
ว่าด้วย การสิน้สุดอายุสถานภาพการพ านัก (วีซ่า) ของผู้ที่ไม่สามารถเดนิทางกลับประเทศได้เปน นกรีีพเิศ 
เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

31 พ.ค. 2565
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ประเทศญ่ีปุ่น
Immigration Services Agency of Japan

การด าเนินการหลังจากนี ้
○ เน่ืองจากสภาพการี์ที่มีผู้เดินทางออกนอกประเทศเพิ่มขึน้ ทางการจะด าเนินการเพื่อให้ชาวต่างชาตทิี่พ านักอยู่ในญ่ีปุ่นเปน นกรีีพิเศ ในปัจจุบันเดินทางกลับประเทศ โดยจะ

พิจารีาตามระยะเวลาการพ านักดงัต่อไปนี ้

① ผู้ท่ีมีระยะเวลาพ านักถงึ 29 มิ.ย.

สามารถต่ออายุสถานภาพการพ านัก (วีซ่า) ได้ดังต่อไปนี ้
a. ผู้ที่ถอื “วีซ่าเพื่อกิจกรรมเฉพาะ (6 เดือน)” : เปน น “วีซ่าเพื่อกิจกรรมเฉพาะ (4 เดือน)”

b. ผู้ที่ถอื “วีซ่าพ านักระยะสัน้ (90 วัน) ” : เปน น “วีซ่าพ านักระยะสัน้ (90 วัน)”

หมายเหตุ 1) สามารถท างานได้ต่อตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตไว้ในปัจจุบัน 
หมายเหตุ 2) การต่ออายุในครัง้ถัดไปเปน น “วีซ่าเพื่อกิจกรรมเฉพาะ (4 เดือน)” หรือ “วีซ่าพ านักระยะสัน้ (90 วัน)” สามารถท าได้โดยจะอนุญาตให้เปน นเพียงครัง้เดียว (ครัง้สุดท้าย)

② ผู้ท่ีมีระยะเวลาพ านักจนถงึหลัง 30 ม.ิย.

สามารถต่ออายุสถานภาพการพ านัก (วีซ่า) ได้โดยอนุญาตให้เปน นเพียงครัง้เดียว (ครัง้สุดท้าย)
a. ผู้ที่ถอื “วีซ่าเพื่อกิจกรรมเฉพาะ (6 เดือน)” : เปน น “วีซ่าเพื่อกิจกรรมเฉพาะ (4 เดือน)”

b. ผู้ที่ถอื “วีซ่าพ านักระยะสัน้ (90 วัน) ” : เปน น “วีซ่าพ านักระยะสัน้ (90 วัน)”
หมายเหตุ 1) สามารถท างานได้ต่อตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตไว้ในปัจจุบัน
หมายเหตุ 2) การต่ออายุวีซ่าในครัง้นีอ้นุญาตให้เปน นเพียงครัง้เดียวเท่านัน้โดยมีเหตุผลว่าเดินทางกลับประเทศได้ล าบาก จึงขอให้เตรียมเดินทางกลับประเทศใน

ระยะเวลาที่ได้รับการต่ออายุในครัง้นี ้
หมายเหตุ 3) เมื่อสิน้สุดอายุวีซ่าที่ได้ต่ออายุตามกรีีข้างต้นแล้ว จะไม่สามารถต่ออายุได้อีก

③ ผู้ท่ีต้องการย่ืนขอพ านักในญ่ีปุ่นโดยมีเหตุผลว่าเดินทางกลับประเทศล าบาก เปน นครัง้แรก

เฉพาะผู้ที่สถานภาพการพ านัก (วซ่ีา) สิน้สุดอายุภายในวันที่ 1 พ.ย. 2565 จะอนุญาตให้ต่ออายุเพียงครัง้เดยีว (ครัง้สุดท้าย) ตามมาตรการในข้อ ② ข้างต้น
หมายเหตุ) “วีซ่าเพื่อกิจกรรมเฉพาะ (ความช่วยเหลือจากรัฐเพื่อให้ท างานต่อได้)” สามารถต่ออายุได้สูงสุด 1 ปี (※ “ครัง้เดียว ครัง้สุดท้าย”)

※ ผู้ที่ต่ออายุวีซ่าเปน นครัง้สุดท้าย จะต้องยื่น “หนังสือยนืยนั“ ว่ารับทราบเงื่อนไขการต่ออายุวีซ่า

１

https://www.moj.go.jp/isa/content/001373822.doc


2

กลุ่มตัวอย่าง วีซ่าที่เคยได้ต่ออายุ วีซ่าที่จะได้ต่ออายุหลังจากนี ้

１ เดิมถือ วีซา่ผู้ ฝึกงานฝีมือ
วีซา่เพื่อกิจกรรมเฉพาะ 
(6 เดือน, ตอ่อายเุนื่องจากกลบัประเทศล าบาก, ท างานได้)

วีซา่เพื่อกิจกรรมเฉพาะ 
(4 เดือน, ตอ่อายเุนื่องจากกลบัประเทศล าบาก, ท างานได้)

２ เดิมถือ วีซา่นกัศกึษา วีซา่เพื่อกิจกรรมเฉพาะ (6 เดือน, ตอ่อายเุนื่องจากกลบัประเทศ
ล าบาก, ท างานได้ไมเ่กิน 28 ชม. ตอ่สปัดาห์)

วีซา่เพื่อกิจกรรมเฉพาะ (4 เดือน, ตอ่อายเุนื่องจากกลบัประเทศ
ล าบาก, ท างานได้ไมเ่กิน 28 ชม. ตอ่สปัดาห์)

３ เดิมถือ วีซา่พ านกัระยะกลาง-ยาว วีซา่เพื่อกิจกรรมเฉพาะ (6 เดือน, ตอ่อายเุนื่องจากกลบัประเทศ
ล าบาก, ท างานไมไ่ด้)（※）

วีซา่เพื่อกิจกรรมเฉพาะ (4 เดือน, ตอ่อายเุนื่องจากกลบัประเทศ
ล าบาก, ท างานไมไ่ด้)（※）

４ ผู้ ถือ วีซา่พ านกัระยะสัน้ วีซา่พ านกัระยะสัน้ (90 วนั, ตอ่อายเุนื่องจากกลบัประเทศล าบาก, 
ท างานไมไ่ด้)（※）

วีซา่พ านกัระยะสัน้ (90 วนั, ตอ่อายเุนื่องจากกลบัประเทศล าบาก, 
ท างานไมไ่ด้)（※）

５
ผู้ที่รับความช่วยเหลอืจากรัฐเพื่อให้
ท างานตอ่ได้

วีซา่เพื่อกิจกรรมเฉพาะ (สงูสดุ 1 ปี, ตอ่อายโุดยเป็นความ
ช่วยเหลอืจากรัฐเพื่อให้ท างานตอ่ได้, ท างานได้)

วีซา่เพื่อกิจกรรมเฉพาะ (สงูสดุ 1 ปี, ตอ่อายโุดยเป็นความช่วยเหลอื
จากรัฐเพื่อให้ท างานตอ่ได้, ท างานได้)

หมายเหต)ุ ตอ่อายไุด้แค ่4 เดือน

６

นกัศกึษาฝึกงาน 
(กิจกรรมเฉพาะ หมายเลข 9)
แรงงานฝ่ายผลติตา่งชาติ
(กิจกรรมเฉพาะ หมายเลข 42)

วีซา่เพื่อกิจกรรมเฉพาะ 
(6 เดือน, ตอ่อายเุนื่องจากกลบัประเทศล าบาก, ท างานได้)

วีซา่เพื่อกิจกรรมเฉพาะ 
(4 เดือน, ตอ่อายเุนื่องจากกลบัประเทศล าบาก, ท างานได้)

７
เดิมเป็น แรงงานตา่งชาติเพื่อ
ช่วยเหลอืงานบ้าน

วีซา่เพื่อกิจกรรมเฉพาะ (6 เดือน, ตอ่อายเุพื่อหางาน) วีซา่เพื่อกิจกรรมเฉพาะ (4 เดือน, ตอ่อายเุพื่อหางาน)

กลุ่มตัวอย่างผู้ที่สถานภาพการพ านัก (วีซ่า) จะสิน้สุดอายุลง
31 พ.ค. 2565

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ประเทศญ่ีปุ่น
Immigration Services Agency of Japan

※ หากได้รับอนุญาตให้ท ากจิกรรมนอกเหนือจากสถานะการพ านัก จะสามารถท างานได้ไม่เกนิ 28 ชม. ต่อสัปดาห์


