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IV �㠠㔱㔱㤰吠൭〼㠠㹆൭ 〲൭�  ‰൭〼〲

�㠠㔱㔱�㠠�㔱��〼㔱�൭〼�൭̬ݚ�൭ͣ�൭�� / 〲൭�㤰Ϝ�㤰 / 〲൭ݚ��൭

Ⅳ-１ 㔱��  ‰൭〼〲���� �̬〲൭� ���

㔱�� ‰൭〼〲 �����̬ 〲൭� ������ 㔱�������〲���൭̬ݚ�൭ͣ�൭�����ͣ   ‰൭〼〲 �〼ݚ����� 〼�㠠�㠠�൭〼〲�൭ͣ吠�ͣ
�㠠�㠠�൭̬���Ϝ�㤰吠൭〼㹆൭ 〲൭� ‰൭〼〲 �൭Ϝ〲�Ϝ൭��̬㔱��Ϝ��̬��〼���൭�Ϝ��ͣ「 �¼�  ‰൭〼〲 �㠠�㠠
�൭〼〲�൭ͣ吠�ͣ �㠠�㠠�൭̬」���ͣ ����㔱㔱�� ‰൭〼〲 �����̬ 〲൭� ��� ���n 〲ݚ 㔱�����¼��Ϝͣ��ݚ〲㔱̬ ����ͣ ����〼ݚ� ®

① �¼�����㔱㤰吠൭〼㹆൭ 〲൭� ‰൭〼〲 � ‰�൭〲̬ݚ൭ ｢ 3 ����〼｣

② �¼�����㔱㤰吠൭〼㹆൭ 〲൭� ‰൭〼〲 ｢�¼�  ‰൭〼〲 �㠠�㠠㤰®〼｣

③ �¼�����㔱㤰吠൭〼㹆൭ 〲൭� ‰൭〼〲 ｢〲൭��¼�｣ ｢ͣ൭〼�൭�〲൭�｣

④ �¼�������〼�൭̬ݚ�൭ͣ�൭�����ͣ �〲������ͣ〲㔱���① �③���〲൭���㤰�〼��ͣ〲�㠠��̬ͣ�������Ϝ

⑤ �¼�吠��㤰吠൭〼㠠㹆൭  ‰൭〼〲 吠൭̬� ��¡�

⑥ �¼��ϜݚϜ�㤰吠൭〼㹆൭ 〲൭� ‰൭〼〲

１．〲൭��‰൭㔱�� ‰൭〼〲�����̬〲൭����

㔱�� ‰൭〼〲 �����̬ 〲൭� ����㠠��〲���〼〲����������㔱�〼��൭����൭��㠠��¡��®ͣ n�〲, �Ϝ���Ϝ�〲൭�
������〼㤰吠൭〼㹆൭ 〲൭� ‰൭〼〲 , �Ϝ���Ϝ�〲൭�������〼�㠠�㠠�̬�൭〲൭� ‰൭〼〲 ���

㔱�� ‰൭〼〲 �����̬ 〲൭� ���〼� ® �㠠���ͣ 〲����̬ �㤰Ϝ� �Ϝ����‰൭�̬�����������〼n㤰�ͣ �‰൭���〼���ͣ
���¼ nݚ��¼�Ϝ��൭���Ϝݚ吠�ͣ 16 �� �Ϝݚ�‰൭���〼���ͣ 〲����̬ �㤰Ϝ�

�Ϝ�������〼��൭����൭
��㠠��¡��¼�������〼�¼�  ‰൭〼〲
�㠠�㠠�൭〼〲�൭ͣ吠�ͣ �㠠�㠠
�൭̬�

�‰൭㔱�����㤰〼൭Ϝ㔱�〼���
���〲�ͣ��̬��〼���൭�Ϝ��ͣ
��〲㤰൭��㠠㤰ͣݚ �൭ͣ
��������㹆൭��ͣ

�Ϝ�����̬�㤰�㔱〲൭����൭��㠠��¡ �Ϝ�����̬�㤰�㔱〲൭� ‰൭〼〲

〲൭��〼��൭ݚ����൭��
�㠠�㠠�̬�൭〲൭� ‰൭〼〲 /
�Ϝ����㔱�〼��൭�������〼
㤰吠൭〼㹆൭ 〲൭� ‰൭〼〲 ���
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㹆൭��〼14̬〼

�ͣ Ϝ������¼ݚ
���n〼ݚ〼�〼

㤰吠൭〼〲൭��� ��������������ȁ ( �������ឨ淤�����
�Ϝ�����

�Ϝ������൭��㠠��¡�Ϝݚ

�Ϝ������〼�¼�  ‰൭〼〲 �㠠�㠠
�൭〼〲�൭ͣ吠�ͣ �㠠�㠠�൭̬

�Ϝ�����൭�㔱�൭〼

・㔱�� ‰൭〼〲 �����̬ 〲൭����
�〼ͣ 㤰�����〼�൭ͣ�������㔱㔱〼��〲
」൭�㠠�‰൭ݚ̬ 㔱�� ‰൭〼〲 �����

̬〲൭����」㹆൭��ͣ �

・㔱�� ‰൭〼〲 �����̬ 〲൭����

�‰൭�〼�〼〲൭�n��ͣ ݚ¼�����

n��ͣ 〲൭���൭���〲・〲൭�
��൭����൭
�〲��������൭������¼ݚ�〼���
��¡㔱൭�����̬〲〼 n��ͣ
「��൭������¼ݚ
����〼� �〲�̬�������」�

・㔱�� ‰൭〼〲 �����̬ 〲൭����

・�㔱�㔱��ͣ〲൭���൭���〲

��㔱�Ϝ����‰൭�����ͣ��൭���〲 � ���� ‰൭〲൭�

��¡㔱൭���ͣ�����¼ݚ���Ϝ�

２．〲൭��‰൭�〼�〼�����ͣ������ ��¡㔱൭� �‰൭�㹆�

〲���������൭��㠠��¡���㤰〼൭Ϝ㔱�〼�〼�� 㤰〼൭Ϝ㔱�〼〼൭���㠠 㤰〼൭Ϝ㔱�〼�൭�〼�㠠 㤰〼൭Ϝ㔱�〼�¼㔱� 㤰〼൭Ϝ
㔱�〼��〼����㠠�㤰㠠 㤰〼൭Ϝ㔱�〼������Ϝݚ㠠 㤰〼൭Ϝ㔱�〼��〲 ����㠠 �൭〲〲൭��〼��൭����൭��㠠��¡ �㠠Ϝ�〲൭���〲
㔱�� ‰൭〼〲 �����̬ 〲൭� ��� ��n  �¼�〲�¼����〼ݚ ‰൭〼〲 �㠠�㠠�൭〼〲�൭ͣ吠�ͣ �㠠�㠠�൭̬ nݚ�〲 ������൭��㠠��¡����൭ͣ
㤰〼൭Ϝ㔱�〼���〼 �ͣ �൭〲�‰൭〲൭�n��ͣ ݚ¼����� � �����¡㔱൭�n��̬ �൭ͣ�����¡㔱൭��㠠㤰ͣݚ ����̬ 〲൭� ��Ϝ൭��
���㔱�൭〼�൭ͣ��������

�〼㔱�� ‰൭〼〲 �����̬ 〲൭� ��� 㔱〼��〲 �¼�吠ݚ൭��㔱〼�൭, �����〼൭Ϝ㤰〲��, 㤰��൭�� ��㠠��¡, ̬〼����〼
��� �〲�, � ¡, ,ݚ¼����� 㤰吠൭〼㹆൭ 〲൭� ‰൭〼〲 , ̬〼Ϝ��൭��〲 ൭� ‰൭〼〲 , Ϝ�〲൭��‰൭〲�〲൭��‰൭ �〲�〲��Ϝ���
�Ϝݚ 〲൭��〼��൭���� ‰൭ �〲�〲��Ϝ〼�〲�〼��㤰吠൭〼㹆൭ 〲൭� ‰൭〼〲 n�㠠�〼〼� ®�㠠Ϝ� 〲൭��‰൭�〼�〼n��ͣ � �〲��̬
〲㔱�����ͣ�����¼ݚ�൭¡� ���‰൭��������¡㔱൭�

