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สารบญั 
คู่มือการใช้ชีวิตในจังหวัดโอซาก้า 

  ดัชนีแต่ละจุดประสงค์ 

Ⅰ.การรับสถานการณ์ฉุกเฉินและหน่วยงานให้คาํปรึกษาแนะนํา   ・・・１ 

1.  รายชื่อสถานท่ีติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์สําหรับกรณีฉุกเฉินประจาํครอบครัว 

２.  สถานการณ์ฉุกเฉิน  (เพลิงไหม้ / ป่วยกระทันหัน / อาชญากรรม) 
เพลิงไหม้, ป่วยหรือบาดเจบ็กระทนัหนัต่าง ๆ, ความเสียหายท่ีเกดิจากอาชญากรรม, โทรแจ้งเหต,ุ และตําแหน่งของร่างกาย 

３. การเตรียมพร้อมสําหรับภัยธรรมชาต ิ ไต้ฝุ่ น, แผ่นดินไหว, การรับฟังขา่วสารภยัธรรมชาติ, สถานท่ีหลบภยั,  

รายการส่ิงของท่ีควรนําติดตวัไปในยามฉกุเฉิน 
 

Ⅱ. สุขภาพและการรักษาพยาบาล  ・・・9 

１. การรักษาพยาบาล (การใช้บริการสถานพยาบาล)  

การรักษาพยาบาลท่ีญ่ีปุ่ น, สถาบนัการแพทย์, การพกัรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล, โรงพยาบาลท่ีเข้าใจภาษาตา่งประเทศ,  

ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บตอนกลางคืนและวนัหยดุ, ยา 

2. ประกันการรักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพพลเมืองและประกันเพ่ือรับการดูแลและพยาบาล ฯลฯ) 
ประกนัการรักษาพยาบาลของญ่ีปุ่ น, ประกนัสขุภาพพลเมือง, ระบบการรักษาพยาบาลผู้สงูอายรุะยะปลาย, การประกนัเพ่ือรับการดแูล 

และพยาบาล 

3. การควบคุมดูแลสุขภาพ 

สถานีอนามยั, ศนูย์อนามยัของเทศบาล (การรักษาโรคและสขุภาพ) 
 

Ⅲ. การใช้ชีวิตและที่อยู่อาศัย  ・・・18 

１. การหาบ้าน 
    สมคัรไปยงับ้านท่ีทางจงัหวดัเป็นผู้จดัสรร, บ้านจดัสรรของรัฐอ่ืนๆ , หาบ้านเช่าของเอกชน 
２. การย้ายบ้านและการกลับประเทศ 

ขัน้ตอนการเดินเร่ืองย้ายออกจากท่ีอยู่เกา่, เมื่อย้ายเข้ามาอยู่ท่ีท่ีอยู่ใหม่แล้ว, เมื่อจะกลบัประเทศ 

３. นํา้ประปา  
วิธีการขอใช้นํา้ประปา, คา่นํา้ประปา, ข้อควรระวงัตอนฤดหูนาว 

４. ไฟฟ้า  

ระบบไฟฟ้าของญ่ีปุ่ น, การขอสมคัรขอใช้ไฟฟ้า, การจา่ยค่าไฟฟ้า, ใบแจ้งปริมาณการใช้ไฟฟ้า / ใบเสร็จ 
５. แก๊ส 

ชนิดของแก๊ส, แก๊สร่ัว, ใบแจ้งปริมาณการใช้แก๊ส / ใบเสร็จ 

６. ขยะ  
วิธีการทิง้ขยะ, และการทิง้ขยะอ่ืนๆ 

７. การใช้ชีวิตประจาํวัน 
มารยาทในการเข้าสมัคม, การเป็นผู้บริโภค 

８. เมื่อเดือดร้อนจากการใช้ชีวิตประจาํวัน 
 

Ⅳ. ระบบสถานะภาพการพาํนัก, ระบบทะเบียนบ้านชาวต่างชาติ, การสมรส /การหย่า・・・30   

１. บัตรพาํนัก (ไซริวการ์ด)  
การทําบตัรพํานกั (ไซริวการ์ด), การดําเนินเร่ืองท่ีทําการเขตเทศบาล, การดําเนินเร่ืองท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองประจําท้องถิ่น,  

ทะเบียนบ้านของชาวต่างชาติ, ระบบหมายเลขส่วนบคุคล 

２. ระเบียบการเกี่ยวกับการพาํนัก 
การอนญุาตให้เข้าประเทศได้อีก(กรณีออกนอกประเทศญ่ีปุ่ นชัว่คราว), การต่อระยะเวลาพํานกัอยู,่ การเปล่ียนแปลงสถานภาพการพํานกั, 

การอนญุาตขอทํากิจกรรมนอกสถานะ 
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３. การสมรส 
การสมรสระหว่างชาวญ่ีปุ่ นกบัชาวตา่งชาติ, การสมรสของบคุคลท่ีถือสญัชาตติ่างประเทศทัง้คู,่ การขอเปล่ียนแปลงสถานภาพการพํานกั,  

การเปล่ียนแปลงรายละเอียดในบตัรพํานกั (ไซริวการ์ด), การเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ 

４. การหย่าร้าง 
การหยา่ร้าง, กรณีไมต้่องการหยา่ร้าง, สถานะวซี่าหลงัการหยา่ร้าง, การเปล่ียนรายละเอียดในทะเบียนคนต่างด้าว 

５. การเสียชีวิต 
การแจ้งเสียชีวติ, การฌาปณกจิ 

 

Ⅴ. การจราจร  ・・・42 

１. การคมนาคม 
รถไฟ (JR, รถไฟเอกชน, รถไฟใต้ดิน), รถโดยสารประจําทาง, แท็กซี่, ลืมของไว้ในรถไฟ / รถโดยสารประจําทาง / รถแท็กซี ่

２. รถจักรยาน  
การซือ้รถจกัรยาน, การจอดรถจกัรยาน, กรณีถกูขโมยรถจกัรยาน,ไม่เก็บรถจกัรยานท่ีจอดทิง้ไว้มาใช้,กฎจราจร 

３. ใบอนุญาตขับขี่ 
    ใบอนญุาตขบัขี่สากล,  การเปล่ียนใบอนญุาตขบัขี่ของต่างประเทศ, การขอรับใบอนญุาตขบัขีญ่ี่ปุ่ นใหม่, การแปลใบอนญุาตขบัขี่ของตา่งประเทศ, 

กฎจราจรของญ่ีปุ่ น 

４. ตัวหนังสือคันจิและป้ายท่ีพบเห็นตามถนนหนทาง 
 

Ⅵ. การตัง้ครรภ์ / การคลอดบุตร / การเลีย้งดูบุตรและการศึกษา  ・・・49  

１. การตัง้ครรภ์และการคลอดบุตร 
การตัง้ครรภ์, ค่าใช้จา่ย, การช่วยเหลือระหว่างตัง้ครรภ์, การคลอด 

２. การเลีย้งดูบุตร 
การเลีย้งดบูตุรท่ีญ่ีปุ่ น, การบริการโดยเอกชน, ศนูย์สนบัสนนุครอบครัว (Family Support Center), ระบบเงินช่วยเหลือสําหรับเด็ก  

３. การรักษาพยาบาลและสุขอนามัยสําหรับเด็กและทารก 
การรักษาพยาบาลสําหรับเด็กและทารก, การฉีดวคัซีน, การตรวจสขุภาพ, ค่ารักษาพยาบาลของเด็กและทารก 

４. ระบบการศึกษาญ่ีปุ่ น  
การศกึษาภาคบงัคบั, หลงัจากจบการศกึษาภาคบงัคบั, การส่งเสริมการใช้ชวีิตในโรงเรียนของเด็กและนกัเรียน, อาหารกลางวนั (เบนโต), ระบบ

ช่วยเหลือการเรียน 
  

Ⅶ. ข่าวสาร / สื่อสาร  ・・・57 

１. โทรศัพท์ 
การขอตดิตัง้โทรศพัท์ใหม่, วิธีจ่ายค่าโทรศพัท์, การติดต่อสอบถาม / การบริการโทรศพัท์ 

２. โทรศัพท์มือถือ 
３. วิธีการโทรศัพท์ไปต่างประเทศ 
４. สื่อสาร 

สถานีโทรทศัน์, วิทย,ุ อินเตอร์เน็ต, หนงัสือพิมพ์และนิตยสาร, หอสมดุท่ีมีหนงัสือและนิตยสารภาษาตา่งประเทศ  
 

Ⅷ. แรงงาน / ภาษี / การส่งเงนิไปต่างประเทศ  ・・・64 

1. การหางานทาํ 
จะหางานได้อยา่งไร, การหางานของนกัศกึษาตา่งชาติหลงัจบการศกึษา, การหางานท่ีต้องใช้เทคนิคและความเชี่ยวชาญพิเศษ 

2. แรงงาน 
เงื่อนไขด้านแรงงาน, มาตรฐานเก่ียวกบัแรงงาน, สํานกัควบคมุมาตรฐานแรงงาน, อบุตัิภยัจากการทํางาน, หน่วยงานให้คาํปรึกษาแนะนํา,  

ประกนัช่วยเหลือกรณีท่ีตกงาน 

3. ภาษ ี
วิธีจา่ยภาษี, ประเภทภาษี 

4. ธนาคารและการส่งเงินไปต่างประเทศ  
ธนาคาร (กิงโค), ไปรษณีย์ (ยบิูงเคียวค)ุ, การส่งเงินไปตา่งประเทศ 



5. เงนิบาํนาญ ประกนับํานาญสวสัดิการลกูจ้าง, ประกนับํานาญพลเมืองแห่งชาติ, เงินชดเชยเมื่อออกจากประกนั 

 

Ⅸ. ภาคผนวก  ・・・71 

１. รายชื่อองค์การสัมพันธ์ 

จงัหวดัโอซาก้า / เมืองหรือเทศบาลในจงัหวดัโอซาก้าและท่ีวา่การเขต, องคก์รของประเทศ, รายชือ่สมาคมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ในจงัหวดัโอซาก้า 

２. หน่วยงานให้คาํปรึกษาแนะนําเป็นภาษาต่างประเทศ  

３. การรักษาพยาบาลและสุขอนามัย 
รายชื่อคลีนิคฉกุเฉินตอนกลางคนืและวนัหยดุ, รายชื่อสถานีอนามยั, รายชื่อศนูย์อนามยั(สขุภาพ) 

４. แรงงาน  
รายชื่อฮลัโหลเวิร์คท่ีอยูใ่นโอซ่าก้า, หน่วยบริการหางานของบคุคลต่างชาต,ิ รายชื่อสํานกังานควบคมุมาตรฐานแรงงาน 

５. รายชื่อสถานกงสุล(เขตคันไซ)และสถานทูต  
สถานกงสลุใหญ่และสถานกงสลุท่ีอยู่ในเขตคนัไซ, สถานทตูและสถานกงสลุกิตตมิศกัดิ์ท่ีอยู่ในญ่ีปุ่ น  

 
 

วิธีใช้คู่มือเล่มนี ้

○ คู่มือเล่มนีเ้ขียนแนะนําเฉพาะหวัข้อที่คดิว่าเป็นความจําเป็นขัน้พืน้ฐานสําหรับชาวต่างประเทศที่อาศยัอยู่ หรือทํางานและเลีย้งดบูตุรในจงัหวดัโอซาก้า 

○ เนือ้หาเป็นข้อมลู ณ เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2019 

○ ข้อความทีอ่ธิบายเป็นการแนะนาํโดยสงัเขป  ส่วนรายละเอียดจําเป็นต้องตดิต่อสอบถามกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นัน้ๆ 

การติดต่อสอบถามถ้าไม่ได้ระบภุาษาไว้จะมีเฉพาะภาษาญ่ีปุ่ นเท่านัน้ กรุณาให้ผู้ที่พดูภาษาญ่ีปุ่ นได้ ช่วยติดต่อให้ 

 

 

 

 

 

กิจการนีไ้ด้รับการสนบัสนนุจากสํานกังานสลากกนิแบ่ง 

 

 



ดัชนีแต่ละจุดประสงค์ 

สถานการณ์ ระเบียบการที่จาํเป็น / สิ่งที่ต้องทาํ สถานที่ทาํการแจ้ง หน้า 

เมื่อเร่ิมใช้ชีวติ 
ท่ีญ่ีปุ่ น 

แจ้งสถานท่ีอาศยัอยู ่

เขต เทศบาล อําเภอท่ีอาศยัอยู ่

31 

บตัรหมายเลขส่วนบคุคลหรือบตัรแจ้งเตือน 
 

34 

ประกนัสขุภาพพลเมือง 11 

เงินบํานาญแห่งชาต ิ 70 

เมื่อย้ายบ้าน 
แจ้งการย้ายเข้า ย้ายออก (＊เท็นเกียวโทโดเค) เขต เทศบาล อําเภอท่ีเคยอาศยัอยู่และเขตเทศบาล 

อําเภอท่ีอยูใ่หม่  (＊เท็นเกียวโทโดเค คือการย้าย
บ้านท่ีอยู่ในเขตเทศบาลเดียวกนั) 

20 

ประกนัสขุภาพพลเมือง 

เมื่อออกนอก 
ประเทศ 
 

ออกนอกประเทศชัว่คราว 
ขออนญุาตเข้าเมืองใหม ่
ระบบการถือเสมือนการ 
อนญุาตเข้าเมืองใหม ่

กองตรวจคนเข้าเมือง 35 

กลบัประเทศ 

ตรวจสอบภาษี 

เขต เทศบาล อําเภอท่ีอาศยัอยู ่
20 

แจ้งย้ายกลบัต่างประเทศ 
ยกเลิกประกนัสขุภาพ 

ยกเลิกประกนัเงินบํานาญ 

คืนบตัรพํานกั คืนท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองเมื่อออกนอกประเทศ 

เมื่อแตง่งาน 
 

สามีหรือภรรยา 
เป็นชาวญ่ีปุ่ น 

จดทะเบียนสมรส 
เขต เทศบาล อําเภอท่ีอาศยัอยู่หรือเทศบาล
ภมูิลําเนาของชาวญ่ีปุ่ น 

37 

เปล่ียนวีซา่ กองตรวจคนเข้าเมือง 

แจ้งต่อประเทศตน สถานทตูหรือสถานกงสลุของประเทศตน 

สามีภรรยาถือ 
สญัชาติตา่ง 
ประเทศทัง้คู ่

แจ้งต่อประเทศตน สถานทตูหรือสถานกงสลุของประเทศตน  

เปล่ียนวีซา่ กองตรวจคนเข้าเมือง 

★เมื่อหยา่ร้าง 

สามีหรือภรรยา 
เป็นชาวญ่ีปุ่ น 

จดทะเบียนหย่า เขต เทศบาล อําเภอท่ีอาศยัอยู ่

39 

แจ้งต่อประเทศตน สถานทตูหรือสถานกงสลุของประเทศตน 

สามีภรรยาถือ 
สญัชาติตา่ง 
ประเทศทัง้คู ่

－ สถานทตูหรือสถานกงสลุของประเทศตน 

เมื่อตัง้ครรภ์ ออกหนงัสือคู่มือแนะนําสขุภาพแม่และเด็ก เขต เทศบาล อําเภอท่ีอาศยัอยู ่ 49 

เมื่อคลอดบตุร 

แจ้งการเกิด เขต เทศบาล อําเภอท่ีอาศยัอยู ่

50 ขอวีซา่ กองตรวจคนเข้าเมือง 

แจ้งต่อประเทศตน สถานทตูหรือสถานกงสลุของประเทศตน 

★เมื่อเสียชวีิต 
 

แจ้งการเสียชีวติ เขต เทศบาล อําเภอท่ีเสียชีวติหรือท่ีอาศยัอยู ่

41 คืนบตัรสถานภาพการพํานกั กองตรวจคนเข้าเมือง 

แจ้งต่อประเทศตน สถานทตูหรือสถานกงสลุของประเทศตน 

★ในผู้พํานกัระยะปานกลางถึงระยะยาวในฐานะคู่สมรสซึง่พํานักอยู่โดยถือวีซ่า「ผู้ติดตามพํานักอยู่กบัครอบครัว」 
「อนญุาตทํากิจกรรมพิเศษ」 「คู่สมรสชาวญ่ีปุ่ น」และ「คู่สมรสผู้ ถือวีซ่าถาวร」เป็นต้น      
หากหย่าร้างกับคู่สมรสและหรือคู่สมรสเสียชีวิต ต้องรายงานตวัต่อกองตรวจคนเข้าเมืองประจําท้องถ่ิน  หรือแจ้งกองตรวจคนเข้าเมอืงโตเกียว ทาง
ไปรษณีย์เพื่อแจ้งต่อรัฐมนตรีกระทรวงยตุิธรรมต่อไปภายใน 14   วนั  
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Ⅰการรับสถานการณ์ฉุกเฉินและหน่วยงานให้คาํปรึกษาแนะนํา 

Ⅰ-1
 

       รายช่ือสถานทีต่ดิต่อและหมายเลขโทรศพัท์สาํหรับกรณีฉกุเฉินประจําครอบครัว 
       

ตํารวจ  110 
   
เพลิงไหม้  119 
   
รถพยาบาลฉกุเฉิน  119 
   

โรงพยาบาลท่ีไปเป็นประจํา   

   

โรงพยาบาลใกล้บ้าน   

   

แก๊สร่ัว   

   

ช่างซ่อมประปา   

   

ศนูย์บริการไฟฟ้าคนัไซใกล้บ้าน   

   

สถานทตูและสถานกงสลุ   

   

โรงเรียนและท่ีทํางาน   

   

หน่วยปกครองตนเองประจําเขต    
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Ⅰ‐2 สถานการณ์ฉุกเฉิน（เพลิงไหม้ / ป่วยกระทันหัน / อาชญากรรม） 

１. เพลิงไหม้（โทร 119 ,ใช้ภาษาอังกฤษได้） 

ถ้าเกิดเพลิงไหม้โปรดสง่เสียงดงัๆ แจ้งให้เพ่ือนบ้านใกล้เคียงทราบ  ถ้ามีเคร่ืองให้สญัญาณ 
เพลิงไหม้ในอาคาร รีบกดทนัที     โทรแจ้ง 119 ตัง้สตไิม่ตื่นเต้น   แจ้งเหตวุ่าเกิดเพลิงไหม้ พร้อมบอก
สถานท่ีท่ีท่านอยู ่ ถ้ามีไฟ และควนัอย่างรุนแรงให้รีบหนีไปยงัสถานท่ีปลอดภยัก่อน 
 

 

 

 

 

 

２. ป่วยหรือบาดเจ็บกระทันหัน ฯลฯ（โทร 119, ใช้ภาษาอังกฤษได้） 

เม่ือเกิดอาการป่วยหรือได้รับบาดเจ็บกระทนัหนัจนไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลเองได้  
โทร 119 เรียกรถพยาบาลฉกุเฉินได้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ แต่จําเป็นต้องเสียค่ารักษา บางครัง้จะไม่
สามารถเลือก โรงพยาบาลเองได้ เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีรถพยาบาลฉกุเฉินจะเป็นผู้ พิจารณาเลอืก
โรงพยาบาลให้เหมาะกบัอาการป่วย เวลาและ สถานท่ีขณะนัน้ 

นอกจากนี ้ ถ้าดื่มยาหรือวตัถมีุพิษ โปรดนําภาชนะหรือคู่มือการใช้ยาท่ีดื่ม ไปโรงพยาบาลหรือ
เรียกรถพยาบาลฉกุเฉินทนัที สามารถถามวิธีกําจดัสารพิษจาก โทร119 ได้ 
（คู่มือการใช้รถพยาบาลฉุกเฉินสําหรับคนต่างชาติท่ีเข้ามาญ่ีปุ่ น） 

https://www.fdma.go.jp/publication/portal/post1.html 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３. ความเสียหายท่ีเกิดจากอาชญากรรม (โทร 110, ใช้ภาษาอังกฤษได้) 
ถ้าประสบอาชญากรรมหรือเห็นเหตกุารณ์ โปรดโทร 110 แจ้งตํารวจทนัที  เม่ือถกูขโมยเข้าบ้าน 

หรือสํานกังาน โปรดคงสภาพเดิมไว้แล้วโทรแจ้ง 110 
 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างคําพดูภาษาญ่ีปุ่ นท่ีใช้แจ้ง 
 「ทะซเึกเตะ คดุาสะอิ」       ความหมาย “ช่วยด้วย” 
「โดโรโบ เดซ」ึ                        ความหมาย “ขโมย” 
「ซริึนิอะอิมะชิทะ」                ความหมาย “ถกูล้วงกระเป๋า” 
「นะกรุะเระมะชิตะ」             ความหมาย “ถกูชกต่อย” 
 

ตวัอย่างคําพดูภาษาญ่ีปุ่ นที่ใช้แจ้ง 

「คะจิเดซ ึ ○○ (ที่อยู่)  โนะ  △△(ช่ือ)  เดซ」ึ    ความหมาย “ไฟไหม้ที่  ○○ (ที่อยู่)    △△ (ช่ือ) ” 

「 ○○ (ที่อยู่)  โนะ   △△(ช่ือ)  เดซงึะ โทนาริ งะ คะจิเดซ」ึ       ความหมาย “ไฟไหม้ที่ข้างบ้าน  ○○ (ที่อยู่)    △△ (ช่ือ)” 

ตวัอยา่งคําพดูภาษาญ่ีปุ่ นท่ีใช้แจ้ง 

「คิวคิวฉะ โอ๊ะ โอเนไงชิมะส ุ ○○ (ท่ีอยู)่   โนะ △△ (ชือ่) เดซ」ึ  

ความหมาย “ขอความกรุณาส่งรถพยาบาล มารับท่ี   ○○ (ท่ีอยู่)   △△ (ชื่อ)” 

「 ○○ (ท่ีอยู)่ โนะ △△ (ชื่อ) เดซงึะ   □□ (ชื่ออวยัวะท่ีบาดเจ็บ)     โอ๊ะ เคงะ ชิมาชติะ」  

ความหมาย “ผม/ฉนั ○○ (ท่ีอยู่)  △△ (ชื่อ) มีบาดแผลท่ี □□(ชื่ออวยัวะท่ีบาดเจ็บ)     ” 

「 ○○ (ท่ีอยู)่  โนะ △△ (ชื่อ) เดซงึะ  □□(ชื่ออวยัวะท่ีบาดเจ็บ)   งะ อิตะคเุตะ อโุกเคมาเซ็ง」  

ความหมาย “ผม/ฉนั ○○ (ท่ีอยู่)  △△ (ชื่อ) เจ็บท่ี □□ (ชื่ออวยัวะท่ีบาดเจ็บ) จนไม่สามารถ 

เคล่ือนไหวได้” 

「 ○○ (ท่ีอยู)่ โนะ △△ (ชื่อ) เดซงึะ จิ งะ เดเตอิมะส」ุ  

ความหมาย “ผม/ฉนั  ○○ (ท่ีอยู่)  △△ (ชื่อ) มเีลือดออก” 

https://www.fdma.go.jp/publication/portal/post1.html
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มีกฎหมายว่าด้วยการปราบปรามพวกโรคจิต（สโตกเกอร์）เพ่ือปอ้งกนัความเสียหายจากคนท่ี
เป็นโรคจิต เช่น ติดตามไม่ยอมให้คลาดสายตา, ดกัซุ่ม, ไม่มีหน้าท่ีขอพบหน้า, ขอคบเป็นแฟน, ใช้
วาจาท่ีรุนแรง หรือโทรศพัท์มาแต่ไม่ยอมพดูอะไร   ผู้ เสียหายสามารถปรึกษากบัเจ้าพนกังานตํารวจ
ได้ท่ี   
【แผนกสโตกเกอร์ 110 สํานกังานตํารวจจงัหวดัโอซาก้า】  06-6９３７-2110 

 
นอกจากนี ้ มีกฏหมายห้ามการถกูทําร้ายร่างกายจากคู่สมรสหรือคนรัก ศนูย์ให้คําปรึกษาแก่

สตรีจงัหวดัโอซาก้า มีบริการรับและให้ความคุ้มครองผู้ เสียหายชัว่คราว และรับปรึกษาปัญหาการทํา
ร้ายร่างกาย, ให้คําปรึกษาปัญหาชีวิต ฯลฯ 
【ศนูย์ให้คําปรึกษาแก่สตรีจงัหวดัโอซาก้า】      06-６９４９－６１８１ 
 

４. โทรแจ้งเหตุ 

ใช้โทรศพัท์สาธารณะโทรไป 110 และ 119 ได้ โดยไม่เสียเงิน เพียงแค่ยกห ูโทรศพัท์กดปุ่ มสีแดง
ด้านหน้าของเคร่ือง（อาจมีบางเคร่ืองท่ี「ต่อไม่ติด」หรือ「มีวิธีใช้แตกต่างกนั」） 

นอกจากนีส้ามารถใช้โทรศพัท์มือถือได้ โดยกด119 หรือ110  และกรุณาแจ้งสถานท่ีท่ีท่านอยู่ 
และหมายเลขโทรศพัท์มือถือด้วย 
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５. และตาํแหน่งของร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวั ATAMA 

 หน้า KAO 

 

ผม KAMINO-KE 

 

คิว้ MAYUGE 

ตา ME 

จมกู HANA 

ห ูMIMI 

 แก้ม HO-O 

 
ปาก KUCHI 

 
คาง AGO 

 
หน้าอก MUNE 

 หวันม CHIKUBI 

 
ท้อง HARA 

 
สะดือ HESO 

 

อวยัวะเพศ 

SEIKI 

ขาอ่อน MOMO 

 

เข่า HIZA 

 

ปลายเท้า 
TSUMASAKI 
 

ส้นเท้า KAKATO 

 

เท้า ASHI 

 

นิว้ YUBI 

 

มือ TE 

 

ข้อมือ TEKUBI 

 

แขน UDE 

 

ข้อศอก HIJI 

 

รักแร้ WAKINO-SHITA 
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อวัยวะภายใน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลอดอาหาร  

SHOKUDO 
 

ปอด HAI 

 

ตบั KANZO 

 

ไต JINZO 

 

ท่อไต NYOKAN 

ไส้ติ่ง 

MO-CHO 
 

กระเพาะปัสสาวะ
BO-KO 
 

ลําไส้ใหญ่ 
DAICHO 
 

ลําไส้เล็ก 
SHO-CHO 
 

กระเพาะอาหาร 

 I 
 

หวัใจ 

SHINZO 
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Ⅰ-３ การเตรียมพร้อมสําหรับภัยธรรมชาติ 
 
１．ไต้ฝุ่น 

พายไุต้ฝุ่ น คือพายฝุนท่ีเกิดขึน้ในช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนตลุาคม 
 
  ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ได้   

・บาดเจ็บ  เน่ืองจากถกูสิ่งของท่ีลมพดัปลิวมา 
・ฝนทําให้ดินถลม่และนํา้ท่วม   
・นํา้ท่วมบ้าน 
・ไฟฟ้าดบั 
・ตกึท่ีใช้ป๊ัมจ่ายนํา้ท่ีขบัเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า  นํา้จะหยดุไหล 

พายไุต้ฝุ่ นจะเข้าหรือไม่นัน้สามารถทราบจากข่าวการพยากรณ์อากาศได้   จึงขอให้ 
ติดตามข่าว การพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด 
 

  การเตรียมพร้อมสําหรับไต้ฝุ่ น   

・ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศทางวิทย,ุโทรทศัน์ และอินเตอร์เน็ต ว่าพายไุต้ฝุ่ นจะพดัผ่าน 
ทางไหนและจะมาถึงเม่ือไร 

・เม่ือเกิดพายฝุนรุนแรง ไม่ควรท่ีจะออกไปข้างนอก 
・เตรียมกระเป๋าท่ีใสข่องใช้ยามฉกุเฉิน เช่นนํา้ดื่ม, อาหารแห้ง, ไฟฉาย, วิทยพุก ฯลฯ ไว้ 
・สํารวจสถานท่ีหลบภยัท่ีอยู่ใกล้บ้าน  ซึง่ทางการระบไุว้ลว่งหน้า 
 
２．แผ่นดินไหว 

ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีแผ่นดินไหวมากในโลก เม่ือเวลาเกิดแผ่นดินไหวขึน้ พืน้ผิวจะ
สัน่สะเทือนมาก อาจจะเกิดความเสียหาย เช่น เคร่ืองเรือนล้มพงั  บ้านพงัทลาย  ในบางครัง้ ยงัเกิด
คลื่นยกัษ์(สนึามิ)ขึน้อีกด้วย 

 
  เม่ือเวลาเกิดแผ่นดินไหว   
①   ถ้าอยู่ในบ้านหรืออาคาร     ■มดุเข้าไปใต้โต๊ะ เพ่ือปอ้งกนัจากของท่ีหลน่ลงมา 

■เม่ือแผ่นดินไหวลดความรุนแรงลงแล้วให้ดบัไฟทกุชนิด เช่น แก๊ส, 

ฮีตเตอร์แบบใช้ไฟฟ้าหรือนํา้มนัก๊าด ฯลฯ และ ปิดหวัแก๊ส 

■ เปิดประตทูางออก เตรียมทางหนีภยัให้พร้อม  

■ห้ามใช้ลิฟต์ 

②  ถ้าอยู่นอกบ้าน... 
ให้หาอะไรปอ้งกนัศีรษะเอาไว้จากของท่ีจะหลน่ลงมา และ อย่ายืนอยู่ข้างๆ กําแพงและ 

รัว้อิฐบล็อค  หรือใต้ชายคาบ้าน  กนัสาดท่ียื่นออกมาจากตวัอาคาร ให้หลบไปอยู่ในท่ีท่ีปลอดภยั 
เช่น บริเวณท่ีโลง่ท่ีไม่มีอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใดๆ 
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③ ถ้าขบัรถอยู.่..        
อย่ารีบร้อนควรตรวจสอบดคูวามปลอดภยัให้แน่ใจก่อน แล้วขบัรถไปจอดท่ีข้างทาง  ถึงแม้การ

สัน่สะเทือนช่วงแรกหยดุแล้ว อาจจะเกิดการสัน่สะเทือนอีกหลายครัง้ตามมาด้วย  จึงควรระวงั 
 

  การเตรียมตวัปกติ   
・ โปรดใช้ตะขอห่วงโลหะ หรือโซ่เพ่ือปอ้งกนัไม่ให้เคร่ืองเรือนหรือชัน้หนงัสือล้มลงมา 
・  อย่าวางแจกนัหรือของท่ีแตกง่ายไว้บนชัน้วางของ(หิง้) หรือบนหวันอนในห้องนอน 
・  โปรดเตรียมกระเป๋าท่ีใส่ของใช้ยามฉกุเฉิน เช่นนํา้ดื่ม, อาหารแห้ง, ไฟฉาย, วิทยพุก ฯลฯ ไว้ 
 
３．การรับฟังข่าวสารภัยธรรมชาต ิ

  สถานีวิทยเุอฟเอ็ม COCOLO    76.5 เมกกะเฮิร์ตซ 

สถานีวิทย ุNHK ภาค2      828 กิโลเฮิร์ตซ  

สถานีวิทย ุNHK ภาค1         666 กิโลเฮิร์ตซ  

สถานีโทรทศัน์ NHK              1 CH         

NHK เวิร์ดนิวส（์BS1、BSพรีเม่ียม） 

อินเตอร์เน็ต 
NHK เวิร์ด 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/index.html 

โฮมเพจปอ้งกนัภยัพิบตัโิอซาก้า (โอซาก้าโบไซเน็ต) 
http://www.osaka-bousai.net/pref/index.html 

 
 
４．สถานท่ีหลบภัย 

  สถานท่ีหลบภยั คอืสถานท่ีท่ีใช้หลบภยัจากภยัธรรมชาติ ควรสํารวจสถานท่ีหลบภยันี ้
ซึง่ทางการระบไุว้ในเขตท่ีท่านอาศยัอยู่ลว่งหน้า   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีหลบภยัท่ีอยูใ่กล้บ้านท่าน 

 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/index.html
http://www.osaka-bousai.net/pref/index.html
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5． รายการสิ่งของท่ีควรนําติดตัวไปในยามฉุกเฉิน 

  

รายการ เช็ค สิ่งของ รายการ เช็ค สิ่งของ 

อาหาร 

 นํา้ดื่ม 

อ่ืนๆ 

 ไฟฉาย 

 ขนมปังกรอบบิสเก็ต・อาหาร
กระป๋องยามฉกุเฉินเป็นต้น 

 วิทยมุือถือ 

ของใช้ประจาํวนั 
 ถงุมือ  ถ่านแบตเตอรี 

 ผ้าขนหน ู  เทียนไข/ไฟแช็ค 

 ถงุพลาสติก  มีดพบัสวิส 

 กระดาษชําระ/กระดาษทิชชู่เปียก  หมวกนิรภยั(ผ้าเบาะ
ปอ้งกนัหวั) 

ของสําคญั 
 เงินสด(เงินเหรียญ)  ห้องส้วมแบบพกพา 

 โทรศพัท์มือถือ  แชมพแูห้งสําหรับสระผม
โดยไม่ใช้นํา้ 

 สมดุบญัชีธนาคาร/ตราประทบั  รองเท้า 

 บตัรประกนัสขุภาพ/ใบขบัขี่  อปุกรณ์การแพทย์ฉกุเฉิน/
ยาสามญัประจําบ้าน 

 พาสปอรต์  เคร่ืองเขียน 

 บตัรประจําตวัผู้พํานกัอาศยัในญีปุ่ น
(ไซริวการด์) 

 เสือ้ผ้า/ชุดชัน้ใน 
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II สุขภาพและการรักษาพยาบาล 

Ⅱ-1 การรักษาพยาบาล（การใช้บริการสถานพยาบาล） 
 

１．การรักษาพยาบาลท่ีญี่ปุ่น 
  เทคนิคการแพทย์ของญ่ีปุ่ นอยู่ในมาตรฐานระดบัสงู แต่โดยทัว่ไปแพทย์จะไม่อธิบายวิธีการรักษา
หรือเร่ืองยาให้ผู้ ป่วยทราบโดยละเอียดนกั ดงันัน้ถ้าต้องการคําอธิบายเป็นพิเศษควรถามแพทย์โดยไม่
ต้องเกรงใจ และการตรวจรักษาจะใช้เวลาค่อนข้างสัน้  

สําหรับทนัตแพทย์ปกติจะใช้ระบบการจอง โรงพยาบาลสว่นใหญ่จะตรวจตามลําดบัผู้มาก่อนหลงั
จึงต้องใช้เวลารอนาน โดยทัว่ไปเม่ือเทียบกบัท่ีต่างประเทศแล้ว จะมีการใช้ยาแก้ปวดน้อยกว่า 

２．สถาบันการแพทย์ 

  ประเภท   
･ มีคลีนิค, สถานพยาบาลและโรงพยาบาล (ซึง่มีการรับเข้าโรงพยาบาลและมีเคร่ืองมือตรวจโรคพร้อม) 

ในกรณีท่ีไม่ทราบว่าป่วยเป็นโรคอะไรหรืออาการไม่รุนแรง  ควรไปรับการตรวจและรับคําแนะนําท่ี คลีนิค
ใกล้บ้านก่อน 

  เวลาตรวจรักษา   
・โรงพยาบาลบางแห่งจะมีการตรวจเฉพาะช่วงเช้าเท่านัน้ 
・สว่นใหญ่สถานพยาบาลหรือคลีนิคจะทําการตรวจทัง้ช่วงเช้าและช่วงบ่าย แต่มีบางแห่งท่ี 

หยดุตรวจในช่วงบ่ายของวนัธรรมดา 

  ภาษา   
  แพทย์สว่นใหญ่จะเข้าใจภาษาองักฤษบ้าง  แต่ใบสอบถามก่อนเข้ารับการตรวจสว่นใหญ่จะเป็น
ภาษาญ่ีปุ่ น ในกรณีท่ีไม่เข้าใจภาษาญ่ีปุ่ น กรุณาใช้ใบสอบถามท่ีเขียนด้วยภาษาของท่านหรือไปกบัผู้
ท่ีเข้าใจภาษาญ่ีปุ่ น  
 รับใบสอบถามก่อนรับการตรวจในภาษาต่าง ๆ ได้จาก  URL http://www.kifjp.org/medical/  
 ของ（นิติบคุคลNPO  “โคคไุซโคริว ฮาตี ้โคนนัได” มลูนิธินิติบคุคลเพ่ือสาธารณประโยชน์เช่ือม
ความสํมพนัธ์ระหว่างประเทศ จงัหวดัคานากาวะ (คานากาวะโคคไุซโคริวไซดงั)） 

  ขัน้ตอนการรับการตรวจ   
・ การติดต่อ  : นําบตัรประกนัสขุภาพไปยื่นท่ีช่องติดต่อของสถาบนัการแพทย์ ระหว่างนีก้รอก 

รายละเอียดเก่ียวกบัอาการ ประวตัิการเป็นโรค ฯลฯ ในใบสอบถามก่อนรับการ 
ตรวจ แล้วรอท่ีห้องรอรับการตรวจจนกว่าจะถกูเรียกช่ือ 

・ การตรวจ  : รับการตรวจท่ีห้องตรวจ หากจําเป็นอาจได้รับการตรวจเพ่ิมเติมหรือได้รับการรักษา  
・ การจ่ายเงิน : รับยาและรอคิวจ่ายเงินท่ีแผนกจ่ายเงิน  ปัจจบุนันีมี้หลายโรงพยาบาลจะใช้ 

วิธีการรับใบสัง่ยาและนําไปซือ้ยาเองท่ีร้านขายยา 
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３．การพักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล 

  โรงพยาบาลท่ีญ่ีปุ่ น มีห้องเดี่ยว, ห้องรวม 2 คนและห้องรวม (ประมาณ 4-6 คน)  สําหรับค่า
ห้องเดี่ยวและห้องรวม 2 คนจะมีราคาสงูกว่าท่ีบตัรประกนัสขุภาพจะครอบคลมุถึง  ดงันัน้ผู้ ป่วย
จะต้องจ่ายสว่นท่ีเกินเอง 
  ระยะเวลาการพกัรักษาท่ีโรงพยาบาล เพ่ือให้การรักษาเป็นการสมบรูณ์โดยทัว่ไปจะใช้เวลาค่อน 
ข้างนาน 
  ตามโรงพยาบาลใหญ่ๆ สว่นมากจะมีเจ้าหน้าท่ีพยาบาลคอยดแูลให้อย่างเต็มท่ี แต่ถ้ามีเจ้าหน้าท่ี
พยาบาลไม่เพียงพอ ทางโรงพยาบาลจะแนะนําให้หาคนมาช่วยดแูลพยาบาล ซึง่ทางสํานกังาน
ประกนัสขุภาพจะจ่ายค่าใช้จ่ายสว่นนีใ้ห้ 

４．โรงพยาบาลท่ีเข้าใจภาษาต่างประเทศ 

โปรดดรูายช่ือโรงพยาบาลท่ีสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้จากเว็บไซต์ของจงัหวดัโอซาก้า
「ระบบข้อมลูข่าวสารทางการแพทย์ของจงัหวดัโอซาก้า(โอซาก้าฟอิุเรียวคิคงัโจโฮชิสเทิม)」     

นอกจากนีย้งัสอบถามได้อีกท่ี แผนกบริการข้อมลูแก่ชาวต่างประเทศ จงัหวดัโอซาก้า   และท่ี AMDA 
ศนูย์ข้อมลูทางการแพทย์ระหว่างประเทศ  (ภาคผนวกⅨ－２ )  

ระบบข้อมลูข่าวสารทางการแพทย์ของจงัหวดัโอซาก้า 
URL http://www.mfis.pref.osaka.jp/apqq/qq/men/pwtpmenult01.aspx 

５．ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บตอนกลางคืนและวันหยุด 
เม่ือไม่สบายหรือได้รับบาดเจ็บในตอนกลางคืนหรือ วนัหยดุ สามารถใช้บริการสถานพยาบาล 

ฉกุเฉินท่ีอยู่ใกล้บ้านได้ แตเ่น่ืองจากไม่มีบริการเป็นภาษาต่างประเทศ จึงต้องให้คนท่ีเข้าใจ  ภาษา 
ญ่ีปุ่ นไปด้วย อีกทัง้ ไม่สามารถใช้บริการนอกเหนือจากวนัเวลาท่ีกําหนดไว้ได้ (ภาคผนวกⅨ－３  )   
 
６． ยา 

ชนิดของยา จะแบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ ดงันี ้  ชนิดท่ีหน่ึง คือ ยาท่ีทางเภสชักรได้จดัจ่ายยา ตาม
ใบสัง่ยาท่ีแพทย์ทางโรงพยาบาลหรือคลีนิคได้ออกให้หลงัจากทําการตรวจรักษาแล้ว  และอีก 

ชนิดหน่ึง คือ ยาท่ีมีจําหน่าย และสามารถหาซือ้ได้ท่ีร้านขายยาและดรักสโตร์  ซึง่ถกูแบ่งออกตาม
ประเภทของยา 
   นอกจากนี ้ปัจจบุนันี ้ขึน้อยู่กบัชนิดของยา ซึง่สามารถขอให้จ่ายยาช่ือสามญัหรือยาเจนเนอริคได้  
ช่ือยาสามญัหรือยาเจนเนอริค(ยาท่ีผลิตขึน้ทีหลงั)นีค้ือ ยาท่ีผลิตออกจําหน่ายหลงัจากท่ี「ยาใหม่ 
(ยาต้นแบบ) 」หมดลิขสทิธ์ิแล้ว  แตมี่คณุภาพเช่นเดียวกบัยาต้นแบบ  ซึง่ได้รับการรับรองด้านความ 
ปลอดภยัจากทางประเทศแล้ว     เม่ือเทียบกนัแล้วราคาจะถกูกว่ายาต้นแบบ 
 
หาดรูายช่ือร้านขายยาใกล้ ๆ ได้ท่ี 
⇒ระบบการตรวจหาร้านขายยาสํานกังานประกนัสขุภาพ（ภาษาองักฤษ / ภาษาจีน / ภาษาเกาหล ี/  
ภาษาญ่ีปุ่ น）     URL http://kensaku.okiss.jp/Pc/ 

http://www.mfis.pref.osaka.jp/apqq/qq/men/pwtpmenult01.aspx
http://kensaku.okiss.jp/Pc/
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Ⅱ-２ ประกันการรักษาพยาบาล            
（ประกนัสุขภาพพลเมือง(โคะคุมินเคนโควฮกเคน)และการประกันเพื่อรับการดูแล
(ไคโกะฮกเคน) ฯลฯ） 
１．ประกันการรักษาพยาบาลของญี่ปุ่ น 

ท่ีญ่ีปุ่ นมีประกนัการรักษาพยาบาลซึง่แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ และตามกฎหมายกําหนดว่า
จะต้องทําประกนัอย่างใดอย่างหน่ึง  ค่ารักษาพยาบาลท่ีญ่ีปุ่ นราคาแพง  ดงันัน้การทําประกนัจะช่วย
ลดค่าใช้จ่ายได้ สําหรับชาวต่างชาติท่ีได้รับอนญุาตให้พํานกัเกิน 3 เดือนและลงทะเบียนถ่ินท่ีอยู่
สามารถทําประกนัสขุภาพพลเมืองได้ 

          

   สําหรับผู้มีอายุ 75 ปีขึน้ไปจะต้องทาํ 「ประกันผู้สูงอายุระยะปลาย(โคกิโควเรชะฮกเคน)」  

(ดูรายละเอียดท่ี 3． ระบบประกันการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุระยะปลาย) 
 
２．ประกันสุขภาพพลเมือง  ผู้ ท่ีมีคณุสมบัตติรงตามระเบียบการประกันสุขภาพพลเมือง＊ 
 

   

 

 

                                                                                            

 

                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยกเว้นชาวต่างชาติดงัต่อไปนี ้
  ＊สําหรับผู้มาจากประเทศท่ีมีข้อตกลงกบัประเทศญ่ีปุ่ นเก่ียวกบัประกนัสงัคมรวมทัง้ประกนัการรักษา 
พยาบาล และมีใบรับรองการทําประกนัสงัคมจากรัฐบาลญ่ีปุ่ น จะอยู่ในข้อยกเว้นในการทําประกนันี ้
＊ผู้ พํานกัด้วยสถานภาพการพํานกัหวัข้อ「ผู้ ทํากิจกรรมพิเศษ」 โดยพํานกัเพ่ือทําการรักษาทาง 

การแพทย์ และพํานกัเพ่ือพยาบาลผู้ ป่วยนัน้ 
＊ผู้ พํานกัด้วยสถานภาพการพํานกั「ผู้ พํานกัระยะสัน้」,「นกัการทตู」 

ผู้ทีเ่ป็นลกูจ้าง 
พนกังานบริษัท

 

ประกนัสังคม(ชะไคฮกเคน) 
＊บริหารโดยบริษทัหรือวงการธุรกิจที่บริษทัสังกัด 

ประกันสุขภาพพลเมือง 
＊บริหารโดยเทศบาลที่ท่านอาศัยอยู่ 

ผู้ ท่ีไม่ใช่ลกูจ้าง
พนกังานบริษัท 

ผู้ที่ไม่ได้ทํา 
ประกนัสงัคม 

 กรุณาตรวจสอบและสมคัรท่ี
ช่องตดิต่อของหน่วยงาน
ประกนัสขุภาพพลเมืองใน
เทศบาลท่ีท่านอาศยัอยู ่

กรุณาตรวจสอบราย 
ละเอียดกบัเจ้าหน้าท่ี 
ผู้ รับผิดชอบของบริษัท 

ผู้ ท่ีมวีีซา่ให้พํานกัตํา่กว่า 3 เดือน 

（ผู้ ท่ีไม่ได้ลงทะเบียนถิ่นท่ีอยู）่ 

มีคณุสมบตัิทําประกนัสขุภาพพลเมือง 

ผู้ ท่ีมวีีซา่ให้พํานกัตํา่กว่า 3  เดือน ด้วยวซี่า ผู้ประกอบธุรกิจ, 
ฝึกงาน,  ตดิตามพํานกัอยู่กบัครอบครัว, อนญุาตทํากิจกรรมพิเศษ   ซึง่
คาดว่าจะพํานกัท่ีญ่ีปุ่ นเกิน 3  เดือนและเขตเทศบาลยอมรับโดยพิจารณา
จากเอกสาร ใบสญัญาฯลฯ 

ผู้ ท่ีมวีีซา่ให้พํานกัเกิน 3 
เดือน（ผู้ลงทะเบียนถิ่นท่ีอยู่ หรือ
ผู้ ท่ีมีวีซา่ให้พํานกัด้วยงาน
ราชการ） 
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（１）ระเบียบการทาํประกัน 

・ เวลาสมคัรทําประกนั 
  เม่ือเข้าประเทศ, เม่ือย้ายเข้ามาอยู่ใหม่, เม่ือบตุรเกิด, เม่ือยกเลิกประกนัสงัคม ฯลฯ 

・ สิ่งท่ีจําเป็น 
  บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) （กรณีท่ีไม่ได้ลงทะเบียนถ่ินท่ีอยู่ แต่มีเอกสารรับรองว่าการพํานกัท่ี 
ญ่ีปุ่ นได้เกิน 3 เดือน） 

 

（２）การจ่ายเงนิช่วยแก่ผู้ ท่ีทาํประกัน (บริการท่ีสามารถใช้ได้) 

             ระเบียบการและจํานวนเงินช่วยเหลือ ฯลฯ กรุณาติดต่อสอบถามท่ีช่องติดต่อของเขต เทศบาล 
อําเภอท่ีรับผิดชอบ （ภาคผนวกⅨ－１ ） 
・ ค่ารักษาพยาบาลท่ีต้องจ่ายเอง 

ผู้ ทําประกนัจ่ายคา่รักษาพยาบาล 30% 〔ผู้ ท่ีอยู่ในวยัก่อนถึงเกณฑ์เข้ารับการศกึษาภาค 
บงัคบัจ่าย 20%,  ผู้ มีอาย ุ70 ปีขึน้ไปไม่เกิน 74 ปี จ่าย 20% （สําหรับผู้ ท่ีมีวนัเกิดก่อนวนัท่ี 
1 เมษายน  ค.ศ.1944 จะได้รับมาตรการพิเศษของประเทศให้จ่าย 10%    ส่วนผู้ ท่ีมีรายได้ 
เกินกว่าท่ีกําหนดไว้จ่าย 30%）〕ของค่ารักษา ค่าอาหารระหว่างการเข้าพกัรักษาท่ีโรงพยาบาล 
นีจํ้าเป็นต้องจ่ายเอง และค่าแตกต่างของค่าเตียง, ค่าจิปาถะอ่ืน ๆ ท่ีไม่อยู่ภายใต้การจ่ายเงิน 
ช่วยเหลือของประกนัสขุภาพนีก้็ได้ จะต้องจ่ายเอง 

・ ค่ารักษาพยาบาลท่ีสงู       
  แต่ละบคุคลท่ีจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สถาบนัการแพทย์เดียวกนัใน 1 เดือนเกินกว่าจํานวนท่ี 

กําหนดไว้ จะได้รับเงินช่วยเหลือในสว่นท่ีเกินภายหลงั 

・ เงินช่วยเหลือค่าคลอดบตุร                         
เม่ือผู้ ท่ีทําประกนัคลอดบตุร หวัหน้าครอบครัว จะได้รับเงินช่วยสําหรับค่าใช้จ่ายสว่นหน่ึง 

・ ค่างานศพ  
เม่ือผู้ ท่ีทําประกนัเสียชีวิต ผู้ ท่ีจดังานศพจะได้รับเงินช่วยเหลือสําหรับค่าใช้จ่ายสว่นหน่ึง 

・ การรักษาพยาบาลโรคท่ีรัฐบาลกําหนด 
มีระบบเงินช่วยเหลือคํา้จนุค่ารักษาพยาบาล ซึง่เกิดจากโรคท่ีรัฐบาลกําหนดไว้ 

 

 （３） ค่าเบีย้ประกนั(ภาษี) 

ค่าเบีย้ประกนัจะไม่เสมอกนั  การคํานวณนีข้ึน้อยู่กบัโครงสร้างครอบครัว, รายได้ของปีท่ีผ่าน 
มาของท่าน ทางเขต เทศบาล อําเภอจะสง่ใบแจ้งมาให้ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดท่ีเขต  
เทศบาล อําเภอท่ีทําประกนัอยู ่ (ภาคผนวกⅨ－１ )   

ในรอบ 1 ปีจะแบ่งจ่ายเบีย้ประกนัเป็นงวด ๆ ใบเรียกเก็บค่าประกนัจะถกูสง่มาให้ทางไปรษณีย์ 
กรุณานําไปจ่ายท่ีแผนกประกนั หรือสถาบนัการเงินใกล้บ้าน หรือร้านสะดวกซือ้   มีบริการหกัจาก 
บญัชีเงินฝากจากธนาคารบางแห่ง หรือท่ีทําการไปรษณีย์  กรุณาติดต่อสอบถามกบัท่ีทําการนัน้ๆ  

สําหรับครอบครัวท่ีผู้ มีประกนัสขุภาพพลเมืองทกุคนมีอายเุกิน 65ปี ซึง่หวัหน้าครอบครัวได้รับเงิน 
บํานาญสวสัดิการมากกว่า 15,000 เยนต่อเดือน และเม่ือค่าเบีย้ประกนั รวมกบัค่าประกนัเพ่ือรับการด ู
แลและพยาบาลยามชราภาพแล้ว เป็นจํานวนเงินไม่เกินคร่ึงหน่ึงของเงินบํานาญสวสัดิการ โดยหลกั 



- 13 - 

การจะถกูหกัจากเงินบํานาญสวสัดิการ 
หากได้รับความเสียหายจากภยัพิบตัิต่างๆหรือตกงาน จนไม่สามารถจ่ายค่าเบีย้ประกนัได้ใน 

ชัว่ระยะเวลาหน่ึง กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าท่ีเทศบาล เพราะอาจมีสิทธ์ิได้รับการลดหย่อน 
ค่าเบีย้ประกนั (ถกูลงหรืออาจจะไม่ต้องจ่ายเป็นกรณีพิเศษ)   

หากประสบอบุตัิเหตทุางการจราจรหรือได้รับบาดเจ็บจากผู้ อ่ืน โดยหลกัการผู้ ทําผิดควรจะ 
เป็นผู้ จ่ายค่ารักษาพยาบาล แต่เม่ือแจ้งความแล้วสามารถใช้ประกนัสขุภาพของตวัเองจ่ายค่ารักษา 
พยาบาลก่อน ภายหลงัทางฝ่ายประกนัจะทําการเรียกร้องให้ผู้ ทําผิดชดใช้ จ่ายค่าเสยีหายนี ้ ควร
ปรึกษากบัแผนกท่ีรับผิดชอบของทางเทศบาลลว่งหน้า ก่อนมีการยอมความ  (ภาคผนวกⅨ－１ ) 
         ตัง้แต่เดือนเมษายน  ค.ศ.2018  ทางเทศบาลจงัหวดัโอซาก้าได้ทําการบริหารการประกนัสขุภาพ 
พลเมืองร่วมกบัทางเขต เทศบาล อําเภอ  ดงันัน้มาตรฐานการลดหย่อนค่าประกนัท่ีแตกต่างกนัแต่ละ 
เขต เทศบาล อําเภอนัน้ จึงกลายเป็นจํานวนเดียวกนัทัว่ทัง้จงัหวดั   แต่ได้จดัมาตรการยืดหยุ่นไว้เป็น 
เวลา 6 ปี ดงันัน้ในช่วงเวลานีอ้าจจะมีความแตกต่างอยู่  กรุณาติดต่อสอบถามกบัท่ีทําการท่ีอาศยัอยู่ 
 
