สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับระบบทั่วไป กระบวนการเข้าเมืองและอยู่อาศัย รวมถึงองค์กรสนับสนุนที่จดทะเบียน กระทรวงยุติธรรม
จากหน่วยงานต่อไปนี้
ชื่อสถานที่ทําการ

ที่อยู่

ข้อมูลการติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ แผนกเรื่องทั่วไป หน่วยงานบริการตรวจคน
เข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม

1-1-1 คาซึมิกาเซกิ ชิโยดา-ขุ โตเกียว

03-3580-4111

แผนกเรื่องทั่วไป
สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองประจําภูมิภาคซัปโปโร

อาคารรัฐบาลร่วมที่สามเมืองซัปโปโร
12 โอโดริ-นิชิ โช-ขุ เมืองซัปโปโร ฮอกไกโด

011-261-7502 (หลัก)

แผนกเรื่องทั่วไป
สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองประจําภูมิภาคเซ็นได

อาคารรัฐบาลร่วมแผนกกฎหมายที่สองเมืองเซ็นได
1-3-20 โกริน มิยางิโนะ-ขุ เมืองเซ็นได มิยางิ

022-256-6076 (หลัก)

แผนกตรวจสอบธุรกิจและการจ้างงาน หมายเลข 3 สํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองประจําภูมิภาคโตเกียว

5-5-30 โคนัน มินาโตะ-ขุ โตเกียว

0570-034-259 (ต่อ 330)

แผนกเรื่องทั่วไป
ที่ทําการตรวจคนเข้าเมืองเขตโยโกฮามะ สํานักงานตรวจคนเข้า
เมืองประจําภูมิภาคโตเกียว

10-7 โทริฮามะ-โช คานาซาวะ-ขุ เมืองโยโกฮามะ คานากาวะ

045-769-1720 (หลัก)

5-18 โชโฮ-โช มินาโตะ-ขุ เมืองนาโกยะ ไอจิ

แผนกจัดการการตรวจสอบ
052-559-2112
แผนกตรวจสอบธุรกิจและการจ้างงาน
หมายเลข 2
052-559-2110

แผนกเรื่องทั่วไป
สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองประจําภูมิภาคโอซากะ

1-29-53 นันโค คิตะ ซุมิโนเอะ-ขุ เมืองโอซากะ โอซากะ

06-4703-2100 (หลัก)

แผนกเรื่องทั่วไป
ที่ทําการตรวจคนเข้าเมืองเขตโกเบ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ประจําภูมิภาคโอซากะ

อาคารรัฐบาลร่วมท้องถิ่นเมืองโกเบ
29 ไคกัน-โดริ โช-ขุ เมืองโกเบ เฮียวโงะ

078-391-6377 (หลัก)

แผนกสถานะ
สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองประจําภูมิภาคฮิโรชิมะ

อาคารดําเนินการด้านกฎหมายของรัฐบาลเมืองฮิโรชิมะ
2-31 คามิ-ฮัชโชโบริ นะคะ-ขุ เมืองฮิโรชิมะ ฮิโรชิมะ

082-221-4412

แผนกเรื่องทั่วไป
สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองประจําภูมิภาคทาคามัทซึ

อาคารรัฐบาลร่วมแผนกกฎหมายเมืองทาคามัทซึ
1-1 มารุโนะอุชิ เมืองทาคามัทซึ คากาวะ

087-822-5852 (หลัก)

แผนกเรื่องทั่วไป
สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองประจําภูมิภาคฟุคุโอกะ

ศูนย์ดําเนินการทางกฎหมายรัฐบาลเมืองฟุคุโอกะหมายเลข 1
3-5-25 ไมซุรุ โช-ขุ เมืองฟุคุโอกะ ฟุคุโอกะ

092-717-5420 (หลัก)

สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองประจําภูมิภาคนาโกยา
- ที่เกี่ยวข้องกับการตอบรับ/การบูรณาการทางสังคม
 แผนกจัดการการตรวจสอบ
- ที่เกี่ยวข้องกับสถานะการอยู่อาศัยของ “ทักษะเฉพาะทาง”
 แผนกตรวจสอบธุรกิจและการจ้างงานหมายเลข 2

แผนกสถานะ
ที่ทําการตรวจคนเข้าเมืองเขตนะฮะ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ประจําภูมิภาคฟุคุโอกะ

ระบบเปิดรับชาวต่างชาติใหม่ที่มีทักษะ
เริ่ม 1 เมษายน 2562!

สถานะใหม่ของผู้อยู่อาศัย

“คนงานที่มีทักษะเฉพาะทาง”ได้ถูกสร้างขึ้น
นี่คือระบบการรับชาวต่างชาติที่มีระดับความเชี่ยวชาญและทักษะ และยังสามารถเริ่มทํางานได้ทันที เพื่อตอบสนองต่อสภาวะที่
ตึงเครียดจากการขาดแคลนแรงงาน

คนงานที่มีทักษะเฉพาะทาง (i)*
นี่คือสถานะของผู้อยู่อาศัยที่ปรับใช้กับชาวต่างชาติผู้ซึ่งทํางานที่ต้องอาศัยความรู้หรือประสบการณ์ที่สําคัญ
ในสาขาอุตสาหกรรมเฉพาะทางที่ระบุไว้
- ระยะเวลาการอยู่อาศัย: มีการต่ออายุแบบรายปี, ทุก 6 เดือน หรือทุก 4 เดือน สําหรับการอยู่อาศัยได้นานที่สุดรวมทั้งหมด 5 ปี

อาคารรัฐบาลร่วมท้องถิ่นที่หนึ่งเมืองนะฮะ
1-15-15 ฮิกาวะ เมืองนะฮะ โอกินาวะ

098-832-4186

- มาตรฐานทักษะ: ได้รับการรับรองโดยการทดสอบ (ผู้ที่ผ่านการเข้าฝึกงานทางเทคนิค (ii) จะได้รับการยกเว้นจากการทดสอบ)
- ระดับภาษาญี่ปุ่น: ใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวันและในที่ทํางานได้อย่างคล่องแคล่วโดยผ่านการรับรองจากการทดสอบเพื่อวัด
ระดับ (ผู้ที่ผ่านการเข้าฝึกงานทางเทคนิค (ii) จะได้รับการยกเว้นจากการทดสอบ)
- การนําสมาชิกครอบครัวติดตามมาด้วย: โดยทั่วไปแล้วไม่อนุญาต

- โปรดดูเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมสําหรับข้อมูลเรื่องเพิ่มเติมเรื่องสถานะการอยู่อาศัยของ “ทักษะเฉพาะทาง”
 ค้นหา “คนงานที่มีทักษะเฉพาะทางของกระทรวงยุติธรรม”

- การสนับสนุนโดยองค์กรที่ตอบรับหรือองค์กรสนับสนุนที่ได้รับการจดทะเบียน
*“คนงานที่มีทักษะเฉพาะทาง” มีสองประเภท คนงานที่มีทักษะเฉพาะทาง (i) และ คนงานที่มีทักษะเฉพาะทาง (ii) คนงานที่มีทักษะเฉพาะทาง (ii)
คือสถานะของผู้อยู่อาศัยสําหรับชาวต่างชาติที่ทํางานซึ่งจําเป็นต้องมีทักษะที่เชี่ยวชาญในสาขาอุตสาหกรรมเฉพาะทางที่ระบุไว้

โปรดดูเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมสําหรับข้อมูลเรื่องสาขาอุตสาหกรรมเฉพาะทางที่ระบุไว้
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หน่วยงานบริการตรวจคนเข้าเมืองแห่งประเทศญี่ปุ่น
2020/03/12 8:03