〲��������൭������¼ݚ�����������〼 ��� ‰൭�〼�〼〲൭�n��ͣ ��൭���〲�൭〲���� ‰൭〲൭���¡㔱൭����Ϝ �ͣ �൭〲
〼®〼n��ͣ ��൭����൭ � ���� ‰൭〲൭���¡㔱൭��Ϝݚ㹆൭��〼 14 ̬〼�ͣ �൭〲��൭������¼ݚ �〼��〼〼®〼 ൭〲�‰൭㔱��
 ‰൭〼〲 �����̬ 〲൭� ���  � ��Ϝ〲㔱〲൭�n��ͣ ��൭����൭ 〲൭���൭������¼ݚ ����〼� �〲�̬������� n��̬ �Ϝݚ�‰൭���〼���ͣ
n��ͣ 〲൭�������〼�����¼ݚ�ݚ�〲�ͣ��̬��〼���൭�Ϝ��ͣ��〲
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㹆൭��〼14̬〼 �ͣ
Ϝ�〲൭�������〼n��ͣ

������〼���Ϝ¼�� �〲��̬〲㔱���� ‰൭
ͣ൭〼 㤰吠൭㔱〼・ 㤰Ϝ�㤰ݚ¼�

・��〲㤰൭����� 㔱��̬ͣݚ൭Ϝ�〲൭�������〼

n��ͣ�൭�〲൭����㔱〼��〲 �̬ �

・㔱�� ‰൭〼〲 �����̬ 〲൭����
・�¼�吠ݚ൭� ・〼ͣ 㤰�����〼�൭ͣ

������〼 ���� 㤰〲��
㤰��൭��・��㠠��¡ ̬〼
����〼��� �〲� ,� ¡

n��ͣ 〲൭�������〼n��ͣ〲㔱〲�ͣ

��̬��〼���൭�Ϝ��ͣ�����ͣ

��〲㤰൭�����‰൭��� 〼 㤰��ͣ������ͣ�‰൭�Ϝ�����

㔱�� ‰൭〼〲 �����̬ 〲൭����
൭�・ 㤰〲��〲���

㔱�� ‰൭〼〲 �����̬ 〲൭����
��ͣ�¼�吠��̬ݚ��൭吠൭̬�
Ϝ��൭��

・��〲㤰൭����� 㔱��̬ͣݚ൭�‰൭൭�

・〼ͣ 㤰�����〼�൭ͣ ・�¼�吠ݚ൭�

・㔱�� ‰൭〼〲 �����̬ 〲൭����

・〼ͣ 㤰�����〼�൭ͣ ・�¼�吠ݚ൭�

�〼吠�ͣ ̬〼Ϝ�
�൭��

���‰൭㔱���Ϝݚ���〲�ͣ
��̬��〼���൭�Ϝ��ͣ

��൭��㔱�����〲�ͣݚ�
��̬��〼���൭�Ϝ��ͣ

㹆൭��〼14̬〼�ͣ

��൭㔱〲൭�

������〼n��ͣ

・㔱�� ‰൭〼〲 �����̬ 〲൭����

㹆൭��〼14̬〼
�ͣ Ϝ�〲൭�
������〼n��ͣ

㤰ͣݚ �൭ͣ�����甀�����ͣ 〲�ͣ��̬��〼

���൭�Ϝ��ͣ��� �〲�̬（＊）

㤰吠൭〼〲൭���

３．〲൭�� ‰൭�〼�〼�� ���ͣ� ��〲 �ͣ��̬��〼�� �൭�Ϝ��ͣ��㠠� ‰൭� ��ͣ吠��〼

（１）n��ͣ ������〼n��ͣ�൭�〲൭�
൭〲Ϝ�〲൭�������〼n��ͣ�〼�൭�〲൭����㔱〼��〲 �〼㔱�� ‰൭〼〲 �����̬ 〲൭� 〼ݚ����� ���� 㤰〲�� 㤰��൭��

��㠠��¡ ̬〼����〼��� �〲� � ¡ ��n��ͣ �〲�ͣ��̬��〼���൭�Ϝ��ͣ�����ͣ㹆൭��〼ݚ� 14 ̬〼 �〼〲���〼� ®
�㠠��〲㔱���Ϝݚ�� �¼����Ϝ�㤰吠൭〼㹆൭ 〲൭� ‰൭〼〲 � ���〲൭���㠠〲�㔱�൭�� 「�¼������̬�൭����〼�� /
�〲�〲��Ϝ�൭ͣ���൭ / �‰൭�〼�〼 �〲�〲��Ϝ�൭ͣ�㠠̬ݚ൭ͣ��㠠��¡」 ���〲������Ϝ�㤰吠൭〼㹆൭ 〲൭� ‰൭〼〲
� ���〲൭�¡�〲 �൭「����〼ݚ��」 ൭〲Ϝ�〲൭�������〼n��ͣ㤰吠൭㔱〼���㤰ͣ 〲���¼ݚ ����� ‰൭ͣ൭〼,��ͣ����〼���� ��
n��ͣ �〲�ͣ��̬��〼���൭�Ϝ��ͣ�����ͣ㹆൭��〼ݚ� 14 ̬〼 ���㤰ͣݚ �൭ͣ�����������ͣ 〲�ͣ��̬��〼���൭
�Ϝ��ͣ��� �〲�̬（＊） ൭〲 ‰൭〼〲 㤰Ϝ�㤰ݚ¼��〼�൭〼㠠ݚ¼�� ���Ϝ�㤰吠൭〼㹆൭ 〲൭� ‰൭〼〲 「�൭¡� ‰൭〼〲 ݚ¼��
〲㔱���㔱��̬ 」「���〼�¼ݚ㤰Ϝ�㤰��ͣ�൭̬ݚ����� 〼」��� �〼〲�������¼ݚ㤰Ϝ�㤰�㤰���� �̬� �൭ݚ���� �൭ͣ �〲���ͣ
n��ͣ 㹆൭��〼 14 ̬〼ݚ��〼〲〼
（＊） ݚ¼����� 〲�ͣ��̬��〼���൭�Ϝ��ͣ ��� �〲�̬
5�5�30 Konan,Minato�ku,Tokyo,108�8255
Tokyo Regional Immigration Bureau,
Residence Management Information Department,
Receptionist notification

(〲�ͣ��̬��〼���൭�Ϝ��ͣ ��� �〲�̬ ݚ� ൭�〲൭���〲൭�㤰吠൭〼㹆൭ 〲൭� ‰൭〼〲 n�〼〲�㔱�㔱�‰൭� ��ͣ)

（２）〲൭���〲㔱�� ‰൭〼〲 �����̬ 〲൭� ����Ϝݚ
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�Ϝ����‰൭㔱�� ‰൭〼〲 �����̬ 〲൭� ���൭� 吠¼〲 ��Ϝ� 〼‰൭�㔱�㔱��ͣ�����〲�൭〲���൭〼�൭���� ‰൭�̬� ���
〲�ͣ�㔱� ��ͣ��� n��ͣ ���‰൭㔱���Ϝݚ �〲�ͣ��̬��〼���൭�Ϝ��ͣ�����ͣ㹆൭��〼ݚ� 14 ̬〼

（３）〲൭ݚ����൭��㔱�� ‰൭〼〲 �����̬ 〲൭� �����ͣ�¼�Ϝ�㤰吠൭〼㹆൭ 〲൭� ‰൭〼〲 吠൭̬�
〲൭ݚ������൭��㔱�� ‰൭〼〲 �����̬ 〲൭� ��� 㤰‰൭�㔱�¼�Ϝ��൭��16 �� �� ®〼�� ���Ϝ�㤰吠൭〼㹆൭ 〲൭�

 ‰൭〼〲 吠൭̬� ���Ϝ�㤰吠൭〼㹆൭ 〲൭� ‰൭〼〲 ���〼�¼�Ϝ��̬൭Ϝ�����̬�൭��� ൭㠠��൭〼�㠠�㔱㤰¼ͣ ��� 2 �‰൭���
�®ͣ nݚ� 2 ����〼 〲�〼̬〼Ϝ��൭����ͣ㔱�����Ϝݚ 㤰‰൭�㔱�¼�Ϝ��൭���Ϝݚ吠�ͣ 16 �� n�㠠̬〼㔱��Ϝ��൭���㠠
���〼̬〼� �〲������㔱 16 �� 㤰൭Ϝ൭�吠�‰൭�����ͣ������®ͣ nݚ� 6 ����〼 〲�〼吠�ͣݚ ̬〼� �〲� 㔱�� ‰൭〼〲 �����
̬〲൭����

��ͣ�¼�  ‰൭〼〲 �㠠�㠠�൭〼〲�൭ͣ吠�ͣ �㠠�㠠�൭̬�൭�� 16 ���� ®〼�� ���ͣ �Ϝݚ��ݚ�¼�Ϝ�㤰吠൭〼㹆൭ 〲൭�
 ‰൭〼〲 吠൭̬� �㠠�������〼吠�ͣ ̬〼Ϝ��൭��㤰吠൭〼㹆൭ 〲൭� ‰൭〼〲

４．�㠠�㔱��〼㔱�൭〼�൭̬ݚ�൭ͣ�൭��
�൭̬ݚ�൭ͣ�൭�� �㠠����㔱〲൭�㔱〼��〲 ���Ϝ¼��〼�㠠�㔱��〼㔱�൭〼ݚ��〼〲〼 �〼�㠠�㔱��〼㔱�൭〼 〼�〲�൭〲

����㤰〲�� ̬〼����〼��� �〲� � ¡ ݚ¼����� ����㤰〲��̬ 〼�൭���㔱��̬ n��̬ �㠠�ͣ㔱〼��〲 㤰��൭�� ��㠠��¡
㤰吠൭〼㹆൭ 〲൭� ‰൭〼〲 �㠠�㠠�̬�൭〲൭� ‰൭〼〲 ��� ��̬ � n�㠠�〼㔱�� ‰൭〼〲 �����̬ 〲൭� ��� �㠠�Ϝݚ㔱〼��〲
����������n�〼�������ͣ nݚ��〼�㠠�㔱��〼㔱�൭〼�㠠Ϝͣ�ݚ��㔱〼��〲 ����������n�〼�������ͣ 〼� ® n�㠠�㠠��〲㤰‰൭�〼൭
�㠠�㔱��〼㔱�൭〼 �����㔱�㔱��ͣ�൭�〲൭����Ϝ¼��㠠�㔱��〼㔱�൭〼��¼Ϝ�〼����̬��������̬���Ϝ���

�㠠�㔱��〼㔱�൭〼〼� ® �㠠��〲��㤰 ‰൭�㔱�൭̬ݚ�൭ͣ�൭�� ���ͣ Ϝ������¼ݚ n�㠠 ‰൭〼〲 ݚ�������� 〼 � �〲〼 3 ����〼
൭ͣ吠¼〲ݚ�� ���ͣ�൭Ϝ〲�Ϝ൭� �〲�̬�〼 〼〲 ̬�����ͣ�ݚ� �¼�  ‰൭〼〲 �㠠�㠠㤰®〼 ����㠠���‰൭�㠠�㔱��〼㔱�൭〼��
㤰 ‰൭�㔱�¼�  ‰൭〼〲 �㠠�㠠�൭〼〲�൭ͣ吠�ͣ �㠠�㠠�൭̬����ͣ ����〼ݚ� ®

1. �¼�  ‰൭〼〲 �㠠�㠠�൭〼〲�൭ͣ吠�ͣ �㠠�㠠�൭̬
2. �¼�Ϝ�㤰吠൭〼㹆൭ 〲൭� ‰൭〼〲 吠൭̬� ��¡�
3. �¼�����㔱�〼��൭����� ®㹆��〼�㠠�㠠�̬�൭〼��ͣ ����¼�����㔱�〼��൭� ‰൭〼〲 ��̬��൭̬
4. �¼�  ‰൭〼〲 � �〲〼〲‰൭〼��〼���ͣ�൭〲〲൭�〲‰൭�〼�����〲൭�㤰¼��㤰��㤰��൭��

〲����������㔱�������Ϝݚ���吠��㤰��൭ݚ������� 〼 ���ͣn��ͣ � �〲�㹆൭��〼 14 ̬〼 �ͣ 㔱���� �〲� ���ͣ ���� ‰൭
〲൭������¡㔱൭�����൭¡���¼ݚ�㠠�‰൭�㠠�㔱��〼㔱�൭〼�〼�൭〼㠠「�¼�  ‰൭〼〲 � �〲〼〲‰൭〼��〼���ͣ�൭〲〲൭�
〲‰൭�〼��」 〲������〲൭� ‰൭〼〲 ݚ�������� 〼� �〲〼 60 ̬〼�� ®〼�� ���ͣ�‰൭〲൭����㔱㤰吠൭〼㹆൭ 〲൭� ‰൭〼〲 ���
〲�ͣ
��̬��〼���൭�Ϝ��ͣ 㹆൭��〼 30 ̬〼 �ͣ 㔱���〲‰൭�〼�� ൭〲����㔱�〼��൭���Ϝ�㤰吠൭〼㹆൭ 〲൭� ‰൭〼〲
���〼�¼�  ‰൭〼〲 �㠠�㠠�൭〼〲�൭ͣ吠�ͣ �㠠�㠠�൭̬ �൭ͣ〲�ͣ��̬��〼���൭�Ϝ��ͣ�㠠����㔱��〲㔱�� ‰൭〼〲 �����
̬〲൭���� ��

５．�㠠㔱㔱Ϝ൭����㤰̬ݚ〼㔱����
�㠠㔱㔱Ϝ൭����㤰̬ݚ 〼㔱����（ Ϝ൭�〼 Ϝ�㔱�� �） �㠠���〼Ϝ൭����� ‰൭〼̬〼 12 � 〲 � ¼�� ��
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�൭¡�
����¡���〼��㠠ݚ¼�� ݚ� 〼��〲 �〼�㠠����㔱Ϝ൭����㤰̬ݚ 〼㔱����〼� ® n�㠠Ϝ൭����㤰̬ݚ 〼㔱������ͣ
nݚ��㠠
�〼�㠠n�〲ݚ�൭ͣ〲 〼 �൭Ϝ�〲 n� �̬ �㠠� ��ͣ�� �Ϝ൭��������̬〲 〼〼� ®������̬�� �  ����� ��൭ͣ
� �൭〼
��㠠〲〼㤰 ͣ �Ϝ, 㹆൭��, 〲൭����ͣ〲 〼㹆 � �㔱 � �㹆൭��〼��㠠��¡���� ݚ� 〼 ��㠠Ϝ൭� 2�3 �൭���� �
� ͣ �൭〲
�� ��Ϝ�ͣ�㠠�㔱��〼㔱 �൭〼�〼��㠠��¡���� ݚ� 〼n� �̬ �㔱n� �ͣ Ϝ൭����㤰̬ݚ 〼㔱���� �「㔱��n��ͣ �����
〲൭� ���」�㠠吠¼〲 㤰 ͣݚ Ϝ൭� ��൭ͣ������� � �n㔱㔱�ͣ�㠠�㔱��〼� � �൭Ϝ�����¼ݚ�〼�㠠�㔱��〼㔱 �൭〼
㤰 ‰൭� 㔱�¼���㠠㤰ͣ� �㤰൭Ϝ൭�吠� ‰൭���〼「〲൭���Ϝ൭����㤰̬ݚ 〼㔱�����Ϝ൭�〼 Ϝ�㔱�� �〲 ൭� ���」���
�®ͣ 「㔱��n��ͣ �����〲൭� ���」 ����〼〲�㠠�൭�,�ϜݚϜ��¼�� n�㠠 「Ϝ൭�〼 Ϝ�㔱�� �〲 ൭� ��」����〼〲൭��� IC,Ϝ�
�¼�� �Ϝ���Ϝ�〲൭�������〼n��ͣ「�����¼ݚ」���「����」�൭Ϝ�㔱����̬ 〲൭� �� ��� �‰൭���〼���ͣn��ͣ ���Ϝ¼����
������〼n��ͣ ���ͣ���ݚ����ͣ�ݚ���� ��¡㔱൭� �‰൭�㹆�㹆൭��〼 14 ̬〼 � ����‰൭〲൭��ͣ� ��Ϝ ¼��Ϝݚ�〼
〲൭� �� n�㠠�〼〲���� ��Ϝ�〲൭ݚ���� ��������〼n��ͣ�㠠�㠠�̬�൭  ‰൭〼 〲 �൭¡� ��� 〲�� ‰൭���〼� ��ͣ
� ‰൭�� ���ͣ������〼n��ͣ�൭��〲 ൭��� �Ϝ൭�〼 Ϝ�㔱�� �〲 ൭� ����̬ � 〲൭��‰൭�� ���ͣ������〼n��ͣ�൭��〲 ൭�
�� �Ϝ൭�〼 Ϝ�㔱�� �〲 ൭� ��〼� ® 㤰൭Ϝ൭�吠�‰൭〲൭����〼� ‰൭� ��ͣ 3 ����〼 �〲�〼̬〼Ϝ��൭������ͣ�̬��〼〲൭ݚ ��〼®〼

������� �〲��̬〲㔱Ϝ൭�〼 Ϝ�㔱�� �� �̬�� �㔱� �〲 ൭�㹆൭�൭� ͣ 〲��, ��〼, �〲൭��, 㤰��〼, ������〲㤰�
＊n��ͣ 〲൭�������㔱��n��ͣ �����〲൭� ���, 〲൭���Ϝ൭����㤰̬ݚ 〼㔱����（Ϝ൭�〼 Ϝ�㔱�� �

〲൭� ��）��̬��൭̬ �〼���ͣ�൭〲�‰൭൭�, 吠¼〲 ��Ϝ�
☎０１２０－０１７８－２７

＊� �〲��̬〲㔱�㠠㔱㔱��ͣϜ൭�〼 Ϝ�㔱�� �, Ϝ൭�〼൭� �൭���Mynaportal�
☎０１２０－０１７８－２６

�㤰 ‰൭� 㔱㹆൭�൭���〼〼�〲�〼���൭〲㹆൭�൭� ͣ 〲������㔱� �〲 ൭�̬ 〼���Ϝ�൭ � ®ͣ n� �൭̬�ݚ 9:30 〼�

－20:00〼��

ＵＲＬ https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/
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Ⅳ-２ ระเบยีบการเกี่ยวกับการพ านัก 

１．การอนุญาตให้เข้าประเทศได้อีก (กรณีออกนอกประเทศญี่ปุ่นช่ัวคราว) 
เมื่อออกนอกประเทศญ่ีปุ่ นชั่วคราวในระยะเวลาการพ านกั สามารถขออนญุาตเขา้ญ่ีปุ่ นไดอ้ีก 

ใบอนญุาตนีม้ีอายใุชไ้ดน้านที่สดุ  5  ปี  (แต่ไม่เกินระยะเวลาการพ านกั)  
ซึ่งมีประเภทที่อนญุาตใหก้ลบัเขา้ประเทศอีก แบบรอบเดียวกบัแบบหลายรอบ 
ทัง้นีผู้ท้ี่พกัอาศยัอยู่ดว้ยสถานภาพการพ านกัประเภท「การพ านกัระยะเวลาสัน้」
จะไม่เขา้ข่ายในการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศอีก  การขออนญุาตตอ้งเตรียมเอกสารดงันี ้

① ใบค ารอ้งขออนญุาตใหเ้ขา้ประเทศไดอ้ีก (ขอไดท้ี่แผนกบรกิารกองตรวจคนเขา้เมือง) 
②   บตัรพ านกั(ไซรวิการด์)  （⇒Ⅳ-１） 

③    หนงัสือเดินทาง 

④  อากรแสตมป์มลูค่า 3,000เยน  (ส าหรบั1 ครัง้) หรือมลูค่า 6,000เยน  (ส าหรบัหลายครัง้) 
การขออนญุาตใหเ้ขา้ประเทศไดอ้ีก ปกติสามารถออกใหไ้ดภ้ายในวนัเดียว   ยื่นขอไดท้ี่กอง 
ตรวจคนเขา้เมืองโอซากา้  

มีการน า 「ระบบการถือเสมือนอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศไดอ้ีก」 มาใช ้โดยชาวต่างชาติที่ถือ 
หนงัสือเดินทาง, บตัรพ านกั(ไซรวิการด์) ที่มีอายกุารใชง้านอยู่นัน้ กรณีที่กลบัเขา้ประเทศใหม่ภายใน  
1 ปี เพ่ือท ากิจกรรมเช่นเดิม  ไม่จ าเป็นตอ้งขออนญุาตเขา้ประเทศใหม่ การใชร้ะบบนี ้จ าเป็นตอ้ง 
แสดงบตัรพ านกั(ไซรวิการด์) เมื่อจะออกนอกประเทศ  
 

２．การตอ่ระยะเวลาพ านักอยู่ 

ระยะเวลาที่ไดร้บัอนญุาตใหพ้ านกัอยู่ที่ญ่ีปุ่ นมีก าหนดเวลา 
ถา้ตอ้งการต่อระยะเวลาการพ านกัและกิจกรรมอย่างเดิมต่อไป 
จ าเป็นตอ้งยื่นค ารอ้งขอต่อระยะเวลาการพ านกั สามารถยื่นขอก่อนหมดอายรุะยะเวลาการพ านกั3 
เดือน ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี ้

①  แบบฟอรม์ค ารอ้ง ((ขอไดท้ี่แผนกบรกิารกองตรวจคนเขา้เมือง) 
②   หนงัสือเดินทาง 

③   บตัรพ านกั(ไซรวิการด์)    

④  หนงัสือรบัรองสถานภาพการท ากิจกรรมทัง้ในอดีตจนถึงปัจจบุนั และอนาคต (เอกสารที่จ  าเป็น 
ขึน้อยู่กบัสถานภาพการพ านกั  โปรดสอบถามท่ีศนูยข์่าวสารทั่วไปส าหรบัคนต่างชาติ มีขอ้มลู 
ในโฮมเพจของ กรมการตรวจคนเขา้ออกเมือง กระทรวงยตุิธรรม ดว้ยเช่นกนั) 

⑤   รูปถ่าย 
  การอนญุาต   
มีการตดัสินว่าจะอนญุาตใหพ้ านกัต่อหรือไม่นัน้  จะพิจารณาจากเอกสารต่างๆ  ฯลฯ 

และตัง้แต่การยื่นค ารอ้งจะไดร้บัการประทบัตราว่า “ก าลงัพิจารณาอนมุตัิ” 
ที่ดา้นหลงับตัรพ านกั(ไซริวการด์)   หากไดร้บัอนญุาต 
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ในกรณีที่เป็นสถานภาพผูพ้  านกัระยะปานกลางถึงระยะยาว  จะไดร้บัการออกบตัรพ านกั(ไซรวิการด์) ให ้
 