３．ระบบการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุระยะปลาย 

ท่ีญ่ีปุ่ น ผู้ มีอาย ุ75 ปีขึน้ไปจะพ้นจากการประกนัการรักษาพยาบาลเดิมท่ีมีอยู่ และจะเปลีย่น 
เป็นประกนัการรักษาพยาบาลสําหรับผู้สงูอายรุะยะปลายใหม่โดยอตัโนมตัิ   สําหรับชาวต่างชาติท่ีได้ 
รับอนญุาตสถานภาพการพํานกัเกินกว่า 3 เดือนและลงทะเบียนถ่ินท่ีอยู ่ก็สามารถเข้าประกนันีโ้ดย 
อตัโนมตัเิช่นกนั  ทัง้นี ้ ถึงแม้ไม่ได้ลงทะเบียนถ่ินท่ีอยู ่หากเห็นว่าจะพํานกัเกินกว่า 3 เดือน ก็สามารถ
ทําประกนันีไ้ด้ (หากไม่ได้ลงทะเบยีนถ่ินท่ีอยู่จะไม่สามารถเข้าทําประกนันีโ้ดยอตัโนมตัิ กรุณาปรึกษา 
แผนกท่ีรับผิดชอบการรักษาพยาบาลผู้สงูอายรุะยะปลายของหน่วยงานเขตเทศบาลท่ีอาศยัอยู่) 

(เงื่อนไขคณุสมบตัิของระบบการรักษาพยาบาลผู้สงูอายรุะยะปลายนัน้ เช่นเดียวกนักบัประกนั 
สขุภาพพลเมือง  รายละเอียดตรวจดไูด้ท่ีข้อ ２．ประกนัสขุภาพพลเมือง) 
 
（１）ระเบียบการทาํประกัน 
・ ไม่จําเป็นต้องสมคัรทําประกนั เน่ืองจากกลุม่องค์กรประกนัจะสง่บตัรประกนัสขุภาพมาให้ 1เดือน 

ก่อนครบรอบวนัเกิดอาย ุ75 ปี 
・ สําหรับผู้ มีอาย ุ65 ปีขึน้ไปไม่เกิน 74 ปี เม่ือสมคัรและได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ พิการตามท่ีกําหนด

ไว้ ก็สามารถทําประกนัการรักษาพยาบาลผู้สงูอายรุะยะปลายได้ ทําการสมคัรได้ท่ีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบด้านการักษาพยาบาลผู้สงูอายรุะยะปลายของเขตเทศบาลท่ีอาศยัอยู่ 

 
（２）เงนิช่วยเหลือสนับสนุนผู้ทาํประกัน (บริการท่ีสามารถใช้ได้) 
・ ค่ารักษาพยาบาลท่ีต้องจ่ายเอง 

สามารถรับการรักษาพยาบาลได้โดยจ่ายค่ารักษาพยาบาล 10% (ผู้ มีรายได้เกินกว่าท่ีกําหนดไว้จ่าย 
30%) (ทัง้นีอ้าจจะไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่างๆในการเข้าโรงพยาบาล) 

・ ค่ารักษาพยาบาลท่ีสงู 
เม่ือค่ารักษาพยาบาลใน 1 เดือนมีราคาสงูเกินกว่าท่ีกําหนดไว้ เม่ือทําการยื่นคําร้องขอ จะได้รับ 
การจ่ายคืนจากค่ารักษาพยาบาลท่ีจ่ายเองในสว่นท่ีเกิน  

・ ค่างานศพ    เม่ือเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือค่างานศพ 
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・ ระบบเงินช่วยเหลือสนบัสนนุค่ารักษาพยาบาล   
มีเงินช่วยเหลือเม่ือจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยโรคท่ีรัฐบาลกําหนดไว้ (เช่นค่าใช้จ่ายถกูลง) 

 
ระเบียบการเก่ียวกบัค่างานศพหรือเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลรัฐบาลกําหนดไว้ กรุณาติดต่อ

ท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการรักษาพยาบาลผู้สงูอายรุะยะปลายของ เขต เทศบาล อําเภอท่ีอาศยัอยู่ 
 
（３）ค่าเบีย้ประกัน 

ค่าเบีย้ประกนัของแต่ละจงัหวดัจะแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัโครงสร้างครอบครัว, รายได้ในปีท่ีผ่านมา
ของท่าน  วิธีการจ่ายค่าเบีย้ประกนันัน้ กรณีท่ีได้รับเงินบํานาญสวสัดิการมากกว่า 15,000เยนต่อเดอืน  
และเม่ือรวมกบัค่าประกนัเพ่ือรับการดแูลและพยาบาล แล้วไม่เกินคร่ึงหน่ึงของเงินบํานาญท่ีได้รับจะ
ถกูหกัจากเงินบํานาญ  ผู้ ท่ีไม่อยู่ในกรณีนี ้จะได้รับใบเรียกเก็บเงินท่ีสง่มาให้ทางไปรษณีย์ กรุณานําไป
จ่ายท่ีช่องติดต่อของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หรือสถาบนัการเงินท่ีอยู่ใกล้บ้านท่ีสดุ หากท่านได้รับความ
เสียหายจากภยัพิบตัิ หรือตกงาน ทําให้ไม่สามารถจ่ายค่าเบีย้ประกนัได้ระยะหน่ึง อาจจะได้รับการ
ลดหย่อนค่าเบีย้ประกนัได้ กรุณาปรึกษาหน่วยงานท่ีรับผิดชอบของเขต เทศบาล (ภาคผนวกⅨ－１)   
４．การประกันเพื่อรับการดูแลและพยาบาล 

ท่ีญ่ีปุ่ นเม่ือจําเป็นต้องรับการพยาบาลและดแูล เน่ืองจากการเจ็บป่วยเพราะความแก่ชรามาก 
สามารถใช้บริการท่ีจําเป็นนีไ้ด้ จากการประกนั ซึง่จดับริการโดยเทศบาล 
 

（１）ผู้ทาํประกัน 
ผู้อาศยัอยู่ในญ่ีปุ่ นท่ีมีอาย ุ65 ปีขึน้ไป (ผู้ ทําประกนัประเภท 1) และ อายตุัง้แต่ 40 ปี ถึง 64 ปี 

ท่ีมีประกนัรักษาพยาบาลของรัฐ (ผู้ ทําประกนัประเภท 2)  จะถือว่าเป็นผู้ ได้รับประกนัเพ่ือรับการดแูล  
พยาบาลนี ้ สําหรับชาวต่างชาติ หากพํานกัท่ีญ่ีปุ่ นเกิน 3 เดือน มีท่ีอยู่ในญ่ีปุ่ น  ก็สามารถทําประกนัได้  
(ผู้ ท่ีพํานกัไม่ถึง 3 เดือน หากได้รับอนญุาตให้พํานกัเกิน 3 เดือน ก็สามารถทําประกนัได้) 
 
（２）ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการได้ 
■สําหรับผู้ ท่ีมีอายเุกิน 65 ปี (ผู้ ได้รับประกนัประเภท 1) และเป็น 
・ ผู้ ท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ได้หรือป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมจําเป็นต้องรับการดแูลและพยาบาลอยู่  

ตลอดเวลา (สภาพท่ีจําเป็นต้องรับการดแูลและพยาบาล) ซึง่ได้รับการรับรองจากเทศบาล 
・ ผู้ ท่ียงัไม่จําเป็นต้องรับการดแูลและพยาบาลอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่อยู่ในสภาพท่ีจําเป็นต้องได้รับ  

ความช่วยเหลือบางประการเก่ียวกบัการใช้ชีวิตประจําวนั เช่น การแต่งตวั ฯลฯ (สภาพท่ีจําเป็น 
ต้อง ได้รับการช่วยเหลือบางประการ) ซึง่ได้รับการรับรองจากเทศบาล 

■ผู้ ท่ีมีอายตุัง้แต่ 40 ปี ถึง 64 ปีท่ีมีประกนัการรักษาพยาบาล (ผู้ ได้รับประกนัประเภท 2) และได้รับการ
รับรองจากเทศบาลว่า เป็นผู้ ท่ีอยู่ในสภาพท่ีจําเป็นต้องรับการดแูลและพยาบาลและอยู่ในสภาพ 
ท่ีจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือบางประการ เน่ืองจากมีอาการป่วย 16 ประการท่ีมีสาเหตมุาจาก 
การมีอายมุากขึน้ เช่น ความจําเสื่อมขัน้แรกเพราะเร่ิมชราภาพ,มีอาการผิดปกติของหลอดเลือด 
ในสมอง เป็นต้น  
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（３）บริการท่ีสามารถใช้ได้   

■บริการถึงบ้านสําหรับผู้（「จําเป็นต้องช่วยเหลือ」 รวมทัง้การปอ้งกนัก่อนถึงระยะต้องรับการดแูลและ  
พยาบาล） 
・ การมาดแูลและพยาบาลให้ท่ีบ้าน (home help service) โดยเจ้าหน้าท่ีพยาบาลจะมาช่วย

ดแูลด้านการใช้ชีวิต และพยาบาลด้านสขุภาพร่างกายให้ท่ีบ้าน 
・ การมาช่วยรักษาพยาบาลให้ท่ีบ้าน พยาบาลจะมาแนะนําและดแูลพยาบาลตามสภาพการพกัฟืน้ 
・ การดแูลท่ีศนูย์พยาบาล (day service) ไปกลบัไม่ค้างคืน รับบริการเช่น การอาบนํา้ ทานอาหาร 

การออกกําลงักายแบบฟังก์ชนันลั ฯลฯ 
・ การดแูลใช้ชีวิตด้วยการเข้ามาพกัอาศยัอยู่ในศนูย์พยาบาลในระยะสัน้ (short stay)  
・ การดแูลการใช้ชีวิตผู้ พํานกัในศนูย์พยาบาลท่ีกําหนดไว้เป็นพิเศษ เป็นต้น 
■ บริการของศนูย์  
・ ศนูย์สงัคมสงเคราะห์ดแูลและพยาบาลคนชรา(บ้านพกัคนชรา)  คือศนูย์ซึง่ให้บริการผู้พกัอาศยั 

ในศนูย์(ตามหลกัแล้วต้องเป็นผู้ ท่ีอยู่ในสภาพท่ีต้องการความช่วยเหลือระดบั 3 ขึน้ไป)โดยมีการ
ดแูลการใช้ชีวิตประจําวนั การออกกําลงักายแบบฟังก์ชนันลั การพยาบาลต่าง ๆ แก่ผู้ ท่ีไม่สะดวก
ท่ีจะใช้ชีวิตท่ีบ้านของตน และจําเป็นต้องรับการดแูลพยาบาลอยู่เสมอ 

・ ศนูย์สขุภาพและอนามยัเพ่ือดแูลและพยาบาลคนชรา  คือศนูย์ซึง่ให้บริการช่วยในการออกกําลงั
กายแบบฟังก์ชนันลั การดแูล พยาบาลแก่ผู้ จําเป็น และประสงค์จะกลบัไปใช้ชีวิตท่ีบ้านตนอีกครัง้ 

・ ศนูย์แพทย์สาธารณสขุเพ่ือดแูลและรักษาพยาบาลคนชรา   คือศนูย์ซึง่ให้บริการด้านการรักษา 
พยาบาล เช่น การพยาบาล การออกกําลงักายแบบฟังก์ชนันลั ฯลฯ สําหรับผู้ ท่ีจําเป็นต้องได้รับ

การรักษาระยะยาว 
・ ศนูย์แพทย์สาธารณสขุเพ่ือดแูลและรักษาพยาบาลคนชรา ท่ีจําเป็นต้องได้รับการรักษาระยะยาว  

คือศนูย์ซึง่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลดแูลประจําวนั และการดแูลในการใช้ชีวิตประจําวนั 
※ เก่ียวกบัการบริการของศนูย์ คนชราท่ีอยู่ในข่าย 「ผู้อยู่ในสภาพท่ีต้องการความช่วยเหลือบาง 

ประการ」 ไม่สามารถใช้บริการได้ 
■ บริการเฉพาะในชมุชน : สําหรับผู้（「จําเป็นต้องช่วยเหลือ」  รวมทัง้การปอ้งกนัก่อนถึงระยะต้องรับ

การดแูลและ พยาบาล） 
 

（４）วธีิการชําระค่าประกัน 

■ ผู้ มีอาย ุ65 ปีขึน้ไป (ผู้ ได้รับประกนัการรักษาพยาบาลประเภท 1) 
・ ผู้ ท่ีมีเงินบํานาญหรือเงินประกนัสวสัดิการสงัคมคนชราเป็นต้น เดือนละ 15,000 เยนขึน้ไปจะถกู 

หกัค่าประกนัออกจากเงินบํานาญ  สว่นผู้ ท่ีไม่ได้อยู่ในข่ายบคุคลประเภทนีจ้ะต้องชําระค่าประกนั 
แก่เทศบาลโดยตรง เช่น ชําระด้วยการนําเงินเข้าบญัชีท่ีเทศบาลระบไุว้ 

■ ผู้ ท่ีมีอายตุัง้แต่ 40 ปี ถึง 64 ปีท่ีมีประกนัการรักษาพยาบาลของรัฐ (ผู้ ได้รับประกนัประเภท 2)  
・ ชําระค่าประกนั โดยไม่แยกผ่อนเป็นงวด และต้องชําระพร้อมกบัเงินค่าประกนัการรักษาพยาบาล 

ท่ีทําไว้อยู่แล้ว 
 
（５）อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้องจ่ายเอง 

 ・เม่ือจําเป็นต้องใช้บริการจากประกนัเพ่ือรับการดแูลและพยาบาล ตามหลกัแล้วผู้ใช้บริการจะต้อง 
จ่ายเงินเอง 10 % หรือ 20 % (ขึน้อยู่กบัรายได้) ของค่าใช้จ่ายทัง้หมด ในกรณีท่ีเข้าไปรับการดแูล 
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ในศนูย์สาธารณสขุเพ่ือคนชรา นอกจากค่าใช้จ่ายดงักลา่วแล้วยงัจะต้องจ่ายค่าห้อง ค่าอาหารฯลฯ
เองต่างหากอีกด้วย 

 ・เพ่ือปอ้งกนัไม่ให้เงินจํานวนท่ีผู้ ทําประกนั ต้องจ่ายเองในแต่ละเดือนมีจํานวนสงูเกินไป  จึงมีการ 
กําหนดจํานวนเงินค่าสงูสดุเอาไว้ (มีการจ่ายเงินให้ในกรณีท่ีต้องจ่ายเงินค่าบริการดแูล และ 
พยาบาลในอตัราท่ีสงูกว่าปกติ) โดยเฉพาะในกรณีท่ีผู้ ทําประกนัมีรายได้น้อย จะมีการกําหนด 
จํานวนเงินสงูสดุ ท่ีต้องจ่ายเองนีไ้ว้ในอตัราท่ีตํ่า รวมทัง้กําหนดค่าห้อง ค่าอาหารไว้ในอตัราท่ีตํ่า 
ด้วย  ทัง้นีเ้พ่ือไม่ให้ผู้ ทําประกนัต้องรับภาระในสว่นท่ีต้องจ่ายเองมากเกินไป 

 

（６）หน่วยงานให้คาํปรึกษาเก่ียวกับการ ประกันเพื่อรับการดูแลและพยาบาลของเทศบาล 

       สอบถามรายละเอียดของขัน้ตอนการทําประกนัดแูลและพยาบาลและรายละเอียดเก่ียวกบับริการ 
ท่ีมีสิทธ์ิได้รับ ได้ท่ีหน่วยงานให้คําปรึกษาการประกนัของเขตเทศบาลท่ีอาศยัอยู่  (ภาคผนวกⅨ－１  ) 
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Ⅱ-3 การควบคุมดูแลสุขภาพ 

ในประเทศญ่ีปุ่ น หน่วยงานของรัฐและองค์กรธุรกิจต่างๆจะดําเนินการตรวจสขุภาพอนามยั 
หลายชนิด  เพ่ือเป็นการปอ้งกนัและตรวจพบโรคในระยะแรก สว่นใหญ่สามารถตรวจสขุภาพร่างกาย
ได้โดยไม่ต้องเสียเงินหรือเสียเพียงเล็กน้อย โปรดเข้ารับการตรวจสขุภาพร่างกายอย่างสม่ําเสมอ 
เพราะเป็นการปอ้งกนัและตรวจพบโรคในระยะแรก อีกทัง้ ยงัเป็นการทุ่นค่าใช้จ่ายในการรักษาอีก
ด้วย 
 
１．สถานีอนามัย 

สถานีอนามยัมีหน้าท่ีปฏิบตัิงานเฉพาะสาขาในพืน้ท่ีกว้างขวาง เพ่ือรักษาและสง่เสริมสขุภาพ   
กรุณาติดต่อสอบถามเก่ียวกบัวนัและเวลาตรวจ  เพราะแต่ละสถานีอนามยัจะกําหนดวนัและเวลา
แตกต่างกนั （ภาคผนวกⅨ－３ ） 
• รับตรวจโรคติดต่อต่างๆ （HIV, กามโรค, วณัโรค, ตบัอกัเสบ ฯลฯ ） 

• รับปรึกษาและช่วยเหลือเก่ียวกบัอนามยัแม่และเด็ก 

• รับปรึกษาและช่วยเหลือเก่ียวกบัโรคท่ีคนเป็นกนัน้อยและรักษายาก 

• รับปรึกษาปัญหาสขุภาพจิต 
 

２．ศูนย์อนามัยของเทศบาล (การรักษาโรคและสุขภาพ) 

มีบริการด้านอนามยัให้แก่ผู้อาศยัในชมุชน เช่น การตรวจสขุภาพเด็ก, ฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรค, 

การตรวจมะเร็งต่างๆ และการตรวจโรคสําหรับผู้ใหญ่ เป็นต้น การตรวจนัน้จะดําเนินการท่ีศนูย
อนามยัหรือสถาบนัการแพทย์ท่ีจดัให้บริการ แต่ละเทศบาล จะมีรายละเอียดการตรวจท่ีแตกต่างกนั   
ติดต่อสอบถามได้ท่ีแต่ละศนูย์นัน้ๆ （ภาคผนวกⅨ－３） 
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Ⅲ การใช้ชีวิตและท่ีอยู่อาศัย 

Ⅲ-１ การหาบ้าน 
１．สมัครไปยังบ้านท่ีทางจังหวัดเป็นผู้จัดสรร 

     บ้านท่ีทางจงัหวดัเป็นผู้จดัสรร จะทําการรับสมคัรปีละหลายครัง้  โดยจะจดัทําแผ่นพบัรับสมคัร 
แจกจ่าย ณ ท่ีทําการของเทศบาล เขต หมู่บ้าน , ศนูย์พลาซ่าข่าวสารติดต่อสอบถามของชาวเมืองแต่
ละแห่ง, ศนูย์ดแูลบ้านท่ีกําหนดแต่ละแห่ง และศาลากลางของจงัหวดั   หลงัจากทําการจบัสลากแล้ว 
ผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิครบตามท่ีกําหนดจะได้เข้าไปอยู่  สําหรับชาวต่างชาติหากมีคณุสมบตัิดงัต่อไปนี ้
สามารถสมคัรได้ 
① มีรายได้มาตรฐานเหมาะสม 

② ปัจจบุนัเดือดร้อนเร่ืองท่ีอยู่อาศยั 

③ ผู้สมคัรอาศยัอยู่หรือทํางานอยู่ (หรือมีกําหนดการท่ีแน่นอนว่าจะทํางาน) ในเขตจงัหวดัโอซาก้า 

④ ทําการลงทะเบียนถ่ินท่ีอยู่เรียบร้อยแล้ว 

 

ศนูย์บริการการจดัหาบ้านจงัหวดัโอซาก้า 

URL http://www.pref.osaka.lg.jp/s_jutakukeiei/ 
 

 
２．บ้านจัดสรรของรัฐอ่ืนๆ 

บ้านท่ีทางอําเภอเป็นผู้จดัสรร บ้านท่ีทางอําเภอจดัหาสําหรับครัวเรือนท่ีมีรายได้สทุธิตํ่า
กว่าท่ีกําหนด 

บ้านเช่าท่ีทางจงัหวดัโอซาก้าเป็น 
ผู้จดัสรร 

บ้านเช่าท่ีจงัหวดัโอซาก้า จดัสรรโดยตรงสําหรับผู้ ท่ีมีราย 
ได้สทุธิปานกลาง 
URL 

http://www.pref.osaka.lg.jp/jutaku_kikaku/boshujigyo

/index.html 

บ้านเช่าท่ีจดัสรรโดยรัฐวิสาหกิจ 
ของจงัหวดัโอซาก้า 

บ้านเช่าซึง่ทางรัฐวิสาหกิจแห่งจงัหวดัโอซาก้าจดัสรร 
สําหรับผู้ ท่ีมีรายได้สทุธิปานกลาง 

06－6203－5454 

บ้านเช่าUR บ้านเช่าท่ีองค์การเคหะUR (ยอูาร์โทะชิคิโค่ว) เป็นผู้บริหาร
สําหรับผู้ ท่ีมีรายได้สทุธิปานกลาง 

06－6968－1717     
 
３．หาบ้านเช่าของเอกชน 

ในกรณีท่ีเช่าบ้านท่ีเอกชนเป็นผู้จดัสรรนัน้ จะต้องระบเุงื่
ิ
อนไขของตนเองให้ชดัเจน ในเร่ืองของ 

ค่าเช่าบ้าน ค่ามดัจํา ทําเล หรือเขตท่ีต้องการอาศยั ความกว้างของบ้าน ฯลฯ   จากนัน้จึงไปท่ีบริษัท 
อสงัหาริมทรัพย์ (บริษัทท่ีแนะนําบ้านเช่าหรืออพาร์ตเมนต์) ท่ีรับบริการจดัหาบ้านเช่าในเขตพืน้ท่ี เพ่ือ 
ให้ทางบริษัทจดัหาบ้านให้   ในขัน้ของการหาบ้านนีอ้ย่างไรก็ตามเม่ือบอกความประสงค์ของตนเอง 
กบัทางบริษัทแล้ว  ตนเองกค็วรต้องมีความรู้และข้อมลูเก่ียวกบัค่าเช่าบ้านโดยทัว่ไปของญ่ีปุ่ นด้วย   

http://www.pref.osaka.lg.jp/s_jutakukeiei/
http://www.pref.osaka.lg.jp/jutaku_kikaku/boshujigyo/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/jutaku_kikaku/boshujigyo/index.html
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โดยสามารถศกึษาได้จากนิตยสารบ้านและจากสื่อทัว่ ๆ ไป  และข้อมลูต่าง ๆของบ้านเช่า 
และสามารถหาอ่านได้จากโฆษณา หางาน , ข้อมลูของบ้านเช่าเป็นต้น ท่ีลงในเวบไซต์สําหรับ 
ชาวต่างประเทศท่ีอาศยัอยู่ในญ่ีปุ่ นในภาษาต่างประเทศด้วย    
    เม่ือกําหนดท่ีเช่าแล้วจะทําสญัญา (สญัญาท่ีเช่าอพาร์ตเมนต์ฯลฯ) ท่ีบริษัท อสงัหาริมทรัพย์  
ในสญัญาเช่าบ้านนัน้จะมีข้อสญัญาต่างๆเขียนไว้ชดัเจน เช่น ค่าเช่าบ้าน, ค่าอปุกรณ์สว่นรวม, ค่า 
ประกนัความเสียหาย, ข้อควรระวงัเม่ือจะย้ายออก, เลีย้งสตัว์ได้หรือไม่ เป็นต้น ดงันัน้ต้องอ่านและทํา 
ความเข้าใจในสญัญาต่าง ๆ เหลา่นัน้ให้ถ่ีถ้วนก่อนแล้ว จึงเซ็นสญัญา (การเซ็นช่ือของตนเองคือการ 
ตกลงยอมรับ)  โดยเฉพาะช่วงเวลาท่ีต้องแจ้งการย้ายออก (แจ้งกบับริษัทอสงัหาริมทรัพย์) และราย 
ละเอียดเก่ียวกบัจํานวนเงินท่ีจะถกูหกัออกจากเงินค่าประกนัความเสียหายเวลาย้ายออก ซึง่ราย 
ละเอียดเหลา่นีต้้องคยุให้ชดัเจน เพ่ือจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลงั 
        มีหน่วยงานสนบัสนนุการหาบ้านเช่า「Osaka อนัชินสมุายสยุชินเคียวกิไค」ท่ีให้ข้อมลูท่ีเป็น 
ประโยชน์ในการหาบ้านเช่าของเอกชนด้วย 
ＵＲＬ http://www.osaka-anshin.com/ 
 

 

■ค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นต้องจ่ายเม่ือทําสญัญา 

ค่าเช่า 
 

เงินท่ีจะต้องจ่ายทกุเดือน  จะเป็นการจ่ายลว่งหน้าของเดือน 
ต่อไป ดงันัน้ ตอนแรกจะต้องจ่ายค่าเช่านีเ้ป็นจํานวน 2 เดือน 

ค่าบริหารสว่นกลาง 
(กรณีท่ีเช่าอพาร์ตเมนต์)  

เงินท่ีจะจ่ายทกุเดือนเพ่ือท่ีการบริหารดแูลและทําความ
สะอาด สถานท่ีท่ีผู้อาศยัอยู่ใช้ร่วมกนัฯลฯ 

ค่ามดัจํา เงินท่ีจะจ่ายลว่งหน้าไว้กบัเจ้าของบ้านตอนทําสญัญาเช่าบ้าน  
เป็นเงินประกนัว่าจะจ่ายค่าเช่า  เขตคนัไซจะต้องจ่าย 
ประมาณ 1 ถึง 3 เท่าของค่าเช่าบ้าน เงินนีจ้ะถกูเก็บสํารองไว้ 
เป็นค่าซ่อมแซมบ้าน  เม่ือเวลาเลิกสญัญา สว่นใหญ่แล้วจะ 
ถกูหกัออก 30% ถึง 50%  

ค่าธรรมเนียมตอบแทน เงินจํานวนนีจ้ะจ่ายให้กบัเจ้าของบ้าน  จะไม่มีการคืนเงิน 
จํานวนนี ้

ค่าธรรมเนียมของบริษัท 
อสงัหาริมทรัพย์ 

เงินจํานวนนีจ้ะจ่ายให้กบับริษัทอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นค่า 
นายหน้า 

