
・10 ม.ีค.  จบการศกึษาทีโ่รงเรยีนสอนภาษาญีปุ่่ น

・31 ม.ีค.  ครบก าหนดวซีา่สถานะ “นักศกึษา”

・1 เม.ย.  สถานะวซีา่เปลีย่นเป็น สถานะ “อาศยัอยู่ช ัว่คราว (Temporary Visitor)” 

＊สถานะนีค้ณุไม่มสีทิธริบัเงนิจา่ยพเิศษ (100,000 เยน)

・20 พ.ค.  กฎเกณฑข์องประเทศญีปุ่่นมกีารเปลีย่นแปลง

・21 พ.ค.  ยืน่สมคัรขอเปลีย่นสถานะวซีา่เป็น “กจิกรรมเฉพาะพเิศษ (Designated Activities)” 
ทีก่รมตรวจคนเขา้เมอืง (นิวคงั)

・29 พ.ค.  สถานะวซีา่เปลีย่นเป็น “กจิกรรมเฉพาะพเิศษ (Designated Activities)
(สามาถท างานพารท์ไทมไ์ด)้”

・มสีทิธยิืน่ขอรบัเงนิจา่ยพเิศษทีท่างอ าเภอ

→มสีทิธริบัเงินจา่ยพเิศษ (100,000 เยน) และท างานพารท์ไทมไ์ด!้ 😀

【กรณี 1】นกัเรยีนชาวตา่งชาติ

สถานะ

นกัศกึษา

ถงึวนัที่

31 ม.ีค.

1เม.ย.〜
28พ.ค.
สถานะ

อาศยัช ัว่คราว

29พ.ค.〜
กจิกรรม

เฉพาะพเิศษ

《การเปลีย่นสถานะวซีา่》 ●โตเกยีวนิวคงั: สง่ทางไปรษณีย ์ ■นิวคงัทีอ่ืน่: ไปยืน่เร ือ่งทีนิ่วคงัโดยตรง

เพยีงเปลีย่นสถานะวซีา่จาก สถานะ “อาศยัอยู่ช ัว่คราว (Temporary Visitor)” มาเป็น 
สถานะ “กจิกรรมเฉพาะพเิศษ (Designated Activities)” คุณมสีทิธทิ างานพารท์ไทม ์และมสีทิธริบัเงิน 100,000 เยน

ไม่เกนิ 28 ชม./สปัดาห ์

タイ語



・31 ม.ีค. ครบก าหนดการฝึกงาน (งาน)

・10 เม.ย.  ครบก าหนดวซีา่สถานะ “ฝึกงาน (Technical Intern Training)”

・11 เม.ย. สถานะวซีา่เปลีย่นเป็น สถานะ “อาศยัอยู่ช ัว่คราว (Temporary Visitor)” 

＊สถานะนีค้ณุไม่มสีทิธริบัเงนิจา่ยพเิศษ (100,000 เยน)

・20 พ.ค. กฎเกณฑข์องประเทศญีปุ่่นมกีารเปลีย่นแปลง

・21 พ.ค.  ยืน่สมคัรขอเปลีย่นสถานะวซีา่เป็น “กจิกรรมเฉพาะพเิศษ (Designated Activities)” 
ทีก่รมตรวจคนเขา้เมอืง (นิวคงั)

・29 พ.ค.  สถานะวซีา่เปลีย่นเป็น “กจิกรรมเฉพาะพเิศษ (Designated Activities)”
(6เดอืน หา้มท างาน)

・มสีทิธยิืน่ขอรบัเงนิจา่ยพเิศษทีท่างอ าเภอ

→มสีทิธริบัเงินจา่ยพเิศษ (100,000 เยน)  😀

【กรณี 2-1】ผูฝึ้กงาน (กโินจชิชูเซ)

สถานะฝึกงาน

10 เม.ย.

11เม.ย.〜
28 พ.ค.
อาศยัช ัว่คราว

29 พ.ค.〜
กจิกรรม

เฉพาะพเิศษ

เพยีงเปลีย่นสถานะวซีา่จาก สถานะ “อาศยัอยู่ช ัว่คราว (Temporary Visitor)” มาเป็น 
สถานะ “กจิกรรมเฉพาะพเิศษ (Designated Activities)” คุณกม็สีทิธริบัเงิน 100,000 เยน

ไม่มสีทิธทิ างาน!

《การเปลีย่นสถานะวซีา่》 ●โตเกยีวนิวคงั: สง่ทางไปรษณีย ์ ■นิวคงัทีอ่ืน่: ไปยืน่เร ือ่งทีนิ่วคงัโดยตรง



・31 ม.ีค.  ครบก าหนดการท างาน

・10 เม.ย.  ครบก าหนดวซีา่สถานะ “นักเทคนิค (กโิน)”

・11เม.ย.  สถานะวซีา่เปลีย่นเป็น สถานะ “อาศยัอยู่ช ัว่คราว (Temporary Visitor)” 

＊สถานะนีค้ณุไม่มสีทิธริบัเงนิจา่ยพเิศษ (100,000 เยน)

・ 20 พ.ค.  กฎเกณฑข์องประเทศญีปุ่่นมกีารเปลีย่นแปลง

・ 21 พ.ค.  ยืน่สมคัรขอเปลีย่นสถานะวซีา่เป็น “กจิกรรมเฉพาะพเิศษ (Designated Activities)” 
ทีก่รมตรวจคนเขา้เมอืง (นิวคงั)

・29 พ.ค.  สถานะวซีา่เปลีย่นเป็น “กจิกรรมเฉพาะพเิศษ (Designated Activities)
(6เดอืน หา้มท างาน)”

・มสีทิธยิืน่ขอรบัเงนิจา่ยพเิศษทีท่างอ าเภอ

→ มสีทิธริบัเงินจา่ยพเิศษ (100,000 เยน)  😀

นกัเทคนิค

10 เม.ย.