ภาพรวมขั้นตอนการรับคนงานที่มีทักษะเฉพาะทาง (i)
ชาวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นจากต่างประเทศ

ชาวต่างชาติที่เพิ่งเข้ามาใน
ประเทศญี่ปุ่น

ชาวต่างชาติที่ผ่านการเข้า
ฝึกงานทางเทคนิค (ii)

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
(อยู่อาศัยมาช่วงเวลาหนึ่งถึงเป็นเวลานาน)
ชาวต่างชาติที่ผ่านการเข้า
ฝึกงานทางเทคนิค (ii)

ได้รับการยกเว้นจากการทดสอบทักษะและการทดสอบ
ภาษาญี่ปุ่น

ผ่านการทดสอบทักษะและการ
ทดสอบภาษาญี่ปุ่น

สาขาอุตสาหกรรมเฉพาะทางที่ระบุไว้และงาน

นักศึกษาต่างชาติที่กําลังศึกษา
อยู่ในประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ

* ตัวแทนยื่นหนังสือกระทําโดยพนักงาน
ขององค์กรที่ตอบรับ ฯลฯ

ยื่นขอวีซ่า

สถานทูตในต่าง
ประเทศ
การออกวีซ่า

การเข้าประเทศ

* ผู้ยื่นหนังสือต้องกระทําด้วย
ตนเองตามข้อปฏิบัติ

การอนุมัติให้เปลี่ยนสถานะของผู้อยู่อาศัย

[คุณสมบัติสําหรับชาวต่างชาติ]
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- ผ่านการทดสอบทักษะและการทดสอบภาษาญี่ปุ่น (ชาวต่างชาติที่ผ่านการเข้าฝึกงานทางเทคนิค (ii) จะได้รับ
การยกเว้น)
- ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนานกว่า 5 ปีภายใต้สถานะคนงานที่มีทักษะเฉพาะทาง (i)
- ไม่มีการชําระเงินค้ําประกันหรือการจ่ายเงินชดเชยเพื่อยุติสัญญา
ฯลฯ
- คุณต้องเข้าใจรายละเอียดออย่างครบถ้วนหากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากตนเอง
[ดําเนินการทันทีหลังจากเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยไม่ล่าช้า (หรือหลังจากการ
เปลี่ยนสถานะของผู้อยู่อาศัย)]
- เข้าร่วมการอบรมเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันในประเทศญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นโดย
องค์กรที่ตอบรับ
- ลงทะเบียนเป็นผู้อยู่อาศัยที่เทศบาลในท้องที่ที่คุณอาศัยอยู่
- เปิดบัญชีธนาคารสําหรับการรับเงินเดือน
ฯลฯ
- มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง

เริ่มการทํางานกับองค์กรที่ตอบรับ
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งานพยาบาล

2

การจัดการความสะอาด
อาคาร

3

อุตสาหกรรมชิ้นส่วน
เครื่องจักรและเครื่องมือ

กระทรวงหรือองค์กรที่มีอํานาจ
ในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆ

งานที่จะเข้าร่วม

- นอกเหนือจากงานพยาบาล (ช่วยอาบนํา้ ป้อนข้าว และจัดการของเสียที่ร่างกายขับออกมา ตามสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ว่าจ้าง) การ
บริการสนับสนุนอื่นๆ (เป็นผู้ช่วยในการสันทนาการและฝึกฝนการใช้ร่างกาย ฯลฯ))
กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน หมายเหตุ: ไม่รวมบริการการเข้าเยี่ยม
(1 ประเภทการทดสอบ)

และสวัสดิการ

- การทําความสะอาดภายในอาคาร
- การหล่อแบบ - การบีบอัดโลหะ - การตกแต่ง – การเชื่อม
- การหลอมโลหะ - งานโรงงานโลหะแผ่น - การสํารวจเครื่องจักร
- การหล่อไดแคสต์ - การชุบเคลือบผิวโลหะ - การดูแลรักษาเครื่องจักร
- การขึ้นรูป - การชุบผิวอะลูมิเนียม – การลงสี

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า
และอุตสาหกรรม

(1 ประเภทการทดสอบ)

(13 ประเภทการทดสอบ)

- การหล่อแบบ - การลงสี - การตกแต่ง - การประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า - การเชื่อม
- การหลอมโลหะ – งานเหล็ก – การสํารวจเครื่องจักร – การผลิตแผงวงจร – บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง - การหล่อไดแคสต์ - งานโรงงาน
โลหะแผ่น - การดูแลรักษาเครื่องจักร – การขึ้นรูปพลาสติก
- การขึ้นรูป – การชุบเคลือบผิวโลหะ – การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ - การบีบอัดโลหะ
(18 ประเภทการทดสอบ)

4

อุตสาหกรรมเครื่องจักรใน
โรงงาน

5

อุตสาหกรรมไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูล

- การขึ้นรูป - การตกแต่ง – การผลิตแผงวงจร - บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
- การบีบอัดโลหะ - การดูแลรักษาเครื่องจักร – การขึ้นรูปพลาสติก
- งานโรงงานโลหะแผ่น - การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ – การลงสี
- การชุบเคลือบผิวโลหะ - การประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า – การเชื่อม

(13 ประเภทการทดสอบ)

อุตสาหกรรมการก่อสร้าง

- การก่อสร้างแบบหล่อ - งานดิน – ตกแต่งภายใน/ติดตั้งวัสดุ
- งานฉาบ – งานมุงหลังคา - งานปั๊มคอนกรีต – โทรคมนาคม
– อุโมงค์และแรงขับเคลื่อน - การเสริมความแข็งแรง
- เครื่องจักรงานก่อสร้างและการก่อสร้าง - การเชื่อมต่อโครงเสริมความแข็งแรง
-งานก่อสร้างบนที่สูง,
- งานช่างไม้ก่อสร้าง
- ช่างประปา
- งานก่อสร้างแผ่นโลหะ
- การจัดการความร้อนและความเย็น
- การฉีดฉนวนกันความร้อนยูรีเทน
- วิศวกรรมนอกชายฝั่ง

(18 ประเภทการทดสอบ)

6

ยื่นหนังสือเพื่อขอเปลี่ยนสถานะของผู้อยู่
อาศัย

สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองประจําภูมิภาค

การออกหนังสือรับรองสภาพพํานัก

1

ผ่านการทดสอบทักษะและการ
ทดสอบภาษาญี่ปุ่น

[ลงชื่อในสัญญาจ้างงานกับองค์กรที่ตอบรับ]
เข้าอบรมและตรวจร่างกายโดยองค์กรที่ตอบรับก่อนออกเดินทาง

ยื่นขอหนังสือรับรองสภาพพํานัก

สาขาอุตสาหกรรมเฉพาะ
ทางที่ระบุไว้

กระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค
ขนส่ง และการท่องเที่ยว
- การเชื่อม – การตกแต่ง

7

อุตสาหกรรมการต่อเรือ
และเครื่องจักรเรือ

8

การซ่อมและดูแลรักษา
รถยนต์

- การตรวจเช็คสภาพและดูแลรักษารถยนต์ประจําวัน การตรวจสภาพและดูแลรักษาตามระยเวลา การถอดแยกชิ้นส่วนรถยนต์
(1 ประเภทการทดสอบ)

9

อุตสาหกรรมการบิน

- การจัดการสนามบินภาคพื้นดิน (บริการขับรถสนับสนุนภาคพื้นดิน กระเป๋าสัมภาระ และบริการจัดการสินค้าที่ขนส่ง)
- การดูแลรักษาเครื่องบิน (ดูแลรักษาเครื่องบินและอุปกรณ์ ฯลฯ)
(2 ประเภทการทดสอบ)

