยี(การหยา่โดยการไก
ลเ่กลยี) 
 

เมือไกลเ่กลยีแล้วตกลงกนั 
ไมไ่ด้, ร้องตอ่ศาลครอบครัว 
ขอให้ตดัสนิ(การหยา่โดยการ 
ตดัสนิของศาล) 

แจ้งขอไมรั่บการหยา่ 

เจ้าตวัทําการแจ้งขอให้ไมรั่บ 
ใบหยา่(ขอที ทีทําการ 
เทศบาล)เมือแจ้งตอ่ทีทํา 
การเทศบาลภมูิลาํเนา หรือ 
เทศบาลทีอาศยัแล้ว  ทาง 
เทศบาลจะไมรั่บการหยา่ 

เมือรับการแจ้งแล้ว การหยา่จะมผีลตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น 

 
เอกสาร 
 
ทีจําเป็น 

・ ใบหยา่ (ขอได้ทีทําการเทศบาล, 
ต้องมีลายเซ็นและตราประทบัชือของพยานทีบรรลนิุติภา
วะ 2 คน) 

・ สาํเนาทะเบียนครอบครัวญีปุ่ น (โคเซกิโทฮง) 1 ฉบบั 
・ หนงัสอืเดินทาง (เอกสารทีใช้ยืนยนัสญัชาต)ิ 
・ ใบรับรองรายการในทะเบียนบ้าน(จมูินเฮียวคิไซจิโกะอโุช

เมโช) เป็นต้น (ขอได้ทีทําการเทศบาลฝ่ายทะเบียน) 

・เมือหยา่โดยยินยอม คูส่ามีภรรยา 
・เมือหยา่โดยการไกลเ่กลีย ผู้ทีร้องขอให้ไกลเ่กลีย 

ยืนใบหยา่ที ทีทําการเทศบาลภมูิลาํเนาเดิมหรือเทศบาลทีอาศยัอยู ่ 

เมือยงัตกลงกนัไมไ่ด้ 
ร้องตอ่ศาลครอบครัวขอให้พิพากษา 
(การหยา่โดยการพิพากษาของศาล)  

คู่สามีภรรยา 
ชาวต่างชาตกัิบชาวต่างชาติ 

 

เมือไมต้่องการหยา่ 

ผู้ ทีพํานกัระยะปานกลาง 
ถึงระยะยาวในฐานะคู ่
สมรสซงึถือวีซา่
「คูส่มรสชาวญีปุ่ นฯลฯ」、

「คูส่มรสผู้ ถือวีซา่ถาวร」、

「ผู้ติด 
ตามพํานกัอยูก่บัครอบ 
ครัว」จะต้องแจ้งตอ่ 
กองตรวจคนเข้าเมือง 
ภายใน14วนัหลงั 
การหยา่ 

ชาวตา่งชาติดาํเนินการหยา่ทีประเทศของตน เมือรับการแจ้งแล้ว 
การหยา่จะมีผลตามกฎหมายประเทศของตน 

คู่สามีภรรยาชาวญีปุ่นกับชาวต่างชาต ิ
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Ⅳ-５ การเสียชีวติ 
 

1. การแจ้งเสียชีวิต 
กรณีคนต่างชาติเสียชีวิตในญีปุ่ นก็เช่นเดียวกบัคนญีปุ่ น คือ ตามกฎหมายต้องแจ้งกบัทีทํา 

การเทศบาล ภายใน  วนัหลงัจากเสียชีวิต  การยืนยนัการเสียชีวิตไม่ว่าจะเสียชีวิตด้วยสาเหตใุด 
ก็ตาม ตามกฎหมายต้องดําเนินการโดยแพทย์ทีมีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพแพทย์ญีปุ่ น หรือแพทย์ 
ผู้ตรวจชนัสตูรศพเท่านนั  

หลงัจากแพทย์ยืนยนัการเสียชีวิตแล้ว จะออกใบมรณบตัรให้ จากนนันําใบมรณบตัรดงักล่าว 
ไปยืนยงัเขตเทศบาล อําเภอ ทีผู้ เสียชีวิต หรือทีผู้แจ้งอาศยัอยู่  การคืนบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) โดยตรง 
แก่กองตรวจคนเข้าเมืองหรือส่งคืนทางไปรษณีย์ไปยงั กองตรวจคนเข้าเมือง โตเกียว（＊） ภายใน  
วนัหลงัการเสียชีวิต และแจ้งการเสียชีวิตไปยงัประเทศของผู้ เสียชีวิต 
ซงึวิธีการและขนัตอนของแต่ละประเทศจะแตกต่างกนัไป 
กรุณาติดต่อสถานทตูหรือสถานกงสลุประจําญีปุ่ น   (ภาคผนวก Ⅸ－ ) 
（＊） สถานทีคืนบตัร  2-7-11 Oume,Koutou-ku,Tokyo135-0064 

 Tokyokouwangoudouchosha 9F  
                       Tokyo Regional  Immigration Bureau Odaiba Oficce 
 
２．การฌาปณกจิ 
   เนืองจากมีประชากรหนาแน่น สสุานในโอซาก้าเกือบทงัหมดจะไม่ยอมอนญุาตให้ฝังศพ ถ้า 
จําเป็นต้องทําการฝังศพ เนืองจากเหตผุลทางศาสนาหรือประเพณี มิใช่การเผา ให้หาสสุานที 
สามารถฝังได้ หรือนําศพกลบัไป ทีประเทศของผู้ เสียชีวิต 
กรุณาปรึกษาสถานทตู หรือ สถานกงสลุ (ภาคผนวกⅨ－) 
 
 