 

http://www.osaka-anshin.com/
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Ⅲ-２ การย้ายบ้านและการกลับประเทศ 
 
１．ขัน้ตอนการเดินเร่ืองย้ายออกจากท่ีอยู่เก่า 

     กรณีท่ีเป็นบ้านเช่า ต้องชําระค่านํา้, ค่าแก๊ส, ค่าไฟก่อน ผู้ เช่าจะต้องโทรศพัท์ไปยงัแต่ละบริษัท 
ก่อนย้ายออก เพ่ือแจ้งให้ทางบริษัททราบว่าจะย้ายออก  ทางบริษัทจะทําการคํานวณค่าใช้จ่าย  
นอกจากนี ้หากแจ้งท่ีอยู่ใหม่กบัทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์จะทําการสง่จดหมายมาให้ 
ยงัท่ีอยู่ใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 1 ปี 

ในกรณีท่ี ท่ีอยู่ใหม่อยู่ในเขตเทศบาลเดียวกบัท่ีอาศยัเดิม ให้ไปยื่นเร่ือง「การย้ายท่ีอยู」่ณ เขต
เทศบาล และกรณีท่ีย้ายไปอยู่ในเขตเทศบาลอ่ืน ให้ไปยื่นเร่ือง「การย้ายออก」และรับ「ใบรับรองการ
ย้ายออก」การยื่น「ใบแจ้งการหมดคณุสมบตัิ」ตอ่แผนกประกนัสขุภาพและคืนบตัรประกนัสขุภาพ 
 
２．เมื่อย้ายเข้ามาอยู่ท่ีท่ีอยู่ใหม่แล้ว 

      ติดต่อไปยงับริษัทไฟฟ้าและบริษัทแก๊ส  สําหรับแก๊สนัน้ ทางบริษัทแก๊สจะสง่พนกังานมาทําการ 
เปิดวาล์วแก๊ส จําเป็นต้องอยู่รอพบกบัพนกังานดงักลา่ว    สว่นไฟฟ้านัน้โดยทัว่ไปแล้วเม่ือยกเบรก 
เกอร์ขึน้ก็สามารถใช้ได้ทนัที เม่ือมีการเร่ิมใช้ไฟแล้ว กรุณาติดต่อไปยงับริษัทไฟฟ้าโดยเร็วเท่าท่ีจะเป็น 
ไปได้   สําหรับนํา้ประปานัน้แต่ละ่บ้านเช่าจะต่างกนั ให้สอบถามกบัเจ้าของบ้านเช่า 
    นอกจากนี ้ทําเร่ืองย้ายเข้าภายใน 14 วนั ณ เขตเทศบาลใหม่ หลงัจากวนัท่ีย้ายบ้าน   กรณีท่ีทํา 
ประกนัสขุภาพ ให้สมคัรประกนัสขุภาพ ณ เขตเทศบาลใหม่  หลงัจากทําเร่ืองการย้ายเข้าแล้ว  
    หากมีใบขบัข่ีให้แจ้งเร่ืองเปลี่ยนท่ีอยู่ ท่ีสถานีตํารวจ 
 
３．เมื่อจะกลับประเทศ 

①  ทําการชําระค่าเช่าบ้าน, แก๊ส, ไฟฟ้า, ประปา ฯลฯ ค่าโทรศพัท์ภายในประเทศและต่างประเทศ 
ให้เรียบร้อย 

②  กรณีท่ีกลบัประเทศตอนกลางปีจําเป็นต้องชําระภาษี   ภาษีพลเมืองชําระ ณ ท่ีทําการเทศบาล   
กรุณาชําระภาษีทัง้หมดของปีนัน้ เพราะภาษีสว่นภมิูภาคเป็นภาษีท่ีคํานวณจากรายได้ของปี 
ท่ีแล้ว  ฉะนัน้ถึงแม้ว่าปีนัน้ จะไม่ได้อยู่ญ่ีปุ่ นก็จําเป็นต้องชําระภาษีนีด้้วย  

③  เก่ียวกบัภาษีรายได้ หากกําหนดผู้ดแูลและจดัการเก่ียวกบัการจ่ายภาษีให้  และแจ้งเร่ือง 
ดงักลา่วไว้ท่ีสํานกังานสรรพากร  จะสามารถรับเงินภาษีคืนได้เม่ือถึงช่วงเวลาท่ีกําหนดให้มี 
การยื่นคําร้องเสียภาษีเงินได้ประจําปี      หรือจะใช้วิธีเขียนร่างคําร้องการเสียภาษีไว้ก่อนกําหนด  
แล้วชําระภาษีเงินได้ท่ีค้างชําระของปีนีไ้ว้ลว่งหน้า ก่อนวนัเดินทางออกจากญ่ีปุ่ น 

④  ให้ทําการแจ้งย้ายออกไปยงัต่างประเทศ ณ.ท่ีทําการเขตเทศบาลอําเภอท่ีอยู่อาศยั 
⑤  ในกรณีท่ีทําประกนัสขุภาพ    กรุณาจ่ายค่าประกนัท่ีค้างชําระและทําเร่ืองถอนประกนัท่ี   ท่ีทํา 

การเทศบาลท่ีอาศยัอยู่ ก่อนกลบัประเทศ             
⑥  กรณีท่ีจ่ายเงินบํานาญอยู่สามารถยื่นเร่ืองขอรับเงินบํานาญท่ีถอนตวัสว่นหน่ึงได้หลงัจากกลบั 

ประเทศแล้ว ขอรับแบบฟอร์มดงักลา่วได้ท่ีสํานกังานประกนัสงัคม หรือบริษัทท่ีสงักดัอยู ่
⑦  กรุณายื่นบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)คืนต่อเจ้าพนกังานตรวจคนเข้าเมืองเม่ือจะออกประเทศ 
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Ⅲ-３ นํา้ประปา  
 

  นํา้ประปาในญ่ีปุ่ นรวมทัง้ในจงัหวดัโอซาก้าสามารถดื่มได้  เม่ือต้องการใช้นํา้ประปาท่ีทีย้่ายเข้า 
มานัน้  จําเป็นต้องทําการยื่นขอใช้นํา้ประปา 
 

１．วธีิการขอใช้นํา้ประปา 

  ท่ีประตหูน้าบ้านมีบตัรเปิดการใช้แขวนไว้  โปรดแจ้งหมายเลขผู้ใช้(ชิโยวชะบงัโงะ)ไปยงั 
สํานกังานนํา้ประปาของเทศบาล  หลงัจากแจ้งแล้วเจ้าหน้าท่ีจะมาเปิดวาวล์นํา้ท่ีบ้านให้    เน่ืองจาก 
จะใช้เวลานานท่ีสดุประมาณ ４วนัหลงัวนัท่ีแจ้ง  ฉะนัน้กรุณารีบติดต่ออย่างรวดเร็ว 
  กรณีท่ีเช่าแมนชัน่หรือบ้านเช่าบางสถานท่ี สหกรณ์การบริหารหรือเจ้าของบ้านจะเป็นผู้ดําเนินการ
จดัการเดินเร่ืองให้ 

 

2．ค่านํา้ประปา 

  ค่านํา้ประปาจะคํานวณจากค่าบริการขัน้พืน้ฐาน รวมกบัค่าธรรมเนียมตามปริมาณการใช้นํา้ใบ 
เรียกเก็บเงินค่านํา้ประปาจะเก็บ 2 เดือนครัง้โดยจะสง่ทางไปรษณีย์   กรุณานําไปจ่ายโดยการหกัโดย 
ตรงจากบญัชีโดยอตัโนมตัิ, โอนเงินท่ีสถาบนัการเงิน หรือบางเทศบาลอาจจะให้จ่ายท่ีร้านสะดวกซือ้ 
ได้  กรณีค้างชําระเงินจะถกูปิดนํา้ประปา 
 กรณีท่ีมีการเดินท่อนํา้เสีย จะรวมค่าบําบดันํา้เสียนีใ้นค่านํา้ประปาด้วย   กรณีท่ีอาศยัอยู่ 
อพาร์ตเมนต์ สว่นใหญ่สหกรณ์การบริหารหรือเจ้าของบ้านจะคิดคํานวนค่านํา้ประปา โดยคิดตาม 
ปริมาณการใช้นํา้ของบ้านแต่ละหลงัและแจ้งหนี ้
 
3．ข้อควรระวังตอนฤดูหนาว 

  วนัท่ีอากาศหนาวมากท่อประปาอาจแข็งตวัและแตกได้ จึงต้องใช้วิธีปลอ่ยนํา้ประปาเบา ๆ ทิง้
ตลอดคืน ในตอนกลางคนื 
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Ⅲ-４ ไฟฟ้า 

１．ระบบไฟฟ้าของญี่ปุ่ น 

  แรงดนัไฟฟ้าของญ่ีปุ่ นเป็นระบบ 100 โวลต์ อย่างเสถียรภาพ มีทัง้พืน้ท่ีท่ีใช้ความถ่ี 50 เฮิร์ตซ 
(ภาคตะวนัออกของญ่ีปุ่ น) และพืน้ท่่ีท่ีใช้ความถ่ี 60 เฮิร์ตซ (ภาคตะวนัตกของญ่ีปุ่ น) สําหรับโอซาก้า 
เป็นพืน้ท่่ีท่ีใช้ความถ่ี 60 เฮิร์ตซ      โปรดระวงัเร่ืองการนําเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของต่างประเทศท่ีใช้ระบบ 
ความถ่ีต่างกนัมาใช้  เพราะอาจทําให้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าชํารุด เสียหายได้  
２．การขอสมัครขอใช้ไฟฟ้า 

  โดยทัว่ไป การสมคัรขอใช้ไฟฟ้าใหม่   ก่อนอ่ืนกดสวิสต์ท่ีสะพานไฟ (ตวัตดัไฟหลกั)แล้วจึง 
โทรศพัท์ไปแจ้งยงัสํานกังานท่ีใกล้บ้านของศนูย์บริการลกูค้าการไฟฟ้าคนัไซ สะพานไฟนีอ้ยู่ใน 
กลอ่งแผงไฟ   (เป็นกล่องท่ีรวมสวิสต์ไฟฟ้าต่างๆ  ซึง่จําเป็นในการปอ้งกนัไฟร่ัว เพ่ือความ
ปลอดภยัในการใช้ไฟฟ้า) ซึง่ปกติจะติดอยู่ผนงัทางเข้าบ้าน(ห้อง) หรือผนงัใกล้ห้องครัว ทางเข้าบ้าน
(ห้อง)หรือท่ีกลอ่งแผงไฟฟ้าจะติดหมายเลขโทรศพัท์ของการไฟฟ้าคนัไซอยู ่กรุณาโทรไปยงัหมายเลข
ท่ีระบไุว้ เพ่ือขอสมคัรใช้ไฟ หรือสมคัรโดยสง่ทางไปรษณียบตัรท่ีติดอยู่กบัใบนัน้   
３．การจ่ายค่าไฟฟ้า 

  ใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าจะถกูสง่ให้ผู้ใช้ไฟทกุเดือน ค่าไฟฟ้าจะคํานวณตามจํานวนหมายเลขท่ีใช้ 
ไฟฟ้าจากมิเตอร์ไฟ กรุณานําใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าไปจ่ายท่ีศนูย์บริการการไฟฟ้าคนัไซใกล้บ้าน,  

สถาบนัการเงิน หรือท่ีร้านสะดวกซือ้ ฯลฯ และสามารถจดัการให้หกัค่าไฟฟ้าโดยตรงจากบญัชีเงิน 
ฝากได้โดยอตัโนมตั ิ    

 
４．ใบแจ้งปริมาณการใช้ไฟฟ้า / ใบเสร็จ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※ในกรณีท่ีแจ้งลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสไว้  มีบริการท่ีจะสามารถตรวจสอบ จํานวนเงินท่ีจะถกู
เก็บและค่าไฟฟ้าท่ีใช้ได้ทางอีเมล 

   ร่วมมือและสนบัสนนุโดย: บริษัทคนัไซเดงเรียวค ุ                                                                                                                                                                                            

จํานวนเงินจากการปรับคา่เชือ้เพลิงใหม่ 
(จํานวนเงินการปรับค่าเชือ้เพลิงใน 
กรณีที่อตัราการแลกเปลี่ยนเงินตราและ 
อตัราค่าเชือ้เพลิงเกิดการเปลี่ยนแปลง 
เกินวงเงินที่กําหนดไว้) 
 

ค่าไฟฟ้า(ค่าไฟฟ้าที่คํานวณล่วงหน้า 
จากปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ไปแล้วของ 
เดือนนี)้ 
 

หมายเลขสมาชิกของท่าน  

(หมายเลขของการทําสญัญา  

ใช้เม่ือติดต่อสอบถาม) 
 

ส่วนของเดือนนี ้
 

ส่วนของเดือนที่แล้ว 
 

ประเภทสญัญาของท่าน 
 

วนัที่จะทําการหกัเงินค่าไฟ อกจากบญัชีธนาคาร 
 

รายการของเดือนที่แล้ว(จํานวนคา่ 
ไฟของเดือนที่แล้วที่ได้ทําการหกั 
ออกจากบญัชีผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว) 
 

ปริมาณที่ใช้ของเดือนนี ้
 

วนักําหนดทีต้่องจ่ายเงิน(กรณีที่จ่ายเงิน 
หลงัจากวนันีจ้ะคิดค่าธรรมเนียมในการ 
จ่ายเงินช้าโดยจะบวกเพ่ิมในบญัชีของ 
เดือนหน้า) 
 

วนัที่จะทําการตรวจมิเตอร์ครัง้ต่อไป 

หมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อ 

 

ใบแจ้งปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะนํา 
มามอบให้ในวนัที่มาตรวจมิเตอร์ 
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Ⅲ-５ แก๊ส 
 

１．ชนิดของแก๊ส 

   แก๊สมี 2 ชนิดคือ แก๊สท่ีทางเทศบาลจดัสง่ผ่านท่อไปตามบ้าน เรียกว่า「โทชิกาส」ึและแก๊สแบบ 
บรรจถุงัเรียกว่า「โพรพนักาส」ึ  อปุกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ก็จะแตกต่างกนัด้วยตามชนิดของแก๊สท่ีใช้  
ถ้าใช้เคร่ืองมือไม่ตรงกบัชนิดของแก๊สอาจจะเกิดอนัตรายได้ 
  โปรดสอบถามให้แน่ใจ เก่ียวกบัชนิดของแก๊สกบัเจ้าของบ้านเช่าหรือเจ้าหน้าท่ีบริษัทแก๊ส 
 

（1）แก๊สแบบส่งผ่านทางท่อของทางเทศบาล (โทชิกาสึ) 

  แก๊สแบบสง่ผ่านท่อของเทศบาลนีจ้ะมีมิเตอร์ติดไว้ท่ีด้านนอกของห้องพกั   ซึ่
ิ
งจะมีสถานท่ี 

ติดต่อเขียนติดไว้ท่ีมิเตอร์นัน้  กรุุณาโทรศพัท์ไปขอเปิดทําสญัญาใช้แก๊สใหม่  เจ้าหน้าท่ีบริษัท 
แก๊สจะถามท่ีอยู่ ช่ือและนามสกลุ วนัท่ีจะเร่ิมใช้ และเวลาท่ีสามารถอยู่รอพบเจ้าหน้าท่ี เป็นต้น  
  หลงัจากติดต่อแจ้งแล้ว, เจ้าหน้าท่ีจะมาเปิดวาล์วแก๊สให้ กรุณาอยู่บ้านรอพบเจ้าหน้าท่ี 
ในวนันัน้ด้วย 

 

（2）แก๊สแบบบรรจุถัง  (โพรพันกาสึ) 

  ในเขตพืน้ท่ีบริการแก๊สบรรจถุงันีจ้ะมีใบเขียนสถานท่ีติดต่อไว้เช่นเดียวกนักบัแก๊สแบบจดัสง่ผ่าน 
ท่อของเทศบาล เม่ือจะเร่ิมใช้แก๊สกรุณาติดต่อตามท่ีอยู่นัน้  ร้านขายเชือ้เพลิงจะสง่ถงัแก๊สมาให้ท่ี 
บ้าน  ข้อควรระวงั  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีใช้ กบัแก๊สท่อของเทศบาลจะใช้กบัแก๊สบรรจถุงัไม่ได้ 
 
 

2．แก๊สร่ัว 

  แก๊สจะมีกลิ่น ดงันัน้เม่ือเกิดแก๊สร่ัวจะได้กลิ่นแก๊ส   ถ้าสงสยัว่าเกิดแก๊สร่ัวให้รีบปิดหวัวาล์วและ 
แจ้งบริษัทแก๊ส 
 

เม่ือแก๊สแบบสง่ผ่านท่อของเทศบาลร่ัว 
กรุณาติดต่อท่ี (บริษัทโอซาก้าแก๊ส  หมายเลขโทรศพัท์สําหรับการแจ้งแก๊สร่ัว, เฉพาะภาษาญ่ีปุ่ น) 
 

       โทรจากภายในตวัเมืองโอซาก้า    ０120-0-19424 

       โทรจากทางใต้ของจงัหวดัโอซาก้า   0120-3-19424 

       โทรจากทางตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดัโอซาก้า 0120-5-19424 
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3．ใบแจ้งปริมาณการใช้แก๊ส / ใบเสร็จ 
 
 （กรณีท่ีจ่ายโดยหกัออกจากบญัชีธนาคาร） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมมือและสนบัสนนุโดย : บริษัทโอซาก้าแก๊ส 

 

 

ชื่อผู้ใช้ 
 

ใบเสร็จของคา่แก้สท่ีหกัออก 
แล้วจากบญัชีธนาคาร 

วนักําหนดท่ีจะหกั
เงินจากธนาคาร 

ค่าบริการเดือนนี ้

ติดต่อสอบถาม 

หมายเลขท่ีใช้ ใบแจ้งปริมาณการใช้แก้ส 

ระยะเวลาและปริมาณ 

ท่ีใช้① 

 

จํานวนเงินท่ีจะหกั
เงินจากธนาคาร 

ค่าบริการหลกั 

ปริมาณท่ีใช้①×อตัราคา่ใช้② อตัราคา่ใช้ตามปริมาณท่ี
ใช้เดอืนนี ้② 
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Ⅲ-6 ขยะ 
 
１．วธีิการทิง้ขยะ 

  แบ่งประเภทการจดัเก็บขยะเพ่ือลดปริมาณขยะและนํากลบัมาใช้ใหม่ดงันี ้
 ประเภทการจดัเก็บขยะ 
・ขยะเผาได้ 
・ขยะเผาไม่ได้ 
・หนงัสือพิมพ์เก่า, นิตยสารเก่า, กระป๋องเปลา่และขวดพลาสติก 
 

ถ้าไม่รักษากฎและมารยาทในการทิง้ขยะ  อาจทําให้เป็นปัญหากบัเพ่ือนบ้านใกล้เคียงได้ 
 

สิ่งท่ีไม่ควรปฏิบตั ิ
① ทิง้ขยะนอกเหนือจากวนัท่ีกําหนดไว้ 

② ทิง้ขยะนอกสถานท่ีท่ีกําหนดไว้ 

③ ไม่แยกประเภทขยะก่อนทิง้ 

  ประเภทการจดัเก็บขยะ  การแยกประเภทและกฏระเบียบแต่ละเทศบาลจะแตกต่างกนัไป 
กรุณาสอบถาม 
ไปยงัสถานท่ีราชการหรือเพ่ือนบ้าน สถานท่ีราชการบางแห่งมีจะ
การอธิบายวิธีทิง้ขยะเป็นภาษาต่างประเทศให้ 

     

２．และการทิง้ขยะอื่นๆ 

（１）แบตเตอร่ี / ขวดต่างๆ  

  ในแบตเตอร่ีมีวตัถมีุพิษและต้องใช้เทคนิคพิเศษในการจดัการ, ดงันัน้ต้องเอาไปทิง้ในกลอ่งรับคืน 
ท่ีมีอยู่นในร้านท่ีซือ้มา กรณีคืนขวดเบียร์หรือขวดนํา้ดื่มเ บางร้านจะจ่ายเงินคืนให้ กรุณาสอบถามท่ีร้าน
นัน้ๆ 
 

（２）ภาชนะและพลาสติกท่ีใช้ห่อสินค้า 

พลาสติกท่ีเป็นภาชนะบรรจสุินค้าและใช้ห่อสินค้านัน้ต้องรวมกนั แต่ละชนิดและทิง้ตามวนัท่ีกําหนดไว้ 
 
（３）ขยะชิน้ใหญ่ 

เคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีไม่ใช้แล้ว ถือว่าเป็นขยะชิน้ใหญ่ (ยกเว้นเคร่ืองปรับอากาศ, โทรทศัน์,  
ตู้ เย็น, เคร่ืองซกัผ้า ให้ดท่ีูหวัข้อด้านลา่ง) ให้ทิง้ตามวนัท่ีกําหนดไว้ หรือแจ้งสํานกังานเทศบาลให้มาเก็บไป 
ทิง้เป็นสว่นบคุคล บางเทศบาลจะเก็บค่าธรรมเนียมในการทิง้ขยะชิน้ใหญ่ด้วย 
  
（４）เคร่ืองปรับอากาศ, โทรทัศน์, ตู้เย็น, เคร่ืองซักผ้าและเคร่ืองอบผ้า 

   เม่ือจะทิง้เคร่ืองปรับอากาศ, โทรทศัน์, ตู้ เย็น, เคร่ืองซกัผ้าและเคร่ืองอบผ้า  จะต้องติดต่อไปยงัร้าน 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีซือ้มา (หรือร้านท่ีกําลงัจะซือ้เคร่ืองไฟฟ้าชนิดเดียวกนันี)้ จําเป็นต้องชําระเงินค่าธรรมเนียม 
ท่ีกําหนดแยกตามประเภทของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และให้ทางร้านขนไปให้   ทางบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้านัน้ 
จะเป็นผู้ ทําการรีไซเคิลเคร่ืองใช้ไฟฟ้าดงักลา่วนี ้ ทางสถานท่ีราชการหรือเทศบาลจะไม่รับ

เก็บให้เหมือนกบัขยะอ่ืน 
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 (การอ้างอิง)กฎหมายการรีไซเคิลเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน 

URL http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/ (ภาษาองักฤษ, ภาษาจีน) 
 

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/
http://idea1000.officeag.com/wsr/detail.php?keyword=%E8%8B%B1%E8%AA%9E&ca=THAI&target=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9&no=19607&in=1
http://idea1000.officeag.com/wsr/detail.php?keyword=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%AA%9E&ca=THAI&target=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&no=19592&in=1
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Ⅲ-7 การใช้ชีวิตประจาํวัน     
 
１．มารยาทในการเข้าสังคม 

การคบกับคนญี่ปุ่ น 

       การใช้ชีวิตท่ีญ่ีปุ่ นสิ่งแรกท่ีควรคํานึงถึงคือ มารยาทและธรรมเนียมปฏิบตัิของญ่ีปุ่ น  เร่ืองเหลา่ 
นีค้วรต้องพยายามเรียนรู้และฝึกจนเป็นนิสยัไปทีละเล็กละน้อย ในการใช้ชีวิตแต่ละวนั  

・เวลานดักบัใครต้องรักษาเวลา เม่ือไปไม่ตรงตามนดัหรือไม่สามารถไปได้ต้องแจ้งให้ทราบ 
ลว่งหน้า  

・วิธีทกัทายของคนญ่ีปุ่ น ให้โค้งตวัและก้มศีรษะ  
・การถามคําถามท่ีเป็นเร่ืองสว่นตวั (อาชีพและเงินเดือน, เร่ืองครอบครัว ฯลฯ) กบัคนท่ียงั 

ไม่สนิทกนั ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีเสีย มารยาท 
・เม่ือต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนไม่ควรเซ้าซีห้รือแสดงออกอย่างตรงไปตรงมามาก 

เกินไป  เพราะจะทําให้อีกฝ่ายเกิดความรู้สกึอดึอดัและไม่พอใจได้ 
 

การคบกับเพื่อนบ้าน 
（１）การทักทาย 

      การทกัทายกบัเพ่ือนบ้านเป็นสิ่งท่ีสําคญั เพราะจะทําให้นําไปสูก่ารพดูคยุท่ีราบร่ืน นอกจากนี ้
การทกัทายกบัเพ่ือนบ้านนี ้กลา่วกนัว่าจะเป็นการปอ้งกนั อาชญากรรมได้อีกทางหน่ึงด้วย 
 
（２）การส่งเสียงดัง 

       ในเมืองใหญ่มีบางคนท่ีมีความรู้สกึไวต่อเสียงต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจําวนัและไม่ใจกว้าง 
ยอมรับ แม้แต่เสียงท่ีเด็กทําขึน้ จึงขอให้ระมดัระวงัเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอาศยัอยู่ท่ีบ้านพกัรวม 
อย่าง เช่น อพาร์ตเมนท์  โดยทัว่ไป หลงั 22:00น. พยายามอย่าสง่เสียงดงัให้คนข้างบ้านได้ยิน  อาจ 
มีบางคนท่ีทํางานตอนกลางคืนและนอนพกัตอนกลางวนั  ตอนกลางวนัจึงเป็นเวลาสําคญัสําหรับ 
พวกเขาด้วย ถึงแม้สําหรับตวัเองจะไม่ได้สง่เสียงดงั แต่โครงสร้างของอาคารอาจทําให้เกิดเสียงดงั 
รบกวนเพ่ือนบ้านใกล้เคียงได้ โดยเฉพาะการใช้เคร่ืองดดูฝุ่ น, เคร่ืองซกัผ้า, การเข้าออกของผู้คน, 
การเปิดปิดประตใูนตอนกลางคืน เป็นต้น   

ถ้าท่านมีปัญหาเร่ืองเสียงรบกวน   กรณีท่ีเช่าอพาร์ตเมนต์ให้แจ้งกบัทางบริษัทอสงัหาริม 
ทรัพย์ท่ีทําสญัญาเช่า  นอกเหนือจากนีป้รึกษากบักรรมการสมาคมปกครองตนเอง (จิชิไค) 

 

（３）สมาคมปกครองตนเอง (จิชิไค)  (สมาคมในท้องถิ่น) 
       ในแต่ละพืน้ท่ีสว่นใหญ่มีกลุม่ท้องถ่ินท่ีทํากิจกรรมของสมาคมปกครองตนเอง เพ่ือการพบปะ 
สงัสรรค์ กระชบัมิตรกบัเพ่ือนบ้านใกล้เคยีง, การทําความสะอาด, การปอ้งกนัอาชญากรรม   ซึง่ 
ปกติจะดําเนินการจดักิจกรรมต่างๆเพ่ือกระชบัมิตรความสมัพนัธ์หรือทําความสะอาดร่วมกนัต่างๆ 
อยู่เสมอ 
       การเข้าร่วมสมาคมปกครองตนเองนัน้แล้วแต่ความสมคัรใจ แต่การเป็นสมาชิกจะทําให้ 