11เม.ย.〜
28 พ.ค. 
อาศยัช ัว่คราว

29 พ.ค.〜
กจิกรรม

เฉพาะพเิศษ

เพยีงเปลีย่นสถานะวซีา่จาก สถานะ “อาศยัอยู่ช ัว่คราว (Temporary Visitor)” มาเป็น 
สถานะ “กจิกรรมเฉพาะพเิศษ (Designated Activities)” คุณกม็สีทิธริบัเงิน 100,000 เยน

【กรณี 2-2】นกัเทคนิค (กุก๊ พ่อครวั) ทีไ่ม่ใชส่ถานะ
เดยีวกนักบักรณีที1่และ2-1

ไม่มสีทิธทิ างาน!

《การเปลีย่นสถานะวซีา่》 ●โตเกยีวนิวคงั: สง่ทางไปรษณีย ์ ■นิวคงัทีอ่ืน่: ไปยืน่เร ือ่งทีนิ่วคงัโดยตรง



・31 ม.ีค.   ครบก าหนดการท างาน

・ 10 เม.ย.  ครบก าหนดวซีา่สถานะ “ฝึกงาน”

・ 11 เม.ย. สถานะวซีา่เปลีย่นเป็น “กจิกรรมเฉพาะพเิศษ (3เดอืน ท างานได)้”

・ 20 พ.ค. กฎเกณฑข์องประเทศญีปุ่่นมกีารเปลีย่นแปลง

・ 21 พ.ค.  ยืน่สมคัรขอเปลีย่นสถานะวซีา่เป็น “กจิกรรมเฉพาะพเิศษ (6เดอืน ท างานได)้”                   
ทีก่รมตรวจคนเขา้เมอืง (นิวคงั)

・29 พ.ค. สถานะวซีา่เปลีย่นเป็น “กจิกรรมเฉพาะพเิศษ (6เดอืน ท างานได)้”
＊ไม่วา่สถานะของวซีา่นีจ้ะเป็นแบบ3หรอื6เดอืน ทุกคนมสีทิธริบัเงินจา่ยพเิศษ

(100,000เยน)! 😀

【กรณี 3】 ผูฝึ้กงาน (กโินจชิชูเซ)

สถานะฝึกงาน 

10 เม.ย.

11เม.ย.〜
28 พ.ค
กจิกรรมเฉพาะ

พเิศษ (3เดอืน)

29 พ.ค.〜
กจิกรรมเฉพาะ

พเิศษ (6เดอืน)

สามารถเปลีย่นสถานะวซีา่จาก สถานะ “กจิกรรมเฉพาะพเิศษ (3เดอืน)” สถานะ “กจิกรรมเฉพาะพเิศษ (6เดอืน)”

สถานะ “กจิกรรมเฉพาะพเิศษ” ดงัตอ่ไปนี ้มสีทิธเิชน่เดยีวกนั 

・อนิเทริน์ชพิ ・ชา่งกอ่สรา้งชาวตา่งชาติ ・ชา่งท าเรอืชาวตา่งชาติ ・พนกังานโรงงานชาวตา่งชาติ

《การเปลีย่นสถานะวซีา่》 ●โตเกยีวนิวคงั: สง่ทางไปรษณีย ์ ■นิวคงัทีอ่ืน่: ไปยืน่เร ือ่งทีนิ่วคงัโดยตรง



【กรณี 4】บุตรของผูท้ีก่ าลงัยืน่ขอสถานะผูล้ีภ้ยั

・พ่อ แม่ ทีก่ าลงัขอสถานะผูล้ีภ้ยั มสีถานะวซีา่ทีม่ากกวา่3เดอืน

・พ่อ แม่ มสีทิธริบัเงนิจา่ยพเิศษ (100,000 เยน)😀

・ท่านมบีตุร และก าลงัจะยืน่ขอวซีา่ใหแ้กบ่ตุร

・บตุร (ทารก) ยงัไม่มสีถานะวซีา่ทีน่านกวา่3เดอืน

＊สถานะนีค้ณุไม่มสีทิธริบัเงนิจา่ยพเิศษ (100,000 เยน) 😢

・ 20 พ.ค. กฎเกณฑข์องประเทศญีปุ่่นมกีารเปลีย่นแปลง

・บตุรทารกของทา่นทีม่สีถานะวซีา่ไม่เกนิ3เดอืน ก็สามารถยืน่ขอรบัเงนิจา่ยพเิศษได ้

・ท่านมสีทิธยิืน่ขอรบัเงนิจา่ยพเิศษทีท่างอ าเภอ

→ท่านมสีทิธริบัเงินจา่ยพเิศษ (100,000 เยน)!😀

บุตรของผูท้ีก่ าลงัยืน่ขอสถานะผูล้ีภ้ยัและไม่มใีบทะเบยีนบา้นสามารถรบัเงิน 100,000 เยน

นิวคงั

ผูผ้ลติ：NPO法人多文化共生マネージャー全国協議会（NPOタブマネ）
ผูค้วบคมุ：NPO法人移住者と連帯する全国ネットワーク（移住連）
ผูแ้ปล：NPO法人多言語センターFACIL

《การเปลีย่นสถานะวซีา่》 ●โตเกยีวนิวคงั: สง่ทางไปรษณีย ์ ■นิวคงัทีอ่ืน่: ไปยืน่เร ือ่งทีนิ่วคงัโดยตรง