10

อุตสาหกรรมการอํานวย
ความสะดวก

- บริการอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น การทํางานที่โต๊ะประชาสัมพันธ์หน้าอาคาร วางแผน/ประชาสัมพันธ์ การต้อนรับ การบริการในร้าน
อาหาร
(1 ประเภทการทดสอบ)

11

การเกษตร

12

การทําประมงและเพาะ
เลี้ยงสัตว์นํ้า

13

การผลิตอาหารและเครื่อง
ดื่ม

- การผลิตอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป(การผลิต/จัดการ และสุขภาพ รวมถึงความปลอดภัยของอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมสุรา)
(1 ประเภทการทดสอบ)

14

อุตสาหกรรมบริการด้าน
อาหาร

- อุตสาหกรรมร้านอาหารทั่วไป (การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการลูกค้า การจัดการ store management)
(1 ประเภทการทดสอบ)

- การลงสี – การขึ้นรูป
- งานเหล็ก – การประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

- การปลูกพืชทําสวนทั่วไป (จัดการการเพาะปลูก การจัดเก็บ/จัดส่ง/จําแนกผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ)
- การทําฟาร์มปศุสัตว์ทั่วไป (จัดการการขยายพันธุ์ การจัดเก็บ/ขนส่ง/จําแนกผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ ฯลฯ)

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และ
ประมง

(6 ประเภทการทดสอบ)

(2 ประเภทการทดสอบ)

- การทําประมง (การผลิตและซ่อมแซมอุปกรณ์ทําประมง ค้นหาสัตว์และพืชนํา้ การใช้งานอุปกรณ์และเครื่องจักรทําประมง การจับสัตว์นาํ้
และเก็บเกี่ยวพืชนํา้ การจัดการและเก็บรักษาสิ่งที่จับหรือเก็บมาได้ การดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัย ฯลฯ)
- อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้ (การผลิต ซ่อมแซม และจัดการวัสดุการเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้ การจัดการเพาะพันธุ์ การจัดเก็บ (เก็บเกี่ยว)
และจัดการสัตว์นาํ้ กับพืชที่เพาะเลี้ยง การดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัย ฯลฯ)
(2 ประเภทการทดสอบ)

คําถามที่พบบ่อย

ถาม

จําเป็นต้องใช้วุฒิการศึกษาจากประเทศบ้านเกิดหรือไม่

ตอบ

ถาม

18 ปี

สาขาอาชีพใดบ้างที่ถือเป็นคนงานที่มีทักษะเฉพาะทาง (ii)?

ตอบ

ถาม

ไม่มีการกําหนดวุฒิการศึกษาเฉพาะของผู้สมัคร อย่างไรก็ตาม มีการกําหนดอายุขั้นตํ่าสําหรับคนงานที่มีทักษะเฉพาะทาง – พวกเขาต้องอายุมากกว่า

สาขาอาชีพด้าน “งานก่อสร้าง” และอุตสาหกรรม “การต่อเรือและเครื่องจักรเรือ”

เมื่อมีการเปลี่ยนจากการเข้าฝึกงานทางเทคนิค (ii)เป็นคนงานที่มีทักษะเฉพาะทาง (i) กิจกรรมของการเข้าฝึกงานทางเทคนิคและกิจกรรม
ของคนงานที่มีทักษะเฉพาะทางจําเป็นต้องมีความสัมพันธ์กันมากเพียงใด?

ตอบ

ความสัมพันธ์ที่จําเป็นระหว่างกิจกรรมของคนงานที่มีทักษะเฉพาะทางที่ชาวต่างชาติเข้าร่วมทํางานและกิจกรรมของการเข้าฝึกงานทางเทคนิค (ii)ถูก
ระบุไว้ในคําแนะนําในการสมัครสําหรับแต่ละสาขาอาชีพ โปรดตรวจดูคําแนะนําในการสมัคร
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