３．การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพ านัก 
หากตอนนีท้่านท ากิจกรรม(ท างาน)ต่างจากสถานภาพการพ านกัที่ท่านไดร้บัอนญุาต ใหย้ื่นค า 

รอ้งขอเปลี่ยนสถานภาพการพ านกั ซึ่งเป็นระบบที่สามารถเปลี่ยนสถานภาพการพ านกัอีกประเภทหนึ่ง 
โดยที่ไม่ตอ้งออกนอกประเทศชั่วคราว 
เมื่อมีความจ าเป็นตอ้งเปลี่ยนสถานภาพการพ านกัจะตอ้งยื่นค ารอ้งใหพิ้จารณาอนมุตัิก่อนวนัหมดอายสุ
ถานภาพการพ านกัเดิม 

เอกสารท่ีจ าเป็นที่ตอ้งการเปลี่ยนแปลงสถานการพ านกันัน้ต่างกนั  กรุณาติดต่อสอบถาม 
ศนูยป์ระชาสมัพนัธส์ถานภาพการพ านกัส าหรบัคนต่างชาติ 
และมีขอ้มลูใหท้ี่เวบไซดข์องกองตรวจคนเขา้เมืองดว้ย 
URL https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html 

 

４．การอนุญาตขอท ากิจกรรมนอกสถานะ 

หากท่านท ากิจกรรม(ท างาน)โดยไม่ไดร้บัอนญุาตตามสถานภาพการพ านกัที่มี 
จะถือว่าเป็นการท างานโดยผิดกฎหมาย เช่น ในกรณีที่นกัศกึษาต่างชาติท างานพิเศษ ตอ้งมี 
「การอนญุาตท ากิจกรรมนอกสถานะ」นี ้ ก่อนที่ท่านจะเริ่มท างานพิเศษ  ฯลฯ 
ตอ้งขออนญุาตจากกองตรวจคนเขา้เมืองก่อน  

ผูเ้ขา้ประเทศครัง้แรก ท่ีไดร้บัอนญุาตสถานภาพการพ านกั 「ศกึษาต่อ」(ทัง้นี ้ ส  าหรบัผูท้ี่ไดร้บั 
อนญุาตระยะเวลาการพ านกั มากกว่า「3 เดือน」ขึน้ไปเท่านัน้) สามารถท าเร่ือง「การอนญุาตท า 
กิจกรรมนอกสถานะ」ได ้ที่สนามบิน หรือท่าเรือเมื่อเขา้ประเทศ 

  เอกสารท่ีจ าเป็น   
① ใบค ารอ้งขออนญุาตท ากิจกรรมนอกสถานะ 

②     บตัรพ านกั(ไซรวิการด์)   
③ หนงัสือเดินทาง 

④ หนงัสือรบัรองรายละเอียดการท ากิจกรรม(ท างาน) 
 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html
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Ⅳ-３ การสมรส 

 

 

ชาวญ่ีปุ่ นที่มีคณุสมบตัิครบที่จะแต่งงานตามที่กฎหมายญ่ีปุ่ นก าหนดไว ้ 
ชาวต่างชาติที่มีคณุสมบตัิครบที่จะแตง่งานภายใตก้ฎหมายประเทศของตน 

การสมรสระหว่างชาวญ่ีปุ่ นกบัชาวตา่งชาติ การสมรสที่ทัง้คูเ่ป็นชาวตา่งชาต ิ

แจง้ ณ ที่ท  าการเทศบาลซึ่งคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีที่อยู่  

หรือที่ท  าการเทศบาลภมิูล าเนาเดิมของชาวญ่ีปุ่ น  

เมื่อรบัการแจง้แลว้ 
การสมรสที่ประเทศญ่ีปุ่ นจะมีผลตามกฎหมาย 

ขอใหอ้อกใบรบัการแจง้สมรส(เคก็คอนจรูโิชเมโช) ขณะนัน้เลย 

 

ชาวต่างชาติด าเนินการสมรสทีป่ระเทศตน  

ระเบียบการวิธีการของแต่ละประเทศจะแตกต่างกนั กรุณา 

ตรวจสอบที่สถานฑตู,สถานกงสลุประจ าญ่ีปุ่ นของประเทศนัน้ 

เมื่อรบัการแจง้แลว้ การสมรสที่ประเทศนัน้จะมีผลตามกฎหมาย 
 

ผูป้ระสงคต์อ้งการเปล่ียนสถานภาพการพ านกัในฐานะเป็นคู่สมรส   
กรุณาปรกึษากองตรวจคนเขา้เมอืงที่ในเขตควบคมุ 

ปัจจยัที่ท  าใหก้ารสมรสมีผลตามกฎหมายของ 
แต่ละประเทศแตกตา่งกนั กรุณาติดต่อสอบถาม 
และด าเนินการ ณ สถานท่ีราชการประจ าญ่ีปุ่ น  
ของประเทศนัน้ 
  กรณีท าการสมรส ณ 
ที่ท  าการเทศบาลของญ่ีปุ่ น 
กรุณาตดิต่อสอบถามที่ท  าการเทศบาลนัน้ 

 

เอกสาร 
ที ่

จ าเป็น 

・ ใบทะเบียนสมรส ( รบัไดท้ี่เทศบาล 
ตอ้งมีลายเซ็นและตราประทบัของพยานท่ีบรรลนุิติภ
าวะ 2 คน) 

・ โคเซกิโทฮง (ส าเนาทะเบียนครอบครวั) (ชาวญ่ีปุ่ น) 
・ หนงัสือรบัรองคณุสมบตัเิพื่อการสมรสหรือเอกสารท่ีใ

ชแ้ทน (ชาวต่างชาติ) 
・    หนงัสือเดินทางฯลฯ (สิง่ที่รบัรองสญัชาต)ิ 

เอกสารที่ใชข้อง 
แต่ละประเทศ 
แตกต่างกนั 
กรุณาตรวจสอบ 
ที่ที่ท  าการ 
เทศบาล 
 

การขอจดทะเบียนสมรสระหว่างประเทศ 
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１．การสมรสระหว่างชาวญี่ปุ่นกับชาวต่างชาติ 
ในกรณีชาวญ่ีปุ่ นกบัชาวต่างชาติสมรสกนัที่ประเทศญ่ีปุ่ น 

ตอ้งแจง้ใหส้  านกังานเทศบาลทอ้งถ่ิน 
ทราบ โดยชาวญ่ีปุ่ นตอ้งมีคณุสมบตัิครบที่จะสมรสตามที่กฎหมายญ่ีปุ่ นก าหนดไว ้
สว่นชาวตา่งชาตกิ ็
ตอ้งมีคณุสมบตัิครบที่จะสมรสภายใตก้ฎหมายประเทศของตน ซึง่ตอ้งใชเ้อกสารดงัตอ่ไปนี ้
１．โคเซกิโทฮง(ส าเนาทะเบียนบา้น)หรอืโชวฮง (แบบรบัรองรายการ) (ชาวญ่ีปุ่ น) 
２．หนงัสอืเดนิทาง (สิ่งที่รบัรองสญัชาติ) 
３．หนงัสอืรบัรองคณุสมบตัิเพื่อการสมรสซึง่ออกโดยสถานทตูหรอืสถานกงสลุไทย   

หรอืเอกสาร 
ที่ใชแ้ทน 

(ถา้ไม่ไดเ้ขียนเป็นภาษาญ่ีปุ่ นตอ้งแนบเอกสารฉบบัแปลเป็นภาษาญ่ีปุ่ นพรอ้ม 
กบัเซ็นชื่อ ที่อยู่และตราประทบัผูแ้ปลเอกสาร) 