สะดวกต่อการได้รับข่าวสารของรัฐได้ง่ายโดยผ่านทางสมาคม   นอกจากนีจ้ะเป็นการได้รู้จกักบั 
เพ่ือนบ้านใกล้เคียง และยงัมีประโยชน์ต่อการปอ้งกนัอาชญากรรมอีกด้อย ถ้าเป็นไปได้ควรเข้าร่วม
เป็นสมาชิก 
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（４）ข่าวสารจดหมายเวียน (ไครังบัง) 
       เม่ือเข้าร่วมเป็นสมาชิกปกครองตนเองจะได้รับข่าวสารจดหมายเวียน (ไครังบงั) เช่น ข่าวสาร 
ของทางราชการ ซึง่สว่นมากจะถกูหนีบมากบับอร์ดไม้กระดาน  และเพ่ือนบ้านท่ีอยู่ติดกนัจะเป็นคน
นํามาให้  เม่ืออ่านเสร็จแล้วประทบัตราหรือเซ็นช่ือรับรู้ แล้วนําไปให้คนท่ีอยู่บ้านถดัไป ถ้าไม่ทราบ
ให้ถามตอนท่ีได้รับจากคนนํามาให้ไว้ว่าจะให้เวียนสง่ไปท่ีไหนคราวต่อไป  
（５）การทาํความสะอาด 

         แต่ละชมุชนและนิคมอาคารสงเคราะห์จะกําหนดวนั เพ่ือดําเนินการทําความสะอาดบริเวณ 
บ้านและถนนรวมทัง้สวนสาธารณะใกล้เคียง เวลานัน้แต่ละครอบครัวอย่างน้อยครอบครัวละ 1 
คนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทําความสะอาดและเกบ็หญ้า   ขอแนะนําให้ร่วมเข้ากิจกรรมทําความ 
สะอาดนี ้ เพ่ือท่ีจะได้ทําความรู้จกักบัเพ่ือนบ้านใกล้เคียงและเพ่ือนบ้านท่ีไม่ค่อยจะได้เห็นหน้ากนั 
เน่ืองจากปกติจะติดภารกิจต่างๆ  
 

２．การเป็นผู้บริโภค 

           ปัจจบุนันี ้  นอกจากการซือ้ของท่ีร้านค้าแล้ว ยงัสามารถซือ้สินค้า  ซือ้บริการ  ทําสญัญาผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย การเป็นผู้บริโภค ก็จะเก่ียวข้องกบัการทําสญัญาผ่านทางมือถือหรือ
อินเตอร์เน็ต  ซือ้ผ่อนรถยนต์ และการทําสญัญากบับริษัทอสงัหาริมทรัพย์ ฯลฯ   เน่ืองจากเป็นธุรกิจ
ท่ีแตกต่างกนักบัประเทศของตนเองและของญ่ีปุ่ น และจากการไม่เข้าใจภาษา จึงทําให้เจอกบั
ปัญหาเวลาซือ้สินค้าหรือทําสญัญา ในกรณีนีส้ามารถปรึกษากบัศนูย์ให้คําปรึกษาผู้บริโภคท่ีอยูใ่กล้ 
เคียงได้ การปรึกษากบัศนูย์ให้คําปรึกษาผู้บริโภคเก่ียวกบัสินค้าหรือบริการนี ้ ทางผู้บริโภคจะไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายประการใดในการปรึกษา 
 URL http://www.kokusen.go.jp/map/ncac_map27.html 
 

 

http://www.kokusen.go.jp/map/ncac_map27.html
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Ⅲ-８ เมื่อเดือดร้อนจากการใช้ชีวิตประจาํวัน 
มีระบบช่วยเหลือสําหรับคนท่ีเดือดร้อนจากการใช้ชีวิตประจําวนัดงัต่อไปนี ้   กรุณาสอบถามได้ท่ี

แผนกสวสัดิการสงัคมเทศบาลเมืองตําบลและหมูบ้่าน（ภาคผนวกⅨ－１ ) 
 

（１）คณะกรรมการสวัสดิการสังคมและเด็ก 

 ผู้ ท่ีประสบความเดือดร้อนจากการใช้ชีวิต, คนชราท่ีใช้ชีวิตแต่ลําพงัผู้ เดียว, คนชราท่ีอยู่ในสภาพ 
ช่วยตวัเองไม่ได้, ครอบครัวท่ีมีแต่แม่และลกู หรือพ่อและลกูเท่านัน้ คนพิการ ฯลฯ สามารถปรึกษาได้ 
นอกจากการช่วยเหลือท่ีจําเป็นแล้วยงัให้ความร่วมมือกบักิจกรรมสํานกังานสงัคมสงเคราะห์หรือองค์ 
กร ของรัฐท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัรับปรึกษาและให้คําแนะนําเก่ียวกบัเด็กอีกด้วย 
 

（２）การให้ความคุ้มครองเก่ียวกับการดาํรงชีวิต (เซคัสซึโฮโกะ) 

แม้ว่าจะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีอยู่ (ทรัพย์สินสมบตัิ) และใช้ความสามารถของตนเอง 
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากระบบต่างๆ ของรัฐ และถึงแม้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากญาติพ่ีน้องแล้ว แต่ก็
ยงัประสบความเดือดร้อนและขดัสนในการดํารงชีวิตอยู่อีก ให้ติดต่อขอคําปรึกษาได้ท่ีสํานกังานสวสัดิการ 
แผนกคุ้มครองในเขตท่ีอาศยัอยู่ เพราะจะมีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเท่าท่ีจําเป็นตาม
ระดบัความเดือดร้อน 

 
（３）การให้กู้ยืมเงนิในการดาํรงชีวิต 

มีระบบการให้กู้ยืมเงินซึง่เป็นสงัคมสงเคราะห์หรือฉกุเฉินต่อครอบครัวท่ีเดือดร้อนในการใช้ชีวิต 
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IV ระบบสถานะภาพการพาํนัก       

ระบบทะเบียนบ้านชาวต่างชาต ิ/ การสมรส / การหย่า 
 
Ⅳ-１ บัตรพาํนัก(ไซริวการ์ด) 

บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)คือ บตัรท่ีออกให้ชาวต่างชาติซึง่พํานกัในญ่ีปุ่ นระยะปานกลางถึง
ระยะยาวโดยมีสถานภาพการพํานกัตามกฎหมายควบคมุตรวจคนเข้าเมือง「ผู้ พํานกัระยะปาน
กลางถึงระยะยาว」ซึง่ได้รับบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) ได้แก่ บคุคลผู้ไม่ตรงกบัหวัข้อดงัต่อไปนี ้

① ผู้ได้รับสถานภาพการพํานกัตํ่ากว่า ｢ 3  เดือน｣ 

② ผู้ได้รับสถานภาพการพํานกั ｢ผู้ พํานกัระยะสัน้｣ 

③ ผู้ได้รับสถานภาพการพํานกั｢การทตู｣ ｢งานราชการ｣ 

④ ผู้ ท่ีเป็นชาวต่างชาติซึง่ใกล้เคียงกบัข้อ① - ③โดยการตดัสินของกระทรวงยตุิธรรม 

⑤ ผู้ ถือสถานะภาพพํานกัถาวรพิเศษ 

⑥ ผู้ไม่มีสถานภาพการพํานกั 

 

１．การทาํบัตรพาํนัก(ไซริวการ์ด) 

บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)จะออกให้ในกรณีท่ีได้รับอนญุาตเข้าประเทศครัง้แรก, เม่ือมีการ 
เปลี่ยนสถานภาพการพํานกั, เม่ือมีการเปลี่ยนระยะเวลาการพํานกั ฯลฯ     

บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)นี ้จะต้องพกติดตวัเสมอ  เม่ือตํารวจฯลฯขอให้ยื่นแสดง  จําเป็นต้อง 
ให้ด ู แต่ผู้ มีอายไุม่ถึง16 ปี ไม่จําเป็นต้องพกติดตวัเสมอ 
 

เมื่อได้อนญุาตเข้า
ประเทศ(ผู้ ท่ีเป็นผู้ พํานกั
ระยะปานกลางถงึระยะ
ยาว) 

 
ทําบตัรท่ีสนามบินหรือ 

ท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง 
เอกสารจะส่งทาง
ไปรษณีย์ภายหลงั 
 

เม่ือตรวจสอบการเข้าประเทศ 

 

เม่ือตรวจสอบการพาํนัก 

 

 
การอนุญาตต่ออายุ 

ระยะเวลาการพํานกั /  
เมื่อรับอนญุาตเปลี่ยน 

สถานภาพการพาํนกัฯลฯ 
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ภายใน14วนั  
หลงัมีท่ีอยู ่
ท่ีแน่นอน 

 

สถานการณ์ 

 
 

เอกสารท่ีจําเป็น 

 
 

ส่ิงท่ีต้องทํา 

 
 

เม่ือไร 

 
 

เมื่อเข้าประเทศใหม ่

 

เมื่อเป็นผู้ พํานกัระยะ 
ปานกลางถึงระยะยาว 

 

 

เมื่อย้ายบ้าน 
 

 

・บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)  
(หนงัสือเดินทางท่ีได้รับบนัทึก 
ว่าจะทํา「บตัรพํานกั(ไซริว

การ์ด) 」ภายหลงั) 

 
・บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) 

 

 

ดําเนินการแจ้งท่ีอยู ่

 

แจ้งการย้ายออก・การ
ย้ายเข้า 

(กรณีท่ีย้ายท่ีอยูใ่นเขต
เทศบาลเดียวกนั แจ้ง 
「ย้ายท่ีอยู่  
(เท็นเกียวโทโดเค)」) 

 

・บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) 
・ใบรับรองการย้ายออก 
(รับเมื่อทําเร่ืองย้ายออก ณ ท่ีทํา
การเทศบาลของท่ีอยู่เดมิ) 

 

２．การดาํเนินเร่ืองท่ีเขต เทศบาล อาํเภอ 

 

กรณีท่ีเข้าประเทศท่ีสนามบินคนัไซ สนามบินนาริตะ สนามบินฮาเนดะ สนามบนิชบู ุ
สนามบินชินชิโตะเสะ สนามบินฮิโรชิม่ะ สนามบินฟกุโุอคะ จากการอนญุาตเข้าประเทศ จะมีการ
ออกบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) ให้แก่ผู้ เป็นผู้ พํานกัระยะปานกลางถึงระยะยาว แต่กรณีเข้าประเทศท่ี
ทางสนามบินอ่ืน หลงัจากทําการแจ้งท่ีอยู่ ณ เขตเทศบาลแล้ว ทางเขตเทศบาลจะสง่ไซริวการ์ด
มาให้ท่ีบ้านทางไปรษณีย์ 
 

ในบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) บนัทกึ รูปถ่ายใบหน้า, ช่ือ-นามสกลุ, สญัชาติ ประเทศ, วนัเดือน
ปีเกิด, เพศ, ท่ีอยู่, สถานภาพการพํานกั, วนัหมดอายกุารพํานกั,  มีการจํากดัการทํากิจกรรม
หรือไม่ การอนญุาตให้ทํากิจกรรมนอกเหนือสถานภาพการพํานกั  และในนีจ้ะมี การดําเนินแจ้ง
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอยู่อาศยั ให้ทําท่ีเขตเทศบาล 
 

กรณีท่ีย้ายท่ีอยู่ไปท่ีเขตอ่ืน ให้ดําเนินการแจ้งย้ายออกจากท่ีทําการเทศบาลเดิม หลงัจาก
นัน้แจ้งย้ายเข้า ณ ท่ีทําการเทศบาลใหม่ภายใน 14 วนัหลงัจากย้ายท่ีอยู่ ในตอนนัน้ หากทําบตัร
พํานกั(ไซริวการ์ด) พร้อมกบัการแจ้งย้ายเข้า การย้ายท่ีอยู่ (เท็นเกียวโทโดเค) แล้ว ไม่จําเป็นต้อง
แจ้งการเปลี่ยนท่ีอยู่ต่อกองตรวจคนเข้าเมืองอีก 
 
 
 
 
 



 

- 32 - 

ภายใน14วนั 
หลงัมกีาร
เปล่ียนแปลง 

 

เปล่ียนข้อมลูเก่ียวกบัท่ี
ทํางาน สถาบนั・ คู่สมรส 

 

・เอกสารท่ีรับรองว่ามีการเปล่ียน 

แปลงรายการท่ีบนัทึกไว้ 

・บตัรพํานกั (ไซริวการ์ด) 

・รูปถ่าย      ・หนงัสือเดินทาง 

 

เปลี่ยน ชื่อ สกลุ 
สญัชาติ・ประเทศ วนั
เดือนปีเกิด ,เพศ 

 

 

 

แจ้งการเปล่ียนแปลงกบั

กองตรวจคนเข้าเมือง

โดยตรง 

 

เอกสารที่จาํเป็น 

 
 

สิ่งที่ต้องทาํ 

 

เม่ือไร 

 
 

บตัรพํานกั (ไซริวการ์ด)  
หาย・ สกปรกฯลฯ 

 

บตัรพํานกั (ไซริวการ์ด) 
ของผู้ ถือวซี่าถาวร 
หมดอาย ุ

 

・เอกสารท่ีรับรองว่าทําหาย 

・หนงัสือเดินทาง  ・รูปถ่าย 

 

・บตัรพํานกั (ไซริวการ์ด) 

・หนงัสือเดินทาง  ・รูปถ่าย 

 

จนถึงวนั
หมดอาย ุ

 

ขอทําบตัรใหม่ท่ีกอง
ตรวจคนเข้าเมือง 

 

ต่ออายบุตัรท่ีกองตรวจ
คนเข้าเมือง 

 

ภายใน14วนั
หลงัทราบการ 
เปล่ียนแปลง 
 
 

・บตัรพํานกั (ไซริวการ์ด) 

 

 

ภายใน14วนั 
หลงัมีการ
เปล่ียนแปลง 

 

ส่งทางไปรษณ๊ย์ไปยงักอง

ตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว

（＊） 

 

สถานการณ์ 

 
 

３．การดาํเนินเร่ืองท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองประจาํท้องถิ่น 
 
 

（１）แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงในรายการท่ีบนัทกึในบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)เช่น ช่ือ สกลุ สญัชาติ  

ประเทศ วนัเดือนปีเกิด  เพศ ให้แจ้งต่อกองตรวจคนเข้าเมืองโดยตรงภายใน 14 วนั ในกรณีนี ้
จะออกบตัรใหม่ให้   ผู้ ท่ีมีสถานภาพการพํานกัเพ่ือการประกอบอาชีพ「ผู้ เช่ียวชาญเทคนิค /  
กิจกรรมทางปัญญา / ดําเนินกิจกรรมทางระหว่างประเทศ」 หรือกรณีท่ีมีสถานภาพการพํานกั
เพ่ือการศกึษา「เรียนต่อ」 หากมีการเปลี่ยนแปลงสถาบนัท่ีสงักดัอยู่ (ท่ีทํางาน,โรงเรียนฯลฯ) ให้
แจ้งต่อกองตรวจคนเข้าเมืองโดยตรงภายใน 14  วนั หรือสง่ทางไปรษณีย์ไปยงักองตรวจคนเข้า
เมืองโตเกียว（＊） หากพํานกัอยู่ในฐานะคู่สมรส โดยมีสถานภาพการพํานกั「อาศยัพํานกัอยู่กบั
ครอบครัว」 「เป็นคู่สมรสของชาวญ่ีปุ่ น」ฯลฯ ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต หรือหย่าร้าง ก็ต้องแจ้ง
ภายใน 14 วนัเช่นกนั 

（＊） ท่ีอยู่ 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) 
 
 
（２）การออกบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)ใหม่   
                  เม่ือทําบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)หาย ถกูขโมย นําใบรับรองท่ีออกจากเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 
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หรือกองดบัเพลิงฯลฯ   แจ้งขอทําบตัรใหม่ ต่อกองตรวจคนเข้าเมืองโดยตรงภายใน 14 วนั   
 
（３）การต่ออายบุตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)ของผู้ มีสถานภาพการพํานกัถาวร 

การขอต่ออายบุตัรพํานกั (ไซริวการ์ด)  สําหรับผู้ มีอาย1ุ6 ปี ขึน้ไป ท่ีมีสถานภาพการ
พํานกัถาวร หรือมีสถานภาพการพํานกัเป็นผู้ มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านระดบัสงูท่ี 2  ทําได้
ตัง้แต่ 2 เดือนก่อนวนัหมดอายขุองบตัรเดิม  สําหรับผู้ มีอายไุม่ถึง 16 ปี และวนับตัรหมดอายจุะ
เป็นวนัเกิดท่ีครบ 16 ปี  สามารถทําเร่ืองขอได้ตัง้แต่ 6 เดือน ก่อนถงึวนัเกิด  บตัรพํานกั (ไซริว
การ์ด) 

ของผู้ พํานกัระยะปานกลางถึงระยะยาวอาย ุ16 ปีขึน้ไป ซึง่ไม่ใช่ผู้ มีสถานภาพการ
พํานกัถาวร  จะใช้ได้จนถึงวนัหมดอายสุถานภาพการพํานกั 
 
 
４．ทะเบียนบ้านชาวต่างชาต ิ

ชาวต่างชาติ จะได้รับการบนัทกึข้อมลูในทะเบียนบ้านเช่นกนั  ในทะเบียนบ้าน นอกจาก 
ช่ือสกลุ  วนัเดือนปีเกิด เพศ ท่ีอยู่ ช่ือสกลุหวัหน้าครอบครัวแล้ว  จะลงบนัทกึสญัชาติ  ประเทศ  
สถานภาพการพํานกั ระยะเวลาการพํานกั ฯลฯ ด้วย และในบตัรพํานกั (ไซริวการ์ด) จะไม่บนัทกึ
ช่ือท่ีใช้แทนช่ือจริง แต่ในทะเบียนบ้านจะมีช่องบนัทกึช่ือท่ีใช้แทนช่ือจริงนี ้   และจะออกสําเนา 
ทะเบยีนบ้าน (หรือใบรับรองรายการข้อมลูทะเบียนบ้าน-จมิูนเฮียวคิไซจิโควโชเมโช)  

 

ทะเบียนบ้านนี ้จะออกให้สําหรับชาวต่างชาติ ซึง่มีท่ีอยู่ และพํานกัท่ีญ่ีปุ่ น เกิน  3  เดือน 
อย่างถกูต้องตามกฎหมาย  ยกเว้น นกัท่องเท่ียว ผู้ พํานกัระยะสัน้   โดยจะจดัทําทะเบียนบ้านให้ 
สําหรับผู้ พํานกัระยะปานกลางถึงระยะยาวฯลฯดงัต่อไปนี ้ 

 

1. ผู้ พํานกัระยะปานกลางถึงระยะยาว 

2. ผู้ มีสถานภาพการพํานกัถาวรพิเศษ 

3. ผู้ได้รับอนญุาตให้ลีภ้ยัในระยะเวลาหน่ึง หรือผู้ ได้รับอนญุาตพํานกัชัว่คราว 

4. ผู้ พํานกัเกินกําหนดเน่ืองจากการกําเนิดหรือการสญูเสียสญัชาติ 
 

กรณีท่ีคลอดบตุรท่ีไม่ได้ถือสญัชาติญ่ีปุ่ น ต้องแจ้งเกิดภายใน 14 วนั หลงับตุรเกิด ซึง่ท่ีทํา 
การเขตเทศบาลท่ีอาศยัอยู่จะทําทะเบียนบ้านในฐานะ 「ผู้ พํานกัเกินกําหนดเน่ืองจากการ 
กําเนิด」   กรณีท่ีการพํานกัท่ีญ่ีปุ่ นเกิน  60  วนัขึน้ไป ต้องทําการขอรับสถานภาพการพํานกั ท่ีกอง 

ตรวจคนเข้าเมือง ภายใน 30   วนั หลงับตุรกําเนิด  หากได้รับอนญุาตให้มีสถานภาพการพํานกั 
เป็นผู้ พํานกัระยะปานกลางถึงระยะยาว  ทางกองตรวจคนเข้าเมืองจะได้รับออกบตัรพํานกั (ไซริว
การ์ด) ให้ 
 
５．ระบบหมายเลขส่วนบุคคล 

   ระบบหมายเลขสว่นบคุคล（มายนมัเบอร์）จะเป็นหมายเลขจํานวน 12 หลกั ผู้ ท่ีอาศยั 
อยู่ในประเทศญ่ีปุ่ นทกุคนจะได้รับหมายเลขสว่นบคุคลนี ้ และหมายเลขสว่นบคุคลของแต่ละ 
คนจะแตกต่างกนั  ตามหลกัแล้วจะต้องใช้หมายเลขเดียวกนันีต้ลอดชีวิต   เพ่ือใช้ทางด้าน 
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ประกนัสงัคม, ภาษี, การปอ้งกนัภยัพิบตัิภายในประเทศญ่ีปุ่ น    ประมาณ 2-3 อาทิตย์หลงัจาก 
เร่ิมลงทะเบียนบ้านในประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว  ใบแจ้งหมายเลขสว่นบคุคล (「บตัรแจ้ง(ซุจิการ์ด)」จะ
ถกูสง่มาให้ทางไปรษณีย์  (แบบลงทะเบียน) ) ตามท่ีอยู่ในทะเบียนบ้าน  สําหรับผู้ประสงค์
สามารถทําเป็น「การ์ดหมายเลขสว่นบคุคล(มายนมัเบอร์การ์ด)」ได้  ทัง้「บตัรแจ้ง (ซุจิการ์ด)」 

(เป็นกระดาษ,ไม่มีรูป)  และ 「มายนมัเบอร์การ์ด」(เป็นการ์ด IC,มีรูป)  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง「ท่ี
อยู」่หรือ「ช่ือ」ตามใบไซริวการ์ด ฯลฯ จําเป็นต้องแจ้งข้อมลูท่ีเปลี่ยนแปลง ท่ีช่องติดต่อของเขต 
เทศบาล อําเภอภายใน 14 วนั เพ่ือทําการลงข้อมลูใหม่ในการ์ด  และในกรณีท่ีมีการต่อหรือ
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาพํานกัอาศยั ฯลฯ ก็จําเป็นต้องทําเร่ืองเปลี่ยนแปลงอายกุารใช้มายนมั
เบอร์การ์ดด้วย   การทําเร่ืองเปลี่ยนแปลงอายกุารใช้มายนมัเบอร์การ์ดนี ้สามารถทําการยื่นคํา
ร้อง 3 เดือนก่อนวนัหมดอายท่ีุลงไว้ในการ์ดนัน้ 

โทรฟรีเก่ียวกบัมายนมัเบอร์ทัว่ไป (บริการภาษาองักฤษ, จีน, เกาหล,ี สเปน, โปรตเุกส) 
＊แจ้งการหยดุใช้บตัรแจ้ง (ซุจิการ์ด), การ์ดหมายเลขสว่นบคุคล（มายนมัเบอร์ 

การ์ด）ชัว่คราว  เน่ืองจากทําหาย, ถกูขโมย   ☎０１２０－０１７８－２７ 
＊เก่ียวกบัระบบของมายนมัเบอร์, มายนาโพตารุ(Mynaportal)  
☎０１２０－０１７８－２６ 

(สําหรับภาษาอ่ืนนอกเหนือจากภาษาองักฤษเปิดบริการวนัธรรมดา  ตัง้แต่เวลา 9:30 น.－20:00น.) 

ＵＲＬ https://www.cao.go.jp/bangouseido/ 

 

 
 

 
 

https://www.cao.go.jp/bangouseido/
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Ⅳ-２ ระเบียบการเกี่ยวกับการพาํนัก 

１．การอนุญาตให้เข้าประเทศได้อีก (กรณีออกนอกประเทศญี่ปุ่นช่ัวคราว) 
เม่ือออกนอกประเทศญ่ีปุ่ นชัว่คราวในระยะเวลาการพํานกั สามารถขออนญุาตเข้าญ่ีปุ่ นได้อีก 

ใบอนญุาตนีมี้อายใุช้ได้นานท่ีสดุ  5  ปี  (แต่ไม่เกินระยะเวลาการพํานกั)  ซึง่มีประเภทท่ีอนญุาตให้
กลบัเข้าประเทศอีก แบบรอบเดียวกบัแบบหลายรอบ ทัง้นีผู้้ ท่ีพกัอาศยัอยูด้่วยสถานภาพการพํานกั
ประเภท「การพํานกัระยะเวลาสัน้」จะไม่เข้าข่ายในการอนญุาตให้เข้าประเทศอีก  การขออนญุาตต้อง
เตรียมเอกสารดงันี ้

①  ใบคําร้องขออนญุาตให้เข้าประเทศได้อีก (ขอได้ท่ีแผนกบริการกองตรวจคนเข้าเมือง) 

②   บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)  （⇒Ⅳ-１） 

③    หนงัสือเดินทาง 

④     อากรแสตมป์มลูค่า 3,000เยน  (สําหรับ1 ครัง้) หรือมลูค่า 6,000เยน  (สําหรับหลายครัง้) 
การขออนญุาตให้เข้าประเทศได้อีก ปกติสามารถออกให้ได้ภายในวนัเดียว   ยื่นขอได้ท่ีกอง 
ตรวจคนเข้าเมืองโอซาก้า  

มีการนํา 「ระบบการถือเสมือนอนญุาตให้เข้าประเทศได้อีก」 มาใช้ โดยชาวต่างชาติท่ีถือ 
หนงัสือเดินทาง, บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) ท่ีมีอายกุารใช้งานอยู่นัน้ กรณีท่ีกลบัเข้าประเทศใหม่ภายใน  
1 ปี เพ่ือทํากิจกรรมเช่นเดิม  ไม่จําเป็นต้องขออนญุาตเข้าประเทศใหม่ การใช้ระบบนี ้จําเป็นต้อง 
แสดงบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) เม่ือจะออกนอกประเทศ  
 

２．การต่อระยะเวลาพาํนักอยู่ 

ระยะเวลาท่ีได้รับอนญุาตให้พํานกัอยู่ท่ีญ่ีปุ่ นมีกําหนดเวลา ถ้าต้องการต่อระยะเวลาการพํานกั
และกิจกรรมอย่างเดิมต่อไป จําเป็นต้องยื่นคําร้องขอต่อระยะเวลาการพํานกั สามารถยื่นขอก่อน
หมดอายรุะยะเวลาการพํานกั3 เดือน ต้องเตรียมเอกสารดงันี ้

①  แบบฟอร์มคําร้อง ((ขอได้ท่ีแผนกบริการกองตรวจคนเข้าเมือง) 

②   หนงัสือเดินทาง 

③   บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)    

④  หนงัสือรับรองสถานภาพการทํากิจกรรมทัง้ในอดีตจนถึงปัจจบุนั และอนาคต (เอกสารท่ีจําเป็น 

ขึน้อยูก่บัสถานภาพการพํานกั  โปรดสอบถามท่ีศนูย์ข่าวสารทัว่ไปสําหรับคนต่างชาติ มีข้อมลู 

ในโฮมเพจของ กรมการตรวจคนเข้าออกเมือง กระทรวงยตุิธรรม ด้วยเช่นกนั) 

⑤   รูปถ่าย 

  การอนญุาต   

มีการตดัสินว่าจะอนญุาตให้พํานกัต่อหรือไม่นัน้  จะพิจารณาจากเอกสารต่างๆ  ฯลฯ และตัง้แต่การ
ยื่นคําร้องจะได้รับการประทบัตราว่า “กําลงัพิจารณาอนมุตัิ” ท่ีด้านหลงับตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)   หากได้รับ
อนญุาต ในกรณีท่ีเป็นสถานภาพผู้ พํานกัระยะปานกลางถึงระยะยาว  จะได้รับการออกบตัรพํานกั(ไซริว
การ์ด) ให้ 
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３．การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพาํนัก 

หากตอนนีท่้านทํากิจกรรม(ทํางาน)ต่างจากสถานภาพการพํานกัท่ีท่านได้รับอนญุาต ให้ยื่นคํา 
ร้องขอเปลี่ยนสถานภาพการพํานกั ซึง่เป็นระบบท่ีสามารถเปลี่ยนสถานภาพการพํานกัอีกประเภทหน่ึง 
โดยท่ีไม่ต้องออกนอกประเทศชัว่คราว เม่ือมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนสถานภาพการพํานกัจะต้องยื่นคํา
ร้องให้พิจารณาอนมุตัิก่อนวนัหมดอายสุถานภาพการพํานกัเดิม 

เอกสารท่ีจําเป็นท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงสถานการพํานกันัน้ต่างกนั  กรุณาติดต่อสอบถาม ศนูย์
ประชาสมัพนัธ์สถานภาพการพํานกัสําหรับคนต่างชาติ และมีข้อมลูให้ท่ีเวบไซด์ของกองตรวจคนเข้า
เมืองด้วย 
URL http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10.html 

(เฉพาะภาษาญ่ีปุ่ น) 
 

４．การอนุญาตขอทาํกิจกรรมนอกสถานะ 

หากท่านทํากิจกรรม(ทํางาน)โดยไม่ได้รับอนญุาตตามสถานภาพการพํานกัท่ีมี จะถือว่าเป็นการ
ทํางานโดยผิดกฎหมาย เช่น ในกรณีท่ีนกัศกึษาต่างชาติทํางานพิเศษ ต้องมี 「การอนญุาตทํากิจกรรม
นอกสถานะ」นี ้ ก่อนท่ีท่านจะเร่ิมทํางานพิเศษ  ฯลฯ ต้องขออนญุาตจากกองตรวจคนเข้าเมืองก่อน  

ผู้ เข้าประเทศครัง้แรก ท่ีได้รับอนญุาตสถานภาพการพํานกั 「ศกึษาต่อ」(ทัง้นี ้ สําหรับผู้ ท่ีได้รับ 
อนญุาตระยะเวลาการพํานกั มากกว่า「3 เดือน」ขึน้ไปเท่านัน้) สามารถทําเร่ือง「การอนญุาตทํา 
กิจกรรมนอกสถานะ」ได้ ท่ีสนามบิน หรือท่าเรือเม่ือเข้าประเทศ 

  เอกสารท่ีจําเป็น   

① ใบคําร้องขออนญุาตทํากิจกรรมนอกสถานะ 

②      บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)   

③ หนงัสอืเดนิทาง 

④ หนงัสือรับรองรายละเอียดการทํากิจกรรม(ทํางาน) 

 

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10.html
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Ⅳ-３ การสมรส 

 
 

ชาวญ่ีปุ่ นท่ีมีคณุสมบตัิครบท่ีจะแต่งงานตามท่ีกฎหมายญ่ีปุ่ นกําหนดไว้  
ชาวต่างชาติท่ีมคีณุสมบตัคิรบท่ีจะแตง่งานภายใต้กฎหมายประเทศของ
ตน 

การสมรสระหว่างชาวญ่ีปุ่ นกบัชาวตา่งชาต ิ การสมรสท่ีทัง้คูเ่ป็นชาวตา่งชาต ิ

แจ้ง ณ ท่ีทําการเทศบาลซึง่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีท่ีอยู่  

หรือท่ีทําการเทศบาลภมูิลําเนาเดิมของชาวญ่ีปุ่ น  

เมื่อรับการแจ้งแล้ว การสมรสท่ีประเทศญ่ีปุ่ นจะมีผลตามกฎหมาย 

ขอให้ออกใบรับการแจ้งสมรส(เคก็คอนจริูโชเมโช) ขณะนัน้เลย 

 

ชาวต่างชาตดิาํเนินการสมรสท่ีประเทศตน  

ระเบียบการวิธีการของแต่ละประเทศจะแตกตา่งกนั กรุณา 

ตรวจสอบท่ีสถานฑตู,สถานกงสลุประจําญ่ีปุ่ นของประเทศนัน้ 

เมื่อรับการแจ้งแล้ว การสมรสท่ีประเทศนัน้จะมีผลตามกฎหมาย 

 

ผู้ประสงค์ต้องการเปล่ียนสถานภาพการพํานกัในฐานะเป็นคู่สมรส   
กรุณาปรึกษากองตรวจคนเข้าเมอืงท่ีในเขตควบคมุ 

ปัจจยัท่ีทําให้การสมรสมีผลตามกฎหมายของ 
แต่ละประเทศแตกตา่งกนั กรุณาติดต่อสอบถาม 
และดําเนินการ ณ สถานท่ีราชการประจําญ่ีปุ่ น  
ของประเทศนัน้ 
   

กรณีทําการสมรส ณ ท่ีทําการเทศบาลของ
ญ่ีปุ่ น กรุณาติดต่อสอบถามท่ีทําการเทศบาลนัน้ 

 

เอกสาร 

ที่ 

จาํเป็น 

・ ใบทะเบียนสมรส ( รับได้ท่ีเทศบาล ต้องมีลายเซ็น
และตราประทบัของพยานท่ีบรรลนิุติภาวะ 2 คน) 

・ โคเซกิโทฮง (สําเนาทะเบียนครอบครัว) (ชาวญ่ีปุ่ น) 

・ หนงัสือรับรองคณุสมบตัเิพ่ือการสมรสหรือเอกสารท่ี
ใช้แทน (ชาวตา่งชาต)ิ 

・    หนงัสือเดินทางฯลฯ (ส่ิงท่ีรับรองสญัชาต)ิ เอกสารที่ใช้ของ 
แต่ละประเทศ 
แตกต่างกนั 
กรุณาตรวจสอบ 
ที่ที่ทําการ 
เทศบาล 

 

การขอจดทะเบียนสมรสระหว่างประเทศ 
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１．การสมรสระหว่างชาวญี่ปุ่ นกับชาวต่างชาติ 
ในกรณีชาวญ่ีปุ่ นกบัชาวต่างชาติสมรสกนัท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ต้องแจ้งให้สํานกังานเทศบาลท้องถ่ิน 

ทราบ โดยชาวญ่ีปุ่ นต้องมีคณุสมบตัิครบท่ีจะสมรสตามท่ีกฎหมายญ่ีปุ่ นกําหนดไว้ สว่นชาวต่างชาติก็ 
ต้องมีคณุสมบตัคิรบท่ีจะสมรสภายใต้กฎหมายประเทศของตน ซึง่ต้องใช้เอกสารดงัต่อไปนี ้

１．โคเซกิโทฮง(สําเนาทะเบียนบ้าน)หรือโชวฮง (แบบรับรองรายการ) (ชาวญ่ีปุ่ น) 
２．หนงัสือเดินทาง (สิ่งท่ีรับรองสญัชาติ) 
３．หนงัสือรับรองคณุสมบตัิเพ่ือการสมรสซึง่ออกโดยสถานทตูหรือสถานกงสลุไทย   หรือเอกสาร 

ท่ีใช้แทน (ถ้าไม่ได้เขียนเป็นภาษาญ่ีปุ่ นต้องแนบเอกสารฉบบัแปลเป็นภาษาญ่ีปุ่ นพร้อม 
กบัเซ็นช่ือ ท่ีอยู่และตราประทบัผู้แปลเอกสาร) 

４．ใบทะเบียนสมรส (ขอได้ท่ีสํานกังานราชการ ต้องมีทัง้ลายเซ็นและตราประทบัของพยานท่ีอาย ุ 
20 ปีขึน้ไป 2 คน และต้องเขียนเป็นภาษาญ่ีปุ่ น) 

 
การสมรสท่ีมีผลตามกฎหมายญ่ีปุ่ นแล้ว  ต่อไปนัน้ก็ดําเนินการแจ้งท่ีประเทศอีกฝ่ายหน่ึง 

ตอนนัน้จําเป็นต้องมี「ใบรับรองตรวจรับใบทะเบียนสมรส (คอนอินโทโดเคจูริโชเมโช)」เม่ือยื่นใบ 
ทะเบียนสมรส ต้องขอให้สํานกังานเทศบาลออกใบรับรองตรวจรับด้วย แต่การดําเนินการแต่ละ 
ประเทศไม่เหมือนกนั กรุณาตรวจสอบท่ีสถานฑตูหรือสถานกงสลุไทย  (ภาคผนวกⅨ－５ ) 

การแต่งงานจะมีผลตามกฎหมาย ตัง้แต่วนัท่ีตรวจรับใบทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว  
 

２．การสมรสของบุคคลท่ีถือสัญชาตต่ิางประเทศทัง้คู่  
บคุคลท่ีถือสญัชาติต่างประเทศทัง้คู่สามารถแต่งงาน ภายใต้กฎหมายญ่ีปุ่ นได้ แต่ว่าการแต่งงาน 

ดงักลา่ว จะมีผลใช้ได้กบัประเทศของตนหรือไม่นัน้ ไม่สามารถยืนยนัได้ จึงขอให้ระวงัในข้อนีด้้วย   

กรุณาสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัระเบียบการแจ้งสมรสได้ท่ีสถานทตูหรือสถานกงสลุ
ประเทศของตน (ภาคผนวกⅨ－５  ) และสํานกังานเทศบาลแผนกท่ีรับผิดชอบในญ่ีปุ่ น (ภาคผนวกⅨ
－１ ) 
 

３．การขอเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพาํนัก 

หากสมรสกบัชาวญ่ีปุ่ นและต้องการเปลี่ยนสถานภาพการพํานกั ในฐานะคู่สมรสของชาวญ่ีปุ่ น 
หรือ ในกรณีการสมรสของบคุคลท่ีถือสญัชาติต่างประเทศทัง้คู่ และต้องการเปลี่ยนสถานภาพการ 
พํานกัในฐานะคู่สมรส กรุณาตรวจสอบให้แน่ชดัท่ีศนูย์ข่าวสารทัว่ไปสําหรับคนต่างชาติท่ีอาศยัอยู่ใน 
ญ่ีปุ่ น (ภาคผนวกⅨ－２ ) 

 

４．การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบัตรพาํนัก(ไซริวการ์ด) 
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงช่ือ-นามสกลุ  เน่ืองจากการสมรส ต้องแจ้งกบักองตรวจคนเข้าเมือง

และกรณีท่ีมีการย้ายท่ีอยู่ต้องแจ้งต่อหน่วยงาน ณ ท่ีทําการเทศบาล (ภาคผนวกⅨ－１ ) 
 

５．การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 

หลงัจากสมรสแล้ว อาจจะมีวิธีการดําเนินการเก่ียวกบัภาษี, เงินบํานาญ, ประกนัสขุภาพ และ
ค่าลว่งเวลาต่างๆ ให้ปรึกษากบัเจ้าหน้าท่ีดแูลการจ่ายเงินเดือนของท่ีทํางาน  เพราะอาจจะมีการ 
เปลี่ยนแปลงไปจากการคํานวนก่อนแต่งงานก็ได้ 
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Ⅳ-４ การหย่าร้าง 
การหย่าร้างของการแต่งงานระหว่างประเทศ อาจมีความซบัซ้อนทางกฎหมาย แม้การ

ดําเนินการหย่าในญ่ีปุ่ นจะมีผลตามกฎหมายแล้วก็ตาม การหย่านัน้อาจไม่มีผลตามกฎหมายใน
ประเทศของท่าน ดงันัน้จะขออธิบายเก่ียวกบัระเบียบการขัน้ตอนการหย่าโดยทัว่ไปภายใต้กฎหมาย
ญ่ีปุ่ น  

 

กรณีท่ีทัง้สองเห็นด้วยใน 
การหยา่(การหยา่โดย 
ยินยอม) ปัจจยัท่ีทําให้การหยา่มี

ผลตามกฎหมายของแต่
ละประเทศแตกต่างกนั 
กรุณาตรวจสอบท่ี
หน่วยงานราชการประจํา
ญ่ีปุ่ นของประเทศนัน้ 

กรณีท่ีทัง้สองตกลงกนัม่ได้ 
แจ้งต่อศาลครอบครัวให้
ไกล่เกล่ีย(การหยา่โดยการ
ไกล่เกล่ีย) 
 

เมื่อไกล่เกล่ียแล้วตกลงกนั 
ไม่ได้, ร้องต่อศาลครอบครัว 
ขอให้ตดัสิน(การหย่าโดยการ 
ตดัสินของศาล) 

แจ้งขอไม่รับการหยา่ 

เจ้าตวัทําการแจ้งขอให้ไม่รับ 
ใบหย่า(ขอท่ี ท่ีทําการ 
เทศบาล)เมื่อแจ้งต่อท่ีทํา 
การเทศบาลภมูิลําเนา หรือ 
เทศบาลท่ีอาศยัแล้ว  ทาง 
เทศบาลจะไม่รับการหยา่ 

เมื่อรับการแจ้งแล้ว การหยา่จะมผีลตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น 

 

เอกสาร 

 

ท่ีจําเป็น 

ใบหย่า (ขอได้ท่ีทําการเทศบาล, ต้องมีลายเซ็นและตรา
ประทบัชื่อของพยานท่ีบรรลนิุติภาวะ 2 คน(เฉพาะการหย่า
โดยยินยอมเท่านัน้)) 
・ สําเนาทะเบียนครอบครัวญ่ีปุ่ น (โคเซกิโทฮง) 1 ฉบบั 

・ หนงัสือเดินทาง (เอกสารท่ีใช้ยืนยนัสญัชาต)ิ 
・ ใบรับรองรายการในทะเบียนบ้าน(จมูินเฮียวคิไซจิโกะอโุช

เมโช) เป็นต้น (ขอได้ท่ีทําการเทศบาลฝ่ายทะเบียน) 

・เมื่อหยา่โดยยินยอม คู่สามีภรรยา       
・เมื่อหย่าโดยการไกล่เกล่ีย ผู้ ท่ีร้องขอให้ไกล่เกล่ีย 

ยื่นใบหยา่ท่ี ท่ีทําการเทศบาลภมูิลําเนาเดิมหรือเทศบาลท่ีอาศยัอยู่  

เมื่อยงัตกลงกนัไม่ได้ ร้องต่อศาล
ครอบครัวขอให้พิพากษา (การหย่า
โดยการพิพากษาของศาล)  

คู่สามีภรรยา 

ชาวต่างชาติกับชาวต่างชาติ 

 

เมื่อไม่ต้องการหย่า 

ผู้ ท่ีพํานกัระยะปานกลาง 
ถึงระยะยาวในฐานะคู ่
สมรสซึง่ถือวีซ่า「คู่สมรส
ชาวญ่ีปุ่ นฯลฯ」,「คู่สมรส
ผู้ ถือวีซา่ถาวร」,「ผู้ตดิ 
ตามพํานกัอยูก่บัครอบ 
ครัว」จะต้องแจ้งต่อ 
กองตรวจคนเข้าเมือง 
ภายใน14วนัหลงัการหย่า 

ชาวต่างชาติดาํเนินการหยา่ท่ีประเทศของตน เมื่อรับการแจ้งแล้ว 
การหยา่จะมีผลตามกฎหมายประเทศของตน 

คู่สามีภรรยาชาวญ่ีปุ่ นกับชาวต่างชาต ิ
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１．การหย่าร้าง 

หากคู่สามีภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นชาวญ่ีปุ่ นท่ีอาศยัอยู่ในญ่ีปุ่ น สามีภรรยาเห็นชอบท่ีจะหย่าทัง้คู่ 
จะสามารถหย่าได้ตามกฎหมายญ่ีปุ่ น โดยท่ีญ่ีปุ่ นเม่ือสามีภรรยาเห็นชอบและนําใบหย่าไปยื่น  
ณ ท่ีทําการเทศบาล การหย่านัน้จะมีผลตามกฎหมาย「การหย่าด้วยการตกลงยินยอม」นอกจากนีมี้
การหย่าโดยการตดัสินของศาลครอบครัว เช่น 「การหย่าด้วยการไกลเ่กลี่ย」, 「การหย่าด้วยการตดัสิน
ของศาล」, 「การหย่าด้วยการพิพากษาของศาล」โปรดระวงัการเกิดปัญหาท่ีตามมาเพราะแม้ว่า 
กฎหมายญ่ีปุ่ นจะยอมรับการหย่าร้าง แต่ท่ีประเทศของตนเองอาจยงัเป็นคู่สามีภรรยากนัอยู่ ฉะนัน้ 
กรุณาดําเนินการตามขัน้ตอนให้มีผลทางกฎหมายประเทศตนด้วย  
    หากคู่สามีภรรยาถือสญัชาติต่างประเทศทัง้คู่ เงื่อนไขสําคญั  ระเบียบการต่างๆ ในการหย่าของแต่ 
ละประเทศจะแตกต่างกนัไป กรุณาติดต่อสถานทตูหรือสถานกงสลุประจําญ่ีปุ่ นของประเทศตน 
(ภาคผนวกⅨ－５ ) 
 
２．กรณีไม่ต้องการหย่าร้าง 

หากท่านหรือคู่สมรสคนญ่ีปุ่ นไม่ต้องการหย่า แต่อีกฝ่ายหน่ึงเซ็นช่ือเองและนําใบหย่าไปยื่น 
ต่อท่ีทําการเทศบาล  การหย่าก็จะมีผลตามกฎหมาย  เพ่ือปอ้งกนัการหย่าร้างท่ีตวัเองไม่ต้องการ  
ให้ไปยื่นคําร้องแจ้งไม่ยอมรับการหย่าร้างไว้ท่ีสํานกังานเทศบาลท่ีออกทะเบียนครอบครัวของคู่สมรส  
คนญ่ีปุ่ นหรือเทศบาลเขตท่ีอาศยัอยู ่การกระทําดงักลา่วนี ้ตราบใดท่ีท่านไม่ตกลงกนัด้วยวิธี「การหย่า
ด้วยการตกลงยินยอม」หรือถ้าปราศจากการไกลเ่กลี่ยหรือการฟ้องศาลการหย่าร้างจะดําเนินการไม่ 
ได้โดยฝ่ายเดียว  แต่ระบบนี ้ใช้กบักรณีการหย่าร้างของสามีภรรยาท่ีเป็นชาวต่างชาติทัง้คู่ไม่ได้ 
 
３．สถานะวีซ่าหลังการหย่าร้าง 

   กรณีท่ีท่านอาศยัอยู่ในฐานะคู่สมรสของชาวญ่ีปุ่ น หรือคู่สมรสชาวต่างชาติซึง่พํานกัอยู่โดยถือวีซ่า 

「คู่สมรสผู้ ถือวีซ่าถาวร」หรือ「ผู้ติดตามพํานกัอยู่กบัครอบครัว」หากทําการหย่าร้างจะต้องแจ้งต่อกอง 
ตรวจคนเข้าเมืองเก่ียวกบัคู่สมรสภายใน  14 วนั 

ผู้ ท่ีพํานกัอยู่โดยถือวีซ่า「ผู้ติดตามพํานกัอยู่กบัครอบครัว」หรือ「คู่สมรสของชาวญ่ีปุ่ น」หรือ 

「คู่สมรสผู้ ถือวีซ่าถาวร」หากไม่ได้ทําหน้าท่ีคู่สมรสเกินกว่า 6 เดือนจะถกูลบสิทธ์ิในสถานะการพํานกั 
 ฉะนัน้ หากไม่ทําการเปลี่ยนสถานะการพํานกัจะไม่สามารถพํานกัอยู่ท่ีญ่ีปุ่ นต่อไปได้ กรุณาติดต่อ 
สอบถามหน่วยงานท่ีรับปรึกษาแต่ละหวัข้อ หรือศนูย์บริการข้อมลูชาวต่างชาติทัว่ไป 

(ภาคผนวกⅨ－２ ) 
 
 

４．การเปลี่ยนรายละเอียดในทะเบียนคนต่างด้าว 

  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงช่ือ-นามสกลุ เน่ืองจากการหย่าร้าง จําเป็นต้องแจ้งต่อกองตรวจคนเข้า

เมือง  และกรณีท่ีมีการเปลี่ยนท่ีอยู่จําเป็นต้องแจ้งต่อเขตเทศบาล(ภาคผนวกⅨ－１)  
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Ⅳ-５ การเสียชีวิต 
 

1. การแจ้งเสียชีวิต 

กรณีคนต่างชาติเสียชีวิตในญ่ีปุ่ นก็เช่นเดียวกบัคนญ่ีปุ่ น คือ ตามกฎหมายต้องแจ้งกบัท่ีทํา 
การเทศบาล ภายใน 7 วนัหลงัจากเสียชีวิต  การยืนยนัการเสียชีวิตไม่ว่าจะเสียชีวิตด้วยสาเหตใุด 
ก็ตาม ตามกฎหมายต้องดําเนินการโดยแพทย์ท่ีมีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพแพทย์ญ่ีปุ่ น หรือแพทย์ 
ผู้ตรวจชนัสตูรศพเท่านัน้  

หลงัจากแพทย์ยืนยนัการเสียชีวิตแล้ว จะออกใบมรณบตัรให้ จากนัน้นําใบมรณบตัรดงักลา่ว 
ไปยื่นยงัเขตเทศบาล อําเภอ ท่ีผู้ เสียชีวิต หรือท่ีผู้แจ้งอาศยัอยู่  การคืนบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) โดยตรง 
แก่กองตรวจคนเข้าเมืองหรือสง่คืนทางไปรษณีย์ไปยงั กองตรวจคนเข้าเมือง โตเกียว（＊） ภายใน 14 
วนัหลงัการเสียชีวิต และแจ้งการเสียชีวิตไปยงัประเทศของผู้ เสียชีวิต ซึง่วิธีการและขัน้ตอนของแต่ละ
ประเทศจะแตกต่างกนัไป กรุณาติดต่อสถานทตูหรือสถานกงสลุประจําญ่ีปุ่ 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 

   เน่ืองจากมีประชากรหนาแน่น สสุานในโอซาก้าเกือบทัง้หมดจะไม่ยอมอนญุาตให้ฝังศพ ถ้า 
จําเป็นต้องทําการฝังศพ เน่ืองจากเหตผุลทางศาสนาหรือประเพณี มิใช่การเผา ให้หาสสุานท่ี 
สามารถฝ่ังได้ หรือนําศพกลบัไป ท่ีประเทศของผู้ เสียชีวิต  กรุณาปรึกษาสถานทตู หรือ สถานกงสลุ 
(ภาคผนวกⅨ－5) 
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Ⅴ การจราจร  
Ⅴ-1  การคมนาคม 
 

 

1．รถไฟ (JR / รถไฟเอกชน / รถไฟใต้ดิน) 
ตัว๋รถไฟ  โดยปกติซือ้ท่ีเคร่ืองขายตัว๋อตัโนมตัิได้ ตรวจดรูาคาตัว๋จากสถานีรถไฟท่ีจะขึน้จนถึง 

สถานีท่ีจะ ลงให้แน่ใจก่อนแล้วจึงซือ้  กรณีท่ีซือ้ตัว๋ผิดราคาให้เปลี่ยนตัว๋กบัเจ้าหน้าท่ีสถานีรถไฟ 
ก่อนท่ีจะเดินผ่านประตตูรวจตัว๋  นอกจากนี ้มีการบริการดงัต่อไปนี ้
 

 ・ตัว๋ อิโคะคะ（ICOCA）：เป็น Prepaid Card (IC Card) ท่ีสามารถใช้บริการรถไฟของ JR ได้   

Prepaid Card (IC Card) คอืตัว๋ท่ีจ่ายเงินลว่งหน้าเป็นจํานวนหน่ึงก่อนใช้บริการรถไฟ เม่ือเติมเงิน 
แล้ว นอกจากรถไฟ JR แล้วยงัสามารถใช้การคมนาคม ของทางรถไฟ และรถเมลท่ี์มีเคร่ืองหมาย 
IC นีท้ัว่ประเทศ รวมทัง้ของบริษัทตัว๋ PITAPA ข้างลา่งนีไ้ด้ด้วย 

 

・ตัว๋ พิทะพะ （PITAPA）：เป็น Postpaid Card (IC Card) ท่ีสามารถใช้ขึน้รถไฟเอกชน, รถไฟใต้ดิน และ
รถโดยสารประจําทาง ท่ีมีเคร่ืองหมาย PITAPA Card ในเขตคนัไซ   

 

・ตัว๋เดือน ตัว๋คปูอง：มีสว่นลดให้คนท่ีซือ้ตัว๋ของระยะทางกําหนดไว้ลว่งหน้า  ซือ้ตัว๋คปูองเป็น 
ชดุ11ใบ สว่นตัว๋เดือน มีระยะเวลา 3 ชนิดคือ 1 เดอืน 3 เดือน และ 6 เดือน  

 

 

２．รถโดยสารประจาํทาง 
รถโดยสารประจําทางจะไม่มีพนกังานตรวจตัว๋  ก่อนขึน้รถเมล์ให้ตรวจเช็คให้แน่ใจก่อนว่า 

รถจะไปสดุสายท่ีไหน จดุหมายปลายทางนัน้ ๆ จะเขียนไว้ทางด้านหน้าและด้านหลงับริเวณสว่นบน 
ของหน้าต่างรถ  ค่าโดยสารนัน้ อาจจะมีราคาเดียวตลอดสายหรือราคาจะเปลี่ยนตามระยะทาง      
ในกรณีท่ีจํานวนเงินต่างกนั ตอนขึน้รถกดรับบตัรจดัราคา (Seiriken) (ตู้ รับบตัรอยู่ทางขึน้)  
ตรวจเช็คตารางค่าโดยสารและหมายเลขบตัรจดัราคา (Seiriken) ให้แน่ใจก่อนจ่ายค่าโดยสาร โดย 
หยอดเหรียญในกลอ่งบรรจคุ่าโดยสารตอนลงรถ   ให้เตรียมเหรียญไว้ก่อนขึน้    เม่ือจะลงรถ  รอให้ 
พนกังานขบัรถประกาศช่ือปา้ยก่อน  แล้วจึงกดสญัญาณบอกให้จอด 
 
 

３．แทก็ซ่ี 
เม่ือจะขึน้แท็กซ่ี ให้โบกแท็กซ่ีท่ีมีสญัญาณไฟสีแดง “รถว่าง (kusha)” ข้างหน้ารถ   และโบกรถ 

ในบริเวณท่ี ท่ีรถสามารถจอดได้สะดวก  บริเวณหน้าสถานีรถไฟ ฯลฯ จะมีท่ีขึน้รถแท็กซ่ี   เม่ือขึน้ 
แท็กซ่ีแล้วให้บอกสถานท่ี ท่ีจะไปแก่พนกังานขบัรถให้ชดัเจน   ถ้ามีแผนท่ีหรือกระดาษเขียนท่ีบอก 
สถานท่ีท่ีต้องการไปจะสะดวกมาก   

ค่าแท็กซ่ีจะคิดตามระยะทางและเวลา  โปรดระวงัว่าเม่ือใช้ ธนบตัรใบละ 5,000 เยน หรือ 

10,000 เยน  พนกังานขบัรถอาจไม่มีเงินย่อยทอนให้ 
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４．ลืมของไว้ในรถไฟ, รถโดยสารประจาํทาง, รถแทก็ซ่ี 

 

① ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์(Customer Center) ของรถไฟ JR สายตะวนัตก         
0570-00-2486 (ภาษาญ่ีปุ่ น) (6:00น. – 23:00น.ทกุวนั) 

②รถไฟใต้ดิน（Osaka Metro）        0570-6666-24    (ภาษาญ่ีปุ่ น) (8:00น. – 21:00น.ทกุวนั) 

③รถประจําทางของเทศบาลเมืองโอซาก้า(ซิตีบ้สั)   กรุณาติดต่อไปท่ีสํานกังานรถประจําทาง 

④แท็กซ่ี (ศนูย์แท็กซ่ีโอซาก้า)       06-6933-5618/9 (ภาษาญ่ีปุ่ น) 
                                                                    (วนัธรรมดา 9:00น.- 17:00น., วนัเสาร์ 9:00น.- 12:00น.) 

 

 



 

 

 

- 44 - 

Ⅴ-2 รถจกัรยาน         
１．การซือ้รถจักรยาน 

สามารถซือ้ได้ท่ีร้านขายรถจกัรยานหรือโฮมเซ็นเทอร์ เป็นต้น ต้องลงทะเบียนปอ้งกนัอาชญา 
กรรมท่ีร้านท่ีซือ้มานัน้ ค่าลงทะเบียนปอ้งกนัอาชญากรรม 1คนั 600 เยน  
 
２．การจอดรถจักรยาน 

กรุณาอย่าจอดรถจกัรยานกีดขวางทางคนเดิน โดยเฉพาะบริเวณรอบๆสถานีรถไฟ   ห้ามจอด 
รถจกัรยาน ในพืน้ท่ีหวงห้าม  เพราะการจอดในเขตห้ามจอดจะทําให้คนชรา และคนพิการทาง 
สายตาไม่ได้รับความสะดวก   

หากฝ่าฝืนนําไปจอดเจ้าหน้าท่ีจะขนย้ายรถจกัรยานไปเก็บไว้    ต้องเสียเงินค่าเก็บรักษาและ 
ค่าขนย้ายในการไถ่รถจกัรยานคืน  หลงัจากถกูขนย้าย  รถจกัรยานจะถกูเก็บไว้ระยะเวลาหน่ึงท่ี 
กําหนดไว้ ควรไปรับไถ่เอาจกัรยานคืนในระยะเวลานัน้  สอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ีท่ี 
รถจกัรยานถกูเก็บไว้, เงินค่าเก็บรักษา และเวลาท่ีไถ่จกัรยานคืนได้ โดยแจ้งสถานท่ี, วนัเวลาท่ีถกู 
ขนย้ายให้แก่เจ้าหน้าท่ี ณ สํานกังานเทศบาลเวลาสอบถาม (⇒ภาคผนวกⅨ－１ )  
 

３．กรณีถูกขโมยรถจกัรยาน 

ถ้าถกูขโมยจกัรยาน โปรดแจ้งท่ีปอ้มตํารวจ  ถ้าพบจกัรยานท่ีถกูขโมย ตํารวจจะติดต่อมา   
จึงขอให้เขียนช่ือและท่ีอยู่ติดไว้ท่ีรถจกัรยาน 
 
４．ไม่เก็บรถจักรยานท่ีจอดทิง้ไว้มาใช้ 

          แม้ว่าจะพบจกัรยานจอดทิง้ไว้ ก็อย่าเก็บมาใช้ เพราะอาจเป็นจกัรยานท่ีถกูขโมยมา ถ้ากรณี 
มีคนแจ้งความไว้ และคณุใช้จกัรยานคนัดงักลา่วนัน้อยู่จะมีความผิดและมีปัญหา จึงควรระวงั 
อย่าเก็บรถจกัรยานท่ีจอดทิง้ไว้มาใช้ 
 
５．กฎจราจร 

รถจกัรยานตามกฎต้องขบัข่ีบนถนน และต้องขบัข่ีชิดทางซ้ายของถนน     ต้องรักษากฏของ 
สญัญาณไฟจราจร เช่นเดียวกบัรถยนต์  ห้ามขบัข่ีหลงัจากดื่มเหล้า ห้ามนัง่ซ้อนท้ายกนั (แต่ ยกเว้น 

ในกรณีท่ีคนขบัข่ีท่ีมีอายมุากกว่า  16 ปี  ขบัข่ีให้เด็กอายนุ้อยกว่า  6 ขวบ 1คนนัง่ซ้อนท้ายท่ีอปุกรณ์

ท่ีนัง่สําหรับเด็ก)  

โดยทัว่ไปห้ามใช้รถจกัรยานบนทางเดิน นอกจากท่ีท่ีมีปา้ยอนญุาต  และในกรณีท่ีเห็นว่าการ 
ขบัข่ีบนทางรถยนต์นัน้  เป็นอนัตรายก็สามารถขบัข่ีบนทางเดินได้  โดยขบัข่ีชิดทางฝ่ายถนนโดย
แบ่งจากศนูย์กลางของทางเดิน  ถ้าเป็นการกีดขวางต่อคนเดินถนนให้หยดุชัว่คราวหรือลงจกัรยาน 

เม่ือใช้ตอนกลางคืนต้องเปิดไฟเสมอ  จงัหวดัโอซาก้ามีการห้ามใช้มือถือขณะขบัข่ีจกัรยาน 

            จากกฎข้อบงัคบัเก่ียวกบัรถจกัรยานแห่งจงัหวดัโอซาก้าบญัญตัิใช้ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2016, 
บญัญตัิว่าผู้ ท่ีจะขบัข่ีจกัรยานในจงัหวดัโอซาก้าจะต้องทําประกนัรถจกัรยานด้วย(จิเทนฉะ ซองไกไบ
โชโอะเก็ง) 
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Ⅴ-3 ใบอนุญาตขับข่ี  

การท่ีจะขบัรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ท่ีญ่ีปุ่ นนัน้ ต้องมีใบอนญุาตขบัข่ี ต้องถือใบอนญุาตขบัข่ี 

ทกุเวลาท่ีขบัรถและต้องเก็บใบสําคญัการตรวจสภาพรถยนต์ไว้ในรถยนต์ด้วย 
 

１．ใบอนุญาตขับขี่สากล 

ใบอนญุาตขบัข่ีสากลของประเทศท่ีทําสญัญาเจนีวาออกให้นัน้   จะสามารถใช้ขบัรถในประเทศ 
ญ่ีปุ่ นได้ในช่วงเวลาหน่ึง คือ ภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีเดินทางเข้ามาประเทศญ่ีปุ่ น หรือใบอนญุาตขบั
ข่ีหมดอายอุย่างใดอย่างหน่ึงท่ีระยะเวลาสัน้กว่าเท่านัน้  ใบอนญุาตขบัข่ีสากลนีไ้ม่สามารถทําการ
ต่ออายท่ีุประเทศญ่ีปุ่ นได้  ถ้าท่านมีกําหนดพํานกัอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ นมากกว่า 1 ปี กรุณาเปลี่ยนเป็น 
ใบอนญุาตขบัข่ีของญ่ีปุ่ น 

 

２．การเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่ของต่างประเทศ 

หากคณุมีใบอนญุาตขบัข่ีต่างประเทศซึง่ยงัมีผลบงัคบัใช้ ตัง้แต่ได้รับใบอนญุาตขบัข่ีท่ีประเทศ
นัน้ และอยู่ประเทศนัน้ทัง้หมดนานกว่า  3  เดือน (จําเป็นต้องนําหลกัฐานแสดงระยะเวลาพํานกัอยู่
ประเทศนัน้  เช่น หนงัสือเดินทางท่ีมีหลกัฐานตราประทบัการออกและเข้าเมืองมาแสดงด้วย) ก็จะ
สามารถได้รับการเปลี่ยนเป็นใบอนญุาตขบัข่ีของญ่ีปุ่ นตามชนิดท่ีกําหนดอยู่แล้ว โดยมีการยกเว้นไม่
ต้องสอบวิชาสว่นหน่ึงในบรรดาวิชาทัง้หมดท่ีต้องสอบใบอนญุาตขบัข่ีท่ีกําหนดไว้ ยื่นคําร้องได้ท่ี
คณะกรรมการความปลอดภยัของประชาชน(Koan-iinkai) ในเขตท่ีอาศยัอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น(รวมท่ี
พํานกั)     

สําหรับท่ีจงัหวดัโอซาก้า ทําการยื่นคําร้องท่ีสํานกังานสอบใบอนญุาตขบัข่ีคะโดมะ  หรือท่ี 
สํานกังานสอบใบอนญุาตขบัข่ีโคเมียวอิเคะ   ระเบียบวิธีการขอก็คือ การตรวจพิจารณาเอกสารและ
การสอบสมัภาษณ์ หลงัจากนัน้จะมีการตรวจสอบยืนยนัความรู้พืน้ฐานและยืนยนัฝีมือจําเป็นท่ีเก่ียว 
กบัการขบัข่ีรถ  เม่ือได้รับการยอมรับว่าสามารถขบัรถได้อย่างไม่มีปัญหา ก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
สอบวิชาสว่นหน่ึงของการสอบใบขบัข่ี(การสอบข้อเขียน, การสอบฝีมือปฎิบตัิ) 
  

เอกสารท่ีจําเป็น 
１． ใบอนญุาตขบัข่ีต่างประเทศ (ถ้าไม่มีการระบวุนัออกใบอนญุาต ก็ต้องมีหลกัฐานประวตัขิอง 

ใบอนญุาตขบัข่ีมาแสดงด้วย)  
２． สําเนาหน้า-หลงัของใบอนญุาตขบัข่ีต่างประเทศ  
３． เอกสารแปลของใบอนญุาตขบัข่ีต่างประเทศเป็นภาษาญ่ีปุ่ น (คําแปลใบอนญุาตขบัข่ีเป็น 

ภาษาญ่ีปุ่ น ซึง่แปลโดยสถานกงสลุท่ีออกโดยประเทศนัน้ในญ่ีปุ่ น หรือสหพนัธ์รถยนต์  
ญ่ีปุ่ น JAF /เจเอเอฟ)  

〈สหพนัธ์รถยนต์ญ่ีปุ่ น (JAF/เจเอเอฟ) สํานกังานคนัไซสาขาโอซาก้า  072-645-1300〉 

4． หนงัสือเดินทาง (ในกรณีท่ีต่ออายพุาสปอร์ต ต้องนําเลม่เก่ามาแสดงด้วยพร้อมกนั) 

5． สําเนาหนงัสือเดินทาง 

6．สําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีบนัทกึสญัชาต(ิกรณีท่ีไม่มีทะเบียนบ้าน  ใช้พาสปอร์ตและเอกสาร
ยืนยนัว่าพํานกัอยู่ตามท่ีอยู่ตอนยื่นสมคัรขอใบขบัข่ี) 

7． รูปถ่าย 1 ใบ (รูปถ่ายภายใน ６ เดือนหลงัจากถ่ายจนถึงตอนนี ้ขนาด３×２.４ซม., ไม่สวม
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หมวก, หน้าตรง, ถ่ายจากสว่นอกขึน้ไปและ ด้านหลงัไม่มีลายอ่ืน )  

8．เคร่ืองเขียน (ปากกาลกูลื่นหมกึสีดําหรือสีนํา้เงิน) 
9．ค่าธรรมเนียม  

อาจมีเอกสารท่ีจําเป็นนอกเหนือจากเอกสารท่ีกลา่วข้างต้นนี ้ 

การทดสอบความรู้พืน้ฐานสามารถเลือกภาษาได้ดงัต่อไปนี ้ภาษาญ่ีปุ่ น, องักฤษ, เกาหล,ี จีน, 
สเปน, โปรตเุกส, เปอร์เซีย, รัสเซีย, ฟิลิปปินส,์ ไทยและเวียดนาม  กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ ท่ี
สํานกังานสอบใบอนญุาตขบัข่ีคะโดะมะ หรือสํานกังานสอบใบอนญุาตขบัข่ีโคเมียวอิเคะ 
 
３．การขอรับใบอนุญาตขับข่ีญี่ปุ่นใหม่  

การท่ีจะได้รับใบอนญุาตขบัข่ีท่ีญ่ีปุ่ น มี 2 วิธีดงัต่อไปนี ้

 เข้าสอบ  ตรวจสอบความเหมาะสม  สอบข้อเขียนและสอบฝีมือปฎิบตัิ หลงัจากการสอบผ่านแล้ว 
เข้าอบรมตอนได้รับใบอนญุาต การสอบข้อเขียนนี ้ สามารถสอบโดยใช้ภาษาองักฤษ,จีน, 
และโปรตเุกสได้ 

 เข้าเรียนท่ีโรงเรียนสอนขบัรถ  สอบฝีมือปฏิบตัิภายในโรงเรียนผ่านก่อน หลงัจากเรียนจบแล้ว
ไปสอบท่ีสํานกังานสอบใบอนญุาตขบัข่ี  และได้ผ่านการ ตรวจสอบความเหมาะสม  และ
สอบข้อเขียน    ค่าใช้จ่ายในการเรียนท่ีโรงเรียนสอนขบัรถประมาณ２แสนถึง３แสนเยน  

 

   สถานท่ีสอบใบอนญุาตขบัข่ี    

สํานกังานสอบใบอนญุาตขบัข่ีคะโดมะ 
ท่ีอยู่  23ban-16go Ichiban-cho, Kadoma-shi 
 รถไฟสายเคฮงั ลงท่ี「สถานีฟรุุกะวะบะชิ」→ ต่อรถเมล์เคฮงับสั ลงท่ีปา้ยรถเมล「์เมงเคียวชิเคงโจ」 

 เดินไป จาก「สถานีฟุรุกะวะบะชิ」 รถไฟสายเคฮงั ประมาณ 20นาที (ประมาณ 1.5กม.) 

 06-6908-9121 
 

สํานกังานสอบใบอนญุาตขบัข่ีโคเมียวอิเคะ 

ท่ีอยู่ 5chome -13ban-1go Fuseya-cho, Izumi-shi 
（เดินไปจาก 「สถานีโคเมียวอิเคะ」 รถไฟสายเซนโบคโุคโสค ุประมาณ5นาที  

（ประมาณ ４００ เมตร））  0725-56-1881 
  

４．การแปลใบอนุญาตขับขี่ของต่างประเทศ 

สหพนัธ์รถยนต์แห่งญ่ีปุ่ น(JAF /เจเอเอฟ)เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบรับจ้างแปลใบอนญุาตขบั 
ข่ีต่างประเทศ  บางเวลาจะมีพนกังาน  ท่ีพดูภาษาองักฤษได้ด้วยประจําอยู่ เอกสารท่ีจําเป็นในการ
แปลคือ ใบอนญุาตขบัข่ีต่างประเทศท่ียงัมีผลบงัคบัใช้อยู่ 

สหพนัธ์รถยนต์แห่งญ่ีปุ่ นสํานกังานคนัไซสาขาโอซาก้า(JAF /เจเอเอฟ) 

ท่ีอยู่ 2-1-5, Nakahozumi, Ibaraki-shi, Osaka  

（รถไฟสายJR ลงท่ีสถานีอิบะระคิ เดินไปประมาณ １９ นาที） 

 ０７２－６４５－１３００        
  URL https://jaf.or.jp/common/visitor-procedures/switch-to-japanese-license 

 
 

 

http://idea1000.officeag.com/wsr/detail.php?keyword=%E7%B4%84&ca=THAI&target=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93&no=15616&in=1
https://jaf.or.jp/common/visitor-procedures/switch-to-japanese-license
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５．กฎจราจรของญี่ปุ่น 

สหพนัธ์รถยนต์ญ่ีปุ่ น (JAF) จดัจําหน่ายหนงัสือช่ือ “กฎข้อบงัคบัจราจร (Rules of the Road) ”   
มีฉบบัภาษาองักฤษ, โปรตเุกส, จีน, สเปน 

     URL https://jaf.or.jp/common/visitor-procedures/rules-of-the-road 

 

https://jaf.or.jp/common/visitor-procedures/rules-of-the-road
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Ⅴ-4 ตัวหนังสือคันจแิละป้ายที่พบเหน็ ตามถนนหนทาง 

＜อาคารสิ่งกอ่สร้าง＞ 

入
い り

 口
ぐ ち

    อิริคจิุ    ทางเข้าของอาคารหรือสถานท่ี 
 

出
で

 口
ぐ ち

    เดกจิุ    ทางออกของอาคารหรือสถานท่ี 
 

非常口
ひじょうぐち

   ฮิโจกจิุ   ทางหนีเม่ือเกิดเพลิงไหม้หรือกรณีฉกุเฉิน 
 

開放
かいほう

厳禁
げんきん

  ไคโฮเกงคิง    ห้ามเปิดทิง้ไว้ 
 
＜ถนนหนทาง / การคมนาคม＞ 

駐輪場
ちゅうりんじょう

   ชริูนโจ        สถานท่ีจอดรถจกัรยาน 
 

駐車
ちゅうしゃ

禁止
き ん し

 駐車
ちゅうしゃ

お 断
ことわ

り  ชฉูะคินฉิ    ชฉูะโอะโคโตวาริ          ห้ามจอดรถ 
 
＜หอ้งนํ้า＞ 

公衆
こうしゅう

便所
べんじょ

  化粧室
けしょうしつ

            便所
べんじょ

           お 手
て

洗
あ ら

い  

โคชเูบนโจะ เคะโชชิทซ ึ      เบนโจะ     โอะเทะอะไร       ทัง้หมดแปลว่าห้องนํา้ 

男
おとこ

 殿方
とのがた

  โอะโทโคะ     โทะโนะกาตะ                ห้องนํา้ผู้ชาย 
 

女
おんな

 婦人
ふ じ ん

  โอนนะ           ฝจิุน                          ห้องนํา้ผู้หญิง 
 
＜อื่นๆ＞ 

工事中
こうじちゅう

     โคจิจวู     กําลงัก่อสร้างถนน, อาคารอยู่ 
  
消火器
しょうかき

      โชคะคิ    เคร่ืองดบัเพลิงตอนเกิดเพลิงไหม้ 

 

禁煙
きんえん

    คิงเอง    ห้ามสบูบหุร่ี 
 

立入禁止
た ち い り き ん し

    ทะจิอิริคินฉิ    ห้ามเข้า 

 

危険
き け ん

       คิเคง     อนัตราย 
 

避難所
ひなんじょ

      ฮินนัโจะ     สถานท่ีหลบภยัเม่ือเกิดแผ่นดินไหวและไต้ฝุ่ น 
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Ⅵ การตัง้ครรภ์ / การคลอดบุตร / การเลีย้งดูบุตรและการศึกษา 
 

Ⅵ-1
 

 การตัง้ครรภ์และการคลอดบุตร     

１．การตัง้ครรภ์  

เม่ือตัง้ครรภ์และมีกําหนดคลอด  ถ้าแจ้งสํานกังานเขต เทศบาล อําเภอ จะได้รับคู่มือแนะนํา 
สขุภาพแม่และเด็ก หนงัสือคู่มือเลม่นีส้ําคญัมาก ใช้ได้ตัง้แต่ระหว่างตัง้ครรภ์ไป จนถึงคลอด และ
ใช้อีก 7 ปี เพ่ือบนัทกึข้อมลูสําคญั เช่น วคัซีนต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต้องได้รับ บางสํานกังานเขต เทศบาล 
อําเภอ จดัพิมพ์หนงัสือคู่มือแนะนําสขุภาพแม่และเด็กนี ้เป็นภาษาต่างประเทศด้วย   

สําหรับหนงัสือคู่มือแนะนําสขุภาพแม่และเด็กฉบบัภาษาองักฤษ, จีน, โปรตเุกส, สเปน, 
เกาหล,ี ไทย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม (จดัพิมพ์โดยมลูนิธิสาธารณปูโภควิจยัอนามยั
แม่และเด็ก)   สามารถสัง่ซือ้ได้  ทางไปรษณีย์ (ท่ีห้างหุ้นสว่ยจํากดักลุม่กิจการเก่ียวกบัสขุภาพแม่
และเด็กจํากดั    (URL http://www.mcfh.or.jp)     

มลูนิธิสาธารณปูโภควิจยัอนามยัแม่และเด็ก  URL http://www.mcfh.or.jp 

สํานกังานใหญ่   03-4334-1151  สํานกังานภาคตะวนัตกญ่ีปุ่ น   06-6941-4651 
 

２．ค่าใช้จ่าย 

การตัง้ครรภ์และการคลอดบตุรปกติถือว่าไม่ใช่การเจ็บป่วย จึงไม่สามารถใช้บตัรประกนั 
สขุภาพได้ แต่จะได้รับเงินช่วยเหลือสําหรับคลอดบตุรสว่นหน่ึง จากประกนัสขุภาพ  (ประมาณ 
420,000 เยน) ปกติท่ีญ่ีปุ่ นเม่ือคลอดบตุรต้องเข้าโรงพยาบาล 4-5วนั ค่าใช้จ่ายประมาณ 400,000 
– 500,000 เยน แต่ค่าใช้จ่ายเหลา่นี ้แต่ละโรงพยาบาลจะแตกต่างกนั ซึง่วิธีการจ่ายเงินด้วยเงิน
ช่วยเหลือการคลอดและการเลีย้งบตุรจากประกนัสขุภาพนี ้ สามารถใช้ระบบการจ่ายโดย 
ตรงให้กบัโรงพยาบาลหรือตวัแทนได้ ซึง่ไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสงู ๆ ในการคลอดเองให้กบั
โรงพยาบาลก่อนท่ีเงินประกนัจะออก  สําหรับผู้ ท่ีทําประกนัสขุภาพ  ยื่นคําร้องรับเงินชดเชย ได้ท่ี
สํานกังานเทศบาล (ภาคผนวกⅨ－１) 

กรณีท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจไม่สามารถคลอดบตุรท่ีโรงพยาบาลได้  มีระบบการช่วยเหลือใน 
การคลอด เพ่ือช่วยสตรีมีครรภ์ให้คลอดบตุรอย่างปลอดภยั  โดยให้เข้าพกัท่ีสถานทําการคลอด   
และ「 มีระบบช่วยค่าใช้จ่ายในการคลอด」(โจะซงั เซ โดะ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ 
จากหน่วยงานสวสัดิการ หรือศนูย์สวสัดิการอนามยัเขต เทศบาล อําเภอ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรายได้  ซึง่ 
บางกรณีอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเองเป็นบางสว่น 
 
３．การช่วยเหลือระหว่างตัง้ครรภ์ 

ระหว่างตัง้ครรภ์จําเป็นต้องไปหาแพทย์เป็นประจําตามเวลานดัหมาย บางสํานกังานเขต 
เทศบาล อําเภอ  มีบริการฟรี  สําหรับผู้ ท่ีตัง้ครรภ์เช่น  ตรวจสขุภาพ   สอบถามได้ท่ีสํานกังาน
เทศบาลหรือศนูย์สขุอนามยัของเขต เทศบาล อําเภอ   (ภาคผนวกⅨ－３ )   
 

 

http://www.mcfh.or.jp/
http://www.mcfh.or.jp/
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４. การคลอด      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

（１）ใบสูติบตัร 

เม่ือคลอดบตุรแล้ว ต้องให้แพทย์หรือผดงุครรภ์ออก「ใบสตูบิตัร」(ชทุ เซโชวเมยโชว)  ถึงแม้
บิดามารดาจะเป็นชาวต่างชาติทัง้คู่  เม่ือบตุรเกิดท่ีญ่ีปุ่ น จะต้องแจ้งและยื่น「ใบแจ้งเกิด」ภายใน 
14 วนั ณ สํานกังานเขตเขต เทศบาล อําเภอ  ซึง่จะมีผลทําให้มีคณุสมบตัเิป็น「ผู้แวะพํานกั
เน่ืองจากการ กําเนิด」  กรณีท่ีเด็กถึอสญัชาติต่างประเทศ  ให้ขอ 「ใบรับรองการแจ้งเกิด」ได้ท่ี
สํานกังานเขต เทศบาล  อําเภอ  ออกและนําไปยื่นต่อสถานทตูหรือสถานกงสลุท่ีประจําอยู่ใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ของประเทศท่ี เด็กถือสญัชาตินัน้ 

 

（２）กรณีท่ีเด็กไม่ได้ถอืสัญชาติญี่ปุ่ น 

กรณีท่ีบิดามาดาเป็นชาวต่างชาติทัง้คู่ และบตุรไม่ได้ถือสญัชาติญ่ีปุ่ น ต้องทําการยื่น (ขอวี
ซ่า) ท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองภายใน 30 วนั   

ภายใน14วนั 

ณ ท่ีทําการ 
เทศบาล 

เมื่อไร 

 ท่ีไหน 

 

บิดามารดาถือสญัชาติ

ต่างประเทศทัง้คู ่

บิดาหรือมารดาถือ 

สญัชาติญ่ีปุ่ น 

สถานการณ์ 

รับใบรับรองการแจ้งเกดิ 

ในกรณีท่ีจาํเป็น 

ขอวีซา่ 

(กรณีท่ีพํานกัอยู่ญ่ีปุ่ น  

เกิน 60 วนัขึน้ไป) 

แจ้งไปยงัประเทศของตน 

(ติดต่อสอบถามท่ีสถานทตู 

และสถานกงสลุใน 

ประเทศญ่ีปุ่ น) 

 

สิ่งที่ต้องทํา 

 
ยื่นใบแจ้งเกิด 

 ผู้ ถือสญัชาติตา่งประเทศ 

ขอสถานภาพ (ผู้แวะพํานกั) 

 

・พาสปอร์ตของบิดามารดา 

・ใบสตูิบตัร 

・ใบแจ้งเกิด 

・ใบสตูิบตัร 

・พาสปอร์ต 

・ตราประทบัหรือลายเซ็น

ของผู้แจ้ง 

・สมดุสขุภาพแมแ่ละเดก็ 

・บตัรประกนัสขุภาพ 

พลเมือง 

（เฉพาะผู้ ทําประกนั） 

เอกสารที่จําเป็น 

ภายใน30วนั 

ณ กองตรวจคน 

เข้าเมือง 
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Ⅵ-2 การเลีย้งดูบุตร      
 
１．การเลีย้งดูบุตรท่ีญี่ปุ่ น 

ท่ีญ่ีปุ่ นมีสถานบริการดแูลเด็กดงันี ้
  ① สถานดแูลเด็กท่ีได้รับอนญุาตจากองค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน (สําหรับเด็กท่ีเทศบาลรับรองว่า
ขาดการดแูลเน่ีองจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องทํางาน) 

  ② สถานดแูลเด็กท่ีบริหารจดัการเองโดยไม่ได้รับการอนญุาตจากเทศบาล 

  ③ ศนูย์บริการดแูลเด็กท่ีบริหารจดัการโดยเอกชน 

สถานดแูลเด็กท่ีได้รับอนญุาตมีทัง้ของรัฐและเอกชน โดยทัว่ไปไม่มีบริการดแูลเด็กตอนเช้าตรู่ 
กลางคืนหรือนอนค้างคืน วนัอาทิตย์และวนัหยดุราชการ  

สามารถสมคัรได้โดยผ่านทางเทศบาลเมืองท่ีอาศยัอยู่ และตามกฎสามารถเข้าสถานดแูลเด็ก
ท่ีอยู่ใน เขตพืน้ท่ีของตนได้  สอบถามเก่ียวกบัวิธีสมคัร วนัเวลา และค่าบริการได้ท่ีแผนกรับผิดชอบ 
ดแูลเด็กของเทศบาล   

 นอกจากนี ้ยงัมีสถานดแูลเด็ก (โคโดโมะเอ็ง) ท่ีได้รับอนญุาต  ท่ีเป็นทัง้สถานดแูลเดก็และ 
ให้การศกึษาด้วย กรณีนีส้ามารถใช้บริการได้  โดยไม่เก่ียวว่าผู้ปกครองจะทํางานหรือไม่ รับตัง้แต่
เด็กอาย ุ0 ขวบจนถึงอายกุ่อนเข้าเรียนประถมศกึษา กรุณาติดต่อสอบถามกบัสถานดแูลเด็กแต่ละ
ท่ี หรือแผนกรับผิดชอบดแูลเด็กของเขต เทศบาล อําเภอ 
 
２．การบริการโดยเอกชน 

การบริหารและการจดัการดแูลเด็กท่ีดําเนินการโดยเอกชนมีหลากหลาย เช่น บริหารจดัการ
ดแูลเด็กโดยอาสาสมคัรท่ีเป็นผู้ปกครองเด็ก หรือท่ีดําเนินการโดยกลุม่ธุรกิจเอกชน มีบางแห่งรับ
ดแูลเด็กตอนกลางคืนและวนัหยดุ หรือสง่พ่ีเลีย้งเด็กไปดแูลท่ีบ้าน  การสมคัรขึน้อยู่กบัสถานรับ
เลีย้งเด็กนัน้ๆ และสามารถสมคัรนอกเขตท่ีตนอาศยัอยู่ได้  สอบถามการบริการดงักลา่วได้ท่ี 
สถานดแูลเด็กนัน้ ๆ 
 
３．ศูนย์สนับสนุนครอบครัว (Family Support Center) 

บางเขตเทศบาลดําเนินธุรการศนูย์สนบัสนนุครอบครัว ซึง่สมาชิกทกุคนจะช่วยเหลือซึง่กนั
และกนั เช่น รับฝากเด็กก่อนโรงเรียนอนบุาล หรือสถานรับเลีย้งเดก็เร่ิม และหลงัโรงเรียนอนบุาล 
สถานรับเลีย้งเด็กเลิก หรือ รับสง่เด็กไปยงัสถานเลีย้งเด็ก ฯลฯ เป็นธุรการท่ีผู้ปกครองสามารถฝาก
บตุรชัว่ระยะเวลาสัน้ ๆ เม่ือมีธุระด่วน  กรุณาติอต่อสอบถามรายละเอียดสํานกังานเขต เทศบาล  
อําเภอ (ภาคผนวก IX-1  ) 
  

４．การศกึษาสําหรับเด็กปฐมวัย, เลีย้งและดูแลเด็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ตัง้แต่เดือนตลุาคม ค.ศ.2019 เป็นต้นไป เด็กท่ีอยู่ในชัน้อาย ุ 3 ขวบถึง 5 ขวบและเด็กท่ีทาง
ครอบครัวได้รับการยกเว้นการเสียภาษีชัน้อาย ุ0 ขวบถึง 2 ขวบ ในโรงเรียนอนบุาล, สถานเลีย้ง 
เด็กเล็ก, สถานดแูลเดก็ท่ีได้รับอนญุาตนัน้ สามารถใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สําหรับโรงเรียน
อนบุาลนัน้ ค่าใช้จ่ายสงูสดุ 25,700 เยน  ค่ารถรับสง่, ค่าอาหาร, ค่ากิจกรรม ฯลฯ นัน้ทาง
ผู้ปกครองจะเป็นผู้ รับผิดชอบ(มีข้อยกเว้น) กรุณาติอต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ีสํานกังานเขต 
เทศบาล อําเภอท่ีอาศยัอยู่ (ภาคผนวก IX-1  ) 
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５．ระบบเงนิช่วยเหลือสําหรับเด็ก 

เงินช่วยเหลือสําหรับเด็กจะจ่ายให้กบัผู้ เลีย้งดเูด็กไปจนถึง วนัท่ี 31 มีนาคมแรก  หลงัจาก
เด็กมีอายคุรบ 15 ปีแล้ว (ก่อนจบชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น) แต่สําหรับผู้ ท่ีมีรายได้เกินกว่าท่ีกําหนด
ไว้ จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือสําหรับเด็ก แต่จะได้เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ เดือนละ 5000 เยนต่อเด็ก 
1 คนกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดสํานกังานเขต เทศบาล อําเภอท่ีอาศยัอยู่ (ภาคผนวกIX-1)  
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Ⅵ-3 การรักษาพยาบาลและสุขอนามัยสําหรับเด็กและทารก             
 

１．การรักษาพยาบาลสําหรับเด็กและทารก 

การรักษาพยาบาลเด็กของญ่ีปุ่ นอยู่ในมาตรฐานท่ีสงูและครองอนัดบัอตัราการเสียชีวิต
ของทารกตํ่าท่ีสดุในโลก มีโรงพยาบาลรักษาเด็กโดยเฉพาะ แต่ขัน้แรกควรไปปรึกษาท่ีคลนิิคแผนก 

กมุารเวชท่ีอยู่ใกล้บ้านก่อน 

２．การฉีดวัคซีน 

มีวคัซีนสําหรับเด็กและทารกหลายชนิดตามตารางข้างลา่งต่อไปนี ้ เทศบาลเมืองจะกําหนดวนั 
เวลา และสถานท่ีสําหรับการฉีดวคัซีน โดยหลกัการแล้ว ถ้าเด็กและทารกมีคณุสมบตัิครบตามกําหนด 
ท่ีมีในหนงัสือคู่มือแนะนําสขุภาพแม่และเด็กจะไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
ศนูย์แพทย์ (สขุอนามยั) ของท่ีทําการเทศบาลนัน้ๆ (ภาคผนวกⅨ－３ ) 

 

รายช่ือวัคซีนป้องกัน 
 
ช่ือวัคซีนป้องกัน อายุท่ีกาํหนด 

วคัซีน 3 ชนิดรวมกนั 
(โรคคอตีบ, ไอกรน, บาดทะยกั) ＋โปลิโอ 

หลงัเด็กคลอด 3 เดือน - ไม่เกิน 90 เดือน  

วคัซีน รวม2 ชนิด (โรคคอตีบ, บาดทะยกั)  ตัง้แต่อาย ุ11 ปีขึน้ไป จนถึงอายไุม่เกิน 13 ปี 

วคัซีนป้องกนัวณัโรค บีซีจี อายไุม่เกิน  1 ขวบ  

วคัซีน 2 ชนิด  ＭＲ２ 

 (โรคหดัและหดัเยอรมนั) 

หลงัเด็กคลอด 12 เดือน - ไม่เกิน 24 เดือน (ระยะที่ 1) 
อายุตัง้แต่ 5 ขวบ - ไม่เกิน 7ขวบ หรือหรือก่อนเข้าชัน้ประถม 1 ปี 
(ระยะที ่2 ) 

วคัซีนป้องกนัโรคไข้สมองอกัเสบญ่ีปุ่ น หลงัเด็กคลอด 6เดือน - ไม่เกิน 90 เดือน  (ระยะที่ 1) 
อายตุัง้แต่ 9 ขวบ – ไม่เกิน 13 ปี (ระยะที่ 2) 

วคัซีนนิวโมค็อคคสัคองจเูกท(PCV) 
(วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบสําหรับ
เด็ก) 
 

กรณีท่ีเร่ิมต้นฉีดครัง้แรกหลงั เด็กคลอด 2 เดือนขึน้ไป - ไม่เกิน7 เดือน 
ฉีด ４ ครัง้ 
กรณีท่ีเร่ิมต้นฉีดครัง้แรกหลงัเด็กคลอด 7 เดือนขึน้ไป – ไม่เกิน1 ขวบ 
ฉีด ３ ครัง้ 
กรณีท่ีเร่ิมต้นฉีดครัง้แรกหลงัเด็กคลอด 1 ขวบขึน้ไป – ไม่เกิน2 ขวบ 
ฉีด 2 ครัง้ 
กรณีท่ีเร่ิมต้นฉีดครัง้แรกตัง้แต่อาย ุ2 ขวบขึน้ไป – ไม่เกิน 5 ขวบ 
ฉีด 1 ครัง้ 

วัคซีนฮิบ (Hib) 
(เย่ือหุ้มสมองอกัเสบที่เกิดจากเชือ้
แบคทีเรีย)  

กรณีท่ีเร่ิมต้นฉีดครัง้แรกหลงัเด็กคลอด 2 เดือนขึน้ไป – ไม่เกิน 7 เดือน 
ฉีด ４ ครัง้ 
กรณีท่ีเร่ิมต้นฉีดครัง้แรกหลงัเด็กคลอด 7 เดือนขึน้ไป – ไม่เกิน1ขวบ 
ฉีด ３ ครัง้ 
กรณีท่ีเร่ิมต้นฉีดครัง้แรกตัง้แต่อาย ุ1 ขวบขึน้ไป – 5 ขวบ 
ฉีด 1 ครัง้ 
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ฮิวแมนแพปพิลโลมาไวรัส(HPV) เร่ิมจากวนัแรกที่อายคุรบ 12 ปี  - วนัสดุท้ายของอาย ุ16 ปี 

อีสกุอีใส อาย ุ1 ขวบขึน้ไป - ไม่เกิน 3 ขวบ 

ตบัอกัเสบ บี หลงัเด็กคลอดไม่เกิน 1 ขวบ 

※ 1 วนัเวลาการฉีดวคัซีนแตกต่างกนัในแต่ละเทศบาล ดรูายละเอียดในคู่มือแนะนําสขุภาพแม่และเด็ก 

หรือสอบถามที่ศนูย์สขุอนามยั (พลานามยั) ของแต่ละเทศบาล (ภาคผนวกⅨ－３ หนา้ 7６) 

※ ２ วคัซีนนอกจากตารางนี ้  (ไข้หวดัใหญ่, คางทมู เป็นต้น)  ต้องเสียค่าธรรมเนียม กรุณาปรึกษากบัเจ้าหน้าท่ี
ของสถานพยาบาลเพื่อรับวคัซีน 

 

３．การตรวจสุขภาพ 

   แต่ละเทศบาลมีการตรวจร่างกายฟรีสําหรับทารกหลงัคลอด  วนัเวลาและขัน้ตอนแตกต่างกนัไป
ในแต่ละเทศบาล   เทศบาลจะสง่ใบแจ้งมาให้ทราบ   กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดท่ีศนูย์สขุ 

อนามยัของเทศบาล 
  
４．ค่ารักษาพยาบาลของเด็กและทารก 
（１） การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของเด็กและทารก 

ประกนัสขุภาพของผู้ปกครองเด็กจะครอบคลมุค่ารักษาเด็กด้วย โดยทัว่ไปจะต้องรับผิดชอบ
จ่ายเอง 20 เปอร์เซนต์ของค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

บางเทศบาลจะช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของเด็กและทารกบางสว่น  กรุณาสอบถามราย 

ละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีช่องติดต่อบริการของแผนกสวสัดิการเด็กของเทศบาล หรือ ช่องติดต่อบริการของ 

แผนกสขุอนามยั หรือแผนกประกนัสขุภาพพลเมือง (ภาคผนวกⅨ－１ ) 

（２） การช่วยเหลืออื่นๆ 
                มีระบบท่ีรัฐช่วยเหลือรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล สําหรับทารกท่ีคลอดก่อนกําหนด  เด็กพิการ
หรือป่วยเป็นโรคเรือ้รัง กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ท่ีสถานีอนามยั  (ภาคผนวก Ⅸ－３ )  หรือ
สํานกังานสวสัดิการ (ภาคผนวก Ⅸ－１ ) 
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Ⅵ-４  ระบบการศกึษาญี่ปุ่น      
 
１．การศึกษาภาคบังคบั 

การศกึษาของญ่ีปุ่ นใช้ระบบการศกึษาภาคบงัคบั 9 ปี ตัง้แต่ประถมศกึษาถึงมธัยมศกึษา 
ตอนต้น ในระหว่างนีไ้ม่ต้องเสียค่าเลา่เรียนและค่าตําราเรียน  ก็สามารถเข้าโรงเรียนของรัฐท่ี 
กําหนดไว้ได้  แต่จะมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากตํารา สําหรับเป็นค่าอปุกรณ์ประกอบการเรียน,    
ค่าทศันศกึษาต่างๆ ของโรงเรียนอีกต่างหาก 
 

＜ปฎิทิน 1 ปี ของโรงเรียน＞  

   เดือนเมษายน                                               เปิดภาคเรียนใหม่ 
  ปลายเดือนกรกฎาคม - สิน้เดือนสิงหาคม       ปิดภาคเรียนฤดรู้อน 
  ปลายปีและต้นปี                                           ปิดภาคเรียนฤดหูนาว (ประมาณ 2 สปัดาห์) 
  เดือนมีนาคม                                                จบภาคเรียน - ปิดภาคเรียนฤดใูบไม้ผล ิ

                                                               
เด็กท่ีถือสญัชาติญ่ีปุ่ นจะได้รับใบแจ้งการเข้าเรียน จากคณะกรรมการการศกึษาของแต่ละ 

เขตการศกึษาทางไปรษณีย์     ฉะนัน้เด็กจะได้เข้าเรียนท่ีโรงเรียนท่ีระบไุว้ในใบแจ้งตามวนั 
และเวลาท่ีทางการกําหนด    

สว่นเด็กท่ีถือสญัชาติอ่ืน หากมีความประสงค์จะเข้าเรียนในโรงเรียนประถมหรือมธัยมต้นของ 
รัฐสามารถแจ้งความประสงค์ได้ท่ีคณะกรรมการการศกึษาของเขตท่ีตนอาศยัอยู่แล้ว  จะได้รับการ 
เข้าเรียน (ในกรณีท่ีเข้าเรียนเป็นครัง้แรก) นอกจากนี ้สําหรับผู้ ท่ีลงทะเบียนถ่ินท่ีอยู่แล้ว  และอาศยั 
อยู่ในเขตโอซาก้ามาตัง้แต่ก่อนมีบตุร   เม่ือบตุรมีอายเุข้าเกณฑ์ท่ีจะต้องได้รับการศกึษาในโรงเรียน 
ทางคณะกรรมการการศกึษาประจําเขต เทศบาล อําเภอนัน้  จะสง่ข้อมลู และเอกสารเก่ียวกบัการ 
เข้าเรียนไปให้ ฉะนัน้จะต้องกรอกเอกสารดงักลา่ว และยื่นต่อคณะกรรมการ นอกจากนี ้ยงัสามารถ 
ขอเข้าเรียนในช่วงกลางปีการศกึษาได้เช่นกนั    กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ท่ีคณะกรรมการ 
การศกึษาประจําเขต เทศบาล อําเภอ ท่ีตนมีภมิูลําเนาอยู่    

นอกจากนีย้งัมีโรงเรียนประถม และโรงเรียนมธัยมต้นของเอกชนด้วย  แต่ต้องเสียค่าเลา่เรียน 
และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆแยกต่างหาก   กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ท่ี โรงเรียนเอกชนแต่ละแห่ง 
และโรงเรียนเอกชน จะมีการสอบเข้าเรียน เกือบทัง้หมด 
 
２．หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ 

เม่ือจบการศกึษาภาคบงัคบัแล้ว มีโรงเรียนมธัยมปลาย ซึง่นอกจาก มีโรงเรียนสอนวิชาสามญั 

แล้ว ยงัมีโรงเรียนวิชาชีพท่ีเน้นสาขาโดยเฉพาะอีกมากมาย  เช่น สาขาอตุสาหกรรม ฯลฯ 
เงื่อนไขการเข้าโรงเรียนมธัยมปลายของรัฐโปรดสอบถามแผนกรับผิดชอบมธัยมปลายของ 

อําเภอและจงัหวดันัน้ๆ   สําหรับโรงเรียนมธัยมปลายของเอกชนโปรดสอบถามท่ีโรงเรียนแต่ละแห่ง 
    ทางรัฐบาลมีระบบ「ช่วยเหลือค่าเลา่เรียนมธัยมปลาย ฯลฯ」และจงัหวดัโอซาก้ามีระบบ 
「ช่วยเหลือค่าเลา่เรียนมธัยมปลายเอกชน ฯลฯ」ด้วย  ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการช่วยเหลือค่าเลา่เรียน   
กรณีท่ีผู้ปกครองมีรายได้ตํ่ากว่าท่ีกําหนด  จะได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าเล่าเรียนทัง้โรงเรียนมธัยม
ปลายของรัฐบาลและเอกชน 
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３．การส่งเสริมการใช้ชีวิตในโรงเรียนของเด็กและนักเรียน 
    กรมการศกึษาจงัหวดัโอซาก้าได้จดัตัง้โฮมเพจ 「การสง่เสริมการใช้ชีวิตในโรงเรียนของเด็ก 
และนกัเรียนท่ีกลบัมาจากต่างชาติหรือมาประเทศญ่ีปุ่ น」 เพ่ือสง่เสริมการใช้ชีวิตในโรงเรียนของ 
เด็กและนกัเรียนต่างชาติ  

URL http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikoku/index.html 

 

เนือ้หา : เก่ียวกบัการศกึษา, เส้นทางหลงัจบการศึกษา 
ภาษา : ภาษาญ่ีปุ่ น, จีน, เกาหล･ีเกาหลเีหนือ, โปรตเุกส, สเปน, เวียดนาม, องักฤษ, 

อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส,์ ไทย, รัสเซีย, เนปาล 
 
４．อาหารกลางวัน (เบนโต) 
    โรงเรียนมธัยมตอนต้นท่ีไม่มีระบบอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียนจดัให้  ปกติจะนําอาหารกลางวนั 
จากบ้านไปรับประทานเอง  หรือท่ีเรียกว่า「เบนโต」 กรณีท่ีไม่สามารถนําเบนโตมาได้นกัเรียน 
อาจซือ้ขนมปัง ฯลฯ ท่ีขายในโรงเรียน หรือซือ้อาหารกลอ่งท่ีร้านขาย แล้วให้นกัเรียนถือไปโรงเรียน 
ก็ได้ ซึง่ข้อกําหนดนีเ้หลา่นีจ้ะแตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัระเบียบของแต่ละโรงเรียน กรุณาปรึกษากบั 
ครูอาจารย์ท่ีรับผิดชอบ 
 
５．ระบบช่วยเหลือการเรียน 
       ในระหว่างช่วงเวลาการศกึษาภาคบงัคบัเป็นระบบช่วยเหลือเพ่ือให้เด็กท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจ 
สามารถใช้ชีวิตในโรงเรียนได้อย่างไม่มีปัญหา โดยช่วยเหลือค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการเรียน เช่น ค่า
อปุกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายเพ่ือกิจกรรมนอกโรงเรียน ค่าทศันศกึษา ฯลฯ รายละเอียด กรุณาติดต่อ
สอบถามทางโรงเรียนหรือคณะกรรมการศกึษาธิการของเขต เทศบาล อําเภอ 

http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikoku/index.html
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Ⅶ ข่าวสาร / ส่ือสาร     

Ⅶ-1 โทรศัพท์  
１．การขอติดตัง้โทรศัพท์ใหม่ 

เวลาต้องการขอติดตัง้โทรศพัท์ท่ีบ้าน โปรดโทรติดต่อ ทางโทรศพัท์สาธารณะ กด１１６ 

(ภาษาญ่ีปุ่ น) และทางโทรศพัท์มือถือ  กด ０８００－２０００－１１６ ตดิต่อไปท่ี NTT 
(องค์การโทรศพัท์ญ่ีปุ่ น)  หรือสมคัรผ่านอินเตอร์เน็ตได้  ในการสมคัรต้องใช้บตัรประจําตวั  
(พาสปอร์ต หรือบตัรพํานกั (ไซริวการ์ด)) และเงินท่ีต้องจ่ายชัว่คราว   

 

《เงินท่ีต้องจ่ายชัว่คราว》                                (ไม่รวมภาษี) 

 ค่าทาํสัญญา ค่าสิทธิ์โทรศัพท์ ค่าติดตัง้สาย ยอดเงิน  

โทรศพัท์เช่า 
คู่สาย  
(ซือ้สิทธิเช่า 

คู่สาย ) 

800 เยน 36,000 เยน ฟรี 36,800 เยน กรณีท่ีใช้ระยะเวลายาว 
(ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย 
ทกุเดือนจะถกู) 

โทรศพัท์เช่า 
คู่สาย 
(เช่ายืมสิทธิเช่า 
คู่สาย) 

800 เยน ฟรี 2,000 เยน 2,800 เยน กรณีท่ีใช้ระยะเวลาสัน้ 
(ค่าใช้จ่ายตอนสมคัรจะถกู) 

 

２．วิธีจ่ายค่าโทรศัพท์ 

ค่าใช้จ่ายของแต่ละเดือนนัน้ เป็นยอดเงินรวมของ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการและอ่ืนๆ  
ใบแจ้งค่าบริการจะถกูสง่มาทกุเดือน ให้นําไปจ่ายท่ีสถาบนัการเงิน หรือร้านสะดวกซือ้ ฯลฯ  

นอกจากนี ้ สามารถจ่ายโดยใช้บตัรเครดติ,  ให้หกัจากบญัชี(ต้องสมคัร)ได้  กรณีท่ีค้างชําระค่าโทรศพัท์ 
จะถกูตดัสาย 
3. การติดต่อสอบถาม / การบริการโทรศัพท์ 

สําหรับวิธีสมคัร ค่าใช้จ่ายและ การบริการอ่ืนๆ กรุณาสอบถามรายละเอียดท่ี NTT 
(องค์การโทรศพัท์ญ่ีปุ่ น) สาขาทิศตะวนัตก (NTT นิฉิ นิฮง) URL http://www.ntt-west.co.jp/ 

 เบอร์โทรศัพท์ เวลาทาํงาน 

NTT West Information  
(ศนูย์คําปรึกษาสําหรับคนต่างชาติ) 

0120‐064‐337 

วนัจนัทร์ - ศกุร์  9:00 -17:00 

ภาษา：องักฤษ,  สเปน, เกาหลี, 
  โปรตเุกส และจีน 

สําหรับติดต่อขอติดตัง้ใหม่ / เวลาจะย้าย
บ้านหรือบริการท่ีเก่ียวกบัโทรศพัท์อ่ืนๆ 

116 
(โทรศพัท์มือถือ /PHS) 

0800-2000-116 

9:00  -17:00 

※เปิดทําการทกุวนัรวมทัง้  

วนัเสาร์ - อาทิตย์ และวนัหยุดราชการ 

โทรศพัท์เสีย 

113 
(โทรศพัท์มือถือ /PHS) 

0120-444-113 

24ชัว่โมง(รับติดต่อโดยเสียงบนัทกึ) 

สอบถามหมายเลขโทรศพัท์ (เสียค่าบริการ) 104 24ชัว่โมง 

โทรศพัท์ฝากข้อความสําหรับภยัพิบติั 171 ใช้บริการเฉพาะเวลามีภยัพบิติั 

 

http://www.ntt-west.co.jp/
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Ⅶ-2 โทรศพัท์มือถือ     
 

การสมคัรโทรศพัท์มือถือ สมคัรได้ท่ีร้านจําหน่ายโทรศพัท์มือถือ ฯลฯ และร้านท่ีเป็นตวัแทน
จําหน่าย(ร้านเคร่ืองไฟฟ้า)เป็นต้น 

การทําสญัญาใหม่ จําเป็นต้องใช้เอกสารยืนยนัสถานภาพบคุคล  ซึง่มีท่ีอยู่ปัจจบุนับนัทกึอยู่
เพ่ือเป็นการยืนยนัว่าเป็นตวัจริง เช่น บตัรพํานกั (ไซริวการ์ด), ใบขบัข่ี, มายนมัเบอร์ (หมายเลข
ประชากร) ฯลฯ เอกสารเพ่ือทําเร่ืองการจ่ายค่าใช้บริการ เช่น ตราประทบัและสมดุบญัชีฝากเงินของ
สถาบนัการเงิน(หรือบตัรเงินสด) หรือบตัรเครดิตและอ่ืนๆ    

กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดท่ีบริษัทโทรศพัท์มือถือนัน้ๆ 
 
«บริษัทโทรศพัท์มือถือสําคญัๆ» 

 เบอร์โทรศัพท์  

NTT