４．ใบทะเบียนสมรส (ขอไดท้ี่ส  านกังานราชการ 
ตอ้งมีทัง้ลายเซน็และตราประทบัของพยานที่อาย ุ 
20 ปีขึน้ไป 2 คน และตอ้งเขยีนเป็นภาษาญ่ีปุ่ น) 

 
การสมรสที่มีผลตามกฎหมายญ่ีปุ่ นแลว้  

ต่อไปนัน้กด็  าเนนิการแจง้ที่ประเทศอีกฝ่ายหนึง่ ตอนนัน้จ าเป็นตอ้งมี
「ใบรบัรองตรวจรบัใบทะเบียนสมรส (คอนอินโทโดเคจรูโิชเมโช)」เมื่อยื่นใบ 
ทะเบียนสมรส ตอ้งขอใหส้  านกังานเทศบาลออกใบรบัรองตรวจรบัดว้ย 
แต่การด าเนินการแตล่ะ 
ประเทศไม่เหมือนกนั กรุณาตรวจสอบที่สถานฑตูหรอืสถานกงสลุไทย  (ภาคผนวกⅨ－５ ) 

การแต่งงานจะมีผลตามกฎหมาย ตัง้แต่วนัที่ตรวจรบัใบทะเบียนสมรสเรยีบรอ้ยแลว้  
 
 

２．การสมรสของบุคคลทีถ่ือสัญชาติต่างประเทศทัง้คู่ 
บคุคลที่ถือสญัชาตติ่างประเทศทัง้คู่สามารถแต่งงาน ภายใตก้ฎหมายญ่ีปุ่ นได ้

แต่ว่าการแต่งงาน 
ดงักลา่ว จะมีผลใชไ้ดก้บัประเทศของตนหรอืไม่นัน้ ไม่สามารถยืนยนัได ้
จงึขอใหร้ะวงัในขอ้นีด้ว้ย   
กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัระเบียบการแจง้สมรสไดท้ี่สถานทตูหรอืสถาน
กงสลุประเทศของตน (ภาคผนวกⅨ－５  ) และส านกังานเทศบาลแผนกที่รบัผดิชอบในญ่ีปุ่ น 
(ภาคผนวกⅨ－１ ) 
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３．การขอเปล่ียนแปลงสถานภาพการพ านัก 

หากสมรสกบัชาวญ่ีปุ่ นและตอ้งการเปลีย่นสถานภาพการพ านกั 
ในฐานะคู่สมรสของชาวญ่ีปุ่ น 
หรอื ในกรณีการสมรสของบคุคลที่ถือสญัชาติต่างประเทศทัง้คู่ 
และตอ้งการเปลีย่นสถานภาพการ 
พ านกัในฐานะคู่สมรส 
กรุณาตรวจสอบใหแ้นช่ดัที่ศนูยข์่าวสารทั่วไปส าหรบัคนต่างชาตทิี่อาศยัอยู่ใน 
ญ่ีปุ่ น (ภาคผนวกⅨ－２ ) 

 

４．การเปล่ียนแปลงรายละเอียดในบัตรพ านัก(ไซริวการด์) 
ถา้มกีารเปลี่ยนแปลงช่ือ-นามสกลุ  เนื่องจากการสมรส 

ตอ้งแจง้กบักองตรวจคนเขา้เมืองและกรณีที่มีการยา้ยที่อยูต่อ้งแจง้ตอ่หน่วยงาน ณ 
ที่ท  าการเทศบาล (ภาคผนวกⅨ－１ ) 

 

５．การเปล่ียนแปลงอื่นๆ 
หลงัจากสมรสแลว้ อาจจะมีวิธีการด าเนินการเก่ียวกบัภาษี, เงินบ านาญ, 

ประกนัสขุภาพ และค่าลว่งเวลาต่างๆ 
ใหป้รกึษากบัเจา้หนา้ที่ดแูลการจ่ายเงินเดือนของที่ท  างาน  เพราะอาจจะมีการ 
เปลี่ยนแปลงไปจากการค านวนก่อนแต่งงานกไ็ด ้
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Ⅳ-４ �䇅����䇅� �䇅�
�䇅����䇅� �䇅�甀ݬ��䇅ݫ߈����䇅晈�ܸ�ᕰ�䇅�澀�ܸ˾䆸ݠ ��䇅ݪ��晈䆸䇅ݬ�甀瓈ݬϖ儘ᕰ䇅瓈ݠ䇅ݬ ��䇅���䇅˾晈�晈߈

�䇅����䇅¥晈nϖµ澀Ä� 晈ܸݠϖ�Éݫ䇅ݪ��䇅߈�É�ᕰݫ��䇅 �䇅����䇅晈ݬn晈ݬ䇅ݠ��ϖ�Éݫ䇅ݪ��䇅�¥晈澀�ܸ˾䆸ݠ甀ݬ�
䆸�䇅晈 ��䇅�nϖµ澀Äݪ��ݫ¥�µᕰ�澀�䇅ݬ晈�䇅����䇅䁡��䆸ݬݫn晈ݬ甀�ܸ˾甀ϖ�甀�䇅�甀ݬ��甀䇅�˾�ϖµ�ᕰ�ݬݬ甀ܸݠn晈ݬ�晈ݬ� 晈

��晈��ᕰ�¥晈˾�ݬn�甀ݬϖ䆸ϖµ䆸ݠ��
�䇅����䇅��䇅����䇅䁡��
��晈ݬ�� 澀ݬݠݠݬ�䆸ϖµ䆸 �䇅¥���䇅����䇅ϖ

�Éݫ䇅ݪ��䇅�甀ݫ߈�ݬ�
Éܸ澀�ܸ˾䆸ݫ�ݫ߈ݠ�䇅ݬ��晈
��Äݠ䇅ݫ�ᕰݠ甀ݬ甀䆸ϖµ�晈�ᕰ�
�䇅晈�䇅¦�䇅�澀�ܸݠ�䇅nϖµ澀Ä� 晈
甀ݬ�澀�ܸ˾䆸ݠ晈ݬn晈

����晈ݬ���Éݫ�ݬn�甀ݬϖ䆸ϖµ䆸ݠ��
��¥ᕰݬ�甀儘ݬ�䇅É儘ݠݬ�ݫ��ݠ߈
��É�˾ �Éϖµ���䇅����䇅䁡���䇅�
��É�˾ �Éϖµ��

˾䁒µݬ��É�˾ �Éϖµ߈�É�ᕰݫ�Éݬ��晈
������ � ᕰݬ�甀儘ݬ�䇅É儘ݠݬ�ݫ�ݬ�
甀ݬݫ��¥ݬ�甀�晈��䇅����䇅䁡���䇅�
�䇅Éݠ�ݬ�甀�晈甀ݬݫ

甀�䇅����䇅ݬ���ݬ��甀ݠ߈

甀ݬ�����¥ݬ��甀ݠ߈�ᕰ䆸�䇅�䇅ݬݫ�䇅ݠ˾
¥甀���䇅�甀ݬ䆸ϖµ 䆸ϖµ䆸 �䇅�䇅�
˾䆸ݠ甀䇅É�˾䁒µݬ�ݫ��ݠ߈ݬ䆸ϖµ䆸 �䇅
�䇅�˾䆸ݠ甀䇅É���É �䇅˾晈䇅 ��䁒ݬ
˾䆸ݠ甀䇅É䆸ϖµݬ䇅߈�ݬݠÉ�ᕰ 䆸䇅�
˾䆸ݠ甀䇅Éܸݠ��� 甀�䇅����䇅ݬ

˾䁒µݬ�ݬ甀�䇅߈��ݠ߈�É�ᕰ �䇅����䇅ܸݠϖ�Éݫ䇅ݪ��䇅�甀ݬ�澀�ܸ˾䆸ݠnϖµ澀Ä� 晈

��甀䇅ݬ˾

䆸ϖµݠ �䇅˾澀�晈

¥甀���䇅 �甀ݬ���䆸ϖµ䆸 �䇅�䇅�˾䆸ݠ甀䇅É� �䇅ݫÉܸ߈�ϖÉ䇅�˾瓈�晈ݬ�ݫ
澀�ܸ䆸ݬ甀¦䁒µݬ甀ݬ�º�䇅晈䆸ϖµ甀��ÉÄ晈ݫ���䇅ᕰܸ 2 儘晈�˾�º䇅ܸ�䇅����䇅
䁡����晈ݬ�˾䆸�䇅晈ݬn晈��
・ 甀�䇅˾晈䇅䆸ܸ˾甀ϖ�晈儘ݬ�甀儘ݬ�ᕰnϖµ澀Ä� 晈 �䁡儘˾瓈��䁡䆸��� 1 �甀ݬ甀
・ �晈ݬ�甀䁒ݬ˾��晈䆸䇅� ��ݫn¦䇅ݬ晈甀ݬ��甀䇅�䆸ϖµ¥¦��䁒晈ݬ˾�
・ ¥甀ݬ�甀ݬ���䇅��䇅�¥晈䆸ܸ˾甀ϖ�晈甀�䇅晈ݠ���晈˾�ϖ�ᕰ儘��瓈ݠ�䁡�ܸݬÄ䁡¦

˾䁡¦� ˾澀�晈ݫ�晈 �甀ݬ���䆸ϖµ䆸 �䇅�䇅�˾䆸ݠ甀䇅É�� 䇅�䆸ܸ˾甀ϖ�晈�

・˾䁒µݬ���䇅䁡����晈ݬ� 儘��甀䇅ϖ����䇅
・˾䁒µݬ���䇅䁡���䇅���É�˾ �Éϖµ� ���䆸ϖµ� ˾�����É¥ݬ�甀ݬ� �Éϖµ�

�䁒µ晈¥甀���䇅䆸ϖµ 䆸ϖµ䆸 �䇅�䇅�˾䆸ݠ甀䇅É���É �䇅˾晈䇅˾����䁒ݬ˾䆸ݠ甀䇅É䆸ϖµݬ䇅ݬ�ݬݠ���

˾䁒µݫ�ݬ�ݬ�Éݬ��晈����� � 䇅Éݠݬ�ݫ�ݬ�
儘ݬ�甀儘ݬ�ᕰ甀ݬ¥��º�º䇅�+䇅 ��䇅����䇅
䁡���䇅�º�º䇅�+䇅甀ݠ�ݬ䇅É�

儘��甀䇅ϖ����䇅

¦䇅ᕰݫ�䇅�¦䇅ݫ�� �ݫ�䇅�¦䇅ݫ甀¦䇅ᕰݬ

˾䁒µݬ�ݬ�ݫ���䇅����䇅

���䆸ϖµº �䇅晈ܸ�ܸ��ݬ澀䇅晈�É䇅�
�㔵��ܸ�ܸ�䇅ᕰ¥晈㘷䇅晈ܸ儘��
甀�甀瓈㔵µ��䁒ݬᕰϖ瓈�䇅「 儘��甀�甀
¦䇅ᕰnϖµ澀Ä� 晈�É�」 �「儘��甀�甀
����䁒ݬᕰϖ瓈�䇅�䇅ᕰ�」�「ݫ�����
甀ݬ�甀儘ݬ����ݬ�ݬ䇅º�䇅晈ݫ
儘ݬ�ᕰ」ݬ�ݫ��ݠ߈�ݬ�ݫܸݠ
�ݬ儘晈˾甀�䇅˾䁒ݠ�ᕰݫ�ݬ�
�䇅�¥晈14ᕰݬ晈�Éݬ��䇅����䇅

¦䇅ᕰݫ�䇅�¦䇅ݫ�� �䇅˾晈�晈�䇅����䇅䆸ϖµ澀�ܸ˾䆸ݠ甀ݫ�ݬ晈 ˾䁒µݬ�ݬ甀�䇅߈��ݠ߈�É�ᕰ
�䇅����䇅ܸݠϖ�Éݫ䇅ݪ��䇅�澀�ܸ˾䆸ݠ甀ݫ�ݬ晈

儘��甀䇅ϖ����䇅¦䇅ᕰnϖµ澀Ä� 晈ݬ�甀¦䇅ᕰݫ�䇅�¦䇅ݫ�
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１．�䇅����䇅� �䇅�
�䇅�儘��甀䇅ϖ����䇅�� 䇅�¥��� 䇅��晈㔵µ�˾澀�晈¦䇅ᕰnϖµ澀Ä� 晈䆸ϖµݬ䇅ݬ�ݬݠ���¥晈nϖµ澀Ä� 晈 甀䇅ϖ����䇅˾��晈¦ݬ甀䆸ϖµܸݠ���䇅䆸ݬn�儘��

��䇅�nϖµ澀Äݪ�䇅ݫ���甀䇅䇅�����䇅ܸݠ 晈 䁡��䆸ϖµnϖµ澀Ä� 晈˾䁒µݬ甀䇅ϖ����䇅˾��晈¦ݬ甀߈Éܸ晈�䇅¥甀���䇅�澀�䁒µ晈
ݠ 䆸ϖµ䆸 �䇅�䇅�˾䆸ݠ甀䇅É �䇅����䇅晈ݬn晈ܸݠϖ�Éݫ䇅ݪ��䇅�「�䇅����䇅��ᕰ��䇅ݫ��É���晈ݬ�」晈ݠ�ݬ䇅�晈ϖ nϖ
�䇅����䇅䁡���䇅ݬݫ��甀�晈甀ݠ�ݬ䇅É儘ݬ�甀儘ݬ�ᕰ ˾¦�晈「�䇅����䇅��ᕰ��䇅���É�˾ �Éϖµ�」� 「�䇅����䇅��ᕰ��䇅�
�「䇅Éݠ�ݬ�甀�晈甀ݬݫ 「�䇅����䇅��ᕰ��䇅�º�º䇅�+䇅甀ݠ�ݬ䇅É」䁡澀���ܸᕰݬ��䇅�˾���澀ݬn�䇅䆸ϖµݫ䇅䇅˾º�䇅ܸ߈�
ᕰ�䇅
��䇅�nϖµ澀Äݪ� 晈ݬ�ܸݠݬ�甀�䇅����䇅� �䇅� ���ݬ晈ݬ�澀�晈儘��甀䇅ϖ����䇅˾�ݬ�ݠ䇅ݬ�ݬ˾晈ݫ�ݬ甀ݠ�䆸ϖµ澀�ܸ˾䆸ݫ߈ �ܸ晈ݬn晈
��Äݠ䇅��䇅˾晈�晈�䇅ݫ�䇅甀ݬn晈ݬݫ晈¥��ϖ�É䆸䇅ݪ���䇅�澀�ܸ˾䆸ݫݠ晈��ᕰ�
�䇅�儘��甀䇅ϖ����䇅�䁒ݬ甀ݬn¦䇅ݫ�ݫ�䇅�澀�ܸ˾䆸ݠ䆸ݬn�儘�� ˾�䁒µݬ晈�甀甀�䇅儘ݬn �ܸ˾甀ϖ�甀�䇅ݫ��䇅�� ¥晈�䇅����䇅甀ݫ߈�ݬ�

Éܸ澀�ܸ˾䆸ݫ�ݫ߈ܸݠݠ�䇅ݬ��晈�澀 ��Äݠ䇅ݬ�ݫ��ݫ甀�䇅晈䆸ݫ���䁒ݬ甀�䇅晈��甀ÄÉ澀�ܸݠ�䇅nϖµ澀Ä� 晈甀ݬ�澀�ܸ˾䆸ݫݠ晈 ��䇅儘
�晈ᕰ�Ⅸ－５ �

ݫ�ϖ�ݠ��．２ ���䇅����䇅ݬ� �䇅�

�䇅�䆸�䇅晈��䁒ݬ儘��甀�甀儘晈nϖµ澀Ä� 晈�ݬ�ݫ���䇅����䇅 ���ϖݬ�ݫ߈ 䇅��晈㔵µ�˾瓈�晈¦䁒µ߈�ݬ˾ݬÉܸ晈�䇅¥甀���䇅�澀�䁒µ晈
䆸ϖµ䆸ݬ�ݫ �䇅�䇅�˾䆸ݠ甀䇅É �䇅����䇅ܸݠ��ϖ�Éݫ䇅ݪ��䇅� ˾º䁒µݬ澀ݬ��ݬ�晈�䇅����䇅� �䇅�䆸ϖµݬݫᕰ˾ݬ��ݬ�ݫ���䇅�
¥���澀�䁒µ晈儘 �䇅� �甀�䇅����䇅ݬ�ݬ�����ݠ߈�ݬ� �䇅��ᕰ�䆸ϖµ甀 �䇅晈ݬ��䇅晈˾䆸ݠ甀䇅É䆸ϖµݬݬ�䆸ܸ˾甀ϖ�晈儘ݬ�甀儘ݬ�ᕰ甀ݬ�儘��甀�甀
儘晈nϖµ澀Ä� 晈��䁒ݬ˾䆸ݠ甀䇅É˾甀ݫ䆸ϖµݬ䇅ݬ�ݬݠ��� �䇅���ܸ䆸�䇅ݬ���É�䇅ᕰ晈ϖ n �晈��ᕰ�ᕰ��ϖ「�䇅ݬ���Éݫ��䇅甀¥�䆸ϖµ䆸�䇅晈�ݫ
���䇅��ᕰ��䇅ݫ��É���晈ݬ�」��䁒ݬ��䇅澀�䇅ݠݠ䇅��䇅���É�˾ �Éϖµ���䁒ݬ�䇅ݠ�ݬ���䇅É�䇅����䇅� �䇅ܸݠ���䇅˾晈�晈
�䇅���
���䁡���� 䇅�˾�ϖ�ᕰ 甀甀晈ϖܸ��ݫ߈ n �ϖ�䇅����䇅ݠ��甀ݬ��¦¥ �䇅�甀ݬ�甀䇅ϖ����䇅䆸ϖµ˾澀�晈¦䇅ᕰݫ�䇅�¦䇅ݫ�䆸ݬn�儘�������

３．甀�䇅晈ܸᕰϖ瓈 �䇅�Éݬ��䇅����䇅� �䇅�

�䇅ᕰnϖµ澀Ä¦�ݬ晈㘷䇅晈ܸ儘��甀�甀甀¥���ݬ�ݬݠ䇅ݬϖ䆸ϖµ䆸�䇅晈ݠ�� 晈 ��䁒ݬ儘��甀�甀¦䇅ᕰݫ�䇅�¦䇅ݫ�瓈㔵µ�º�䇅晈ݬ�ݬ���䁡���䁒ݬᕰϖ瓈�䇅
「 儘��甀�甀����䁒ݬᕰϖ瓈�䇅�䇅ᕰ�」 ��䁒ݬ「 「ᕰݬ�甀儘ݬ�甀儘ݬ����ݬ�ݬ䇅º�䇅晈ݫ��ݫ��� �䇅�䆸�䇅�䇅����䇅� �䇅ݬ�ݫ��ݠ߈�ݬ�ݫܸݠ�
�ݬ�
甀儘��甀�甀�䇅�¥晈ݬ��ϖµ�ᕰ˾�ݬ儘晈˾甀�䇅˾䁒ݠ�ᕰݫ 14 ᕰݬ晈
���䆸ϖµº �䇅晈ݬ�ݬ���䁡���䁒ݬᕰϖ瓈�䇅「ݫ��ݫ���䇅º�䇅晈ݬ����ݬ�ݬ甀儘ݬ�甀儘ݬ�ᕰ」��䁒ݬ「儘��甀�甀甀ݬ�¦䇅ᕰnϖµ澀Ä� 晈」��䁒ݬ

「 儘��甀�甀����䁒ݬᕰϖ瓈�䇅�䇅ᕰ�」 �䇅������䆸�䇅�晈�䇅䆸ϖµ儘��甀�甀˾��晈�ᕰ�䇅 6 ˾�䁒ݬ晈ܸݠ���É甀甀�䆸���¥晈甀�䇅晈ܸ�䇅�
º�䇅晈ݬ�
�ܸ晈ݬn晈 �䇅���䆸 �䇅�䇅�˾澀Éϖµ�晈甀�䇅晈ܸ�䇅�º�䇅晈ܸݠ�ݬ��甀䇅䇅��º�䇅晈ݬ�ݬ���䆸ϖµnϖµ澀Ä� 晈ݬ�ݫ�澀��� ��Äݠ䇅ݬ�ݫ��ݫ
甀ݬ甀�䇅�晈�ᕰ��䇅晈䆸ϖµݬ�甀澀�㔵�+䇅ݫ߈�Éܸݬ�ᕰ甀ݬ� ��䁒ݠݬ�晈��甀���䇅�甀ݬ��É¦䇅ᕰݫ�䇅�¦䇅ݫ�䆸ݬµᕰ�澀
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Ⅳ-５ การเสียชีวิต 
 

1. การแจ้งเสียชีวิต 

กรณีคนต่างชาติเสียชีวิตในญ่ีปุ่ นก็เช่นเดียวกบัคนญ่ีปุ่ น คือ ตามกฎหมายตอ้งแจง้กบัที่ท า 
การเทศบาล ภายใน 7 วนัหลงัจากเสียชีวิต  การยืนยนัการเสียชีวิตไม่ว่าจะเสียชีวิตดว้ยสาเหตใุด 
ก็ตาม ตามกฎหมายตอ้งด าเนินการโดยแพทยท์ี่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพแพทยญ่ี์ปุ่ น หรือแพทย ์
ผูต้รวจชนัสตูรศพเท่านัน้  

หลงัจากแพทยย์ืนยนัการเสียชีวิตแลว้ จะออกใบมรณบตัรให ้จากนัน้น าใบมรณบตัรดงักลา่ว 
ไปยื่นยงัเขตเทศบาล อ าเภอ ที่ผูเ้สียชีวิต หรือที่ผูแ้จง้อาศยัอยู่  การคืนบตัรพ านกั(ไซรวิการด์) โดยตรง 
แกก่องตรวจคนเขา้เมืองหรือสง่คืนทางไปรษณียไ์ปยงั กองตรวจคนเขา้เมือง โตเกียว（＊） ภายใน 14 
วนัหลงัการเสียชีวิต และแจง้การเสียชีวิตไปยงัประเทศของผูเ้สียชีวิต 
ซึ่งวิธีการและขัน้ตอนของแต่ละประเทศจะแตกต่างกนัไป 
กรุณาติดต่อสถานทตูหรือสถานกงสลุประจ าญ่ีปุ่ น   (ภาคผนวก Ⅸ－5 ) 
（＊） สถานท่ีคืนบตัร  2-7-11 Oume,Koutou-ku,Tokyo135-0064 

 Tokyo kouwan goudouchosha 9F  
                      Tokyo Regional Immigration Bureau Odaiba Office 
 

２．การฌาปณกิจ 

   เนื่องจากมีประชากรหนาแน่น สสุานในโอซากา้เกือบทัง้หมดจะไม่ยอมอนญุาตใหฝั้งศพ ถา้ 
จ าเป็นตอ้งท าการฝังศพ เนื่องจากเหตผุลทางศาสนาหรือประเพณี มิใช่การเผา ใหห้าสสุานที่ 
สามารถฝ่ังได ้หรือน าศพกลบัไป ที่ประเทศของผูเ้สียชีวิต  กรุณาปรกึษาสถานทตู หรือ สถานกงสลุ 
(ภาคผนวกⅨ－5) 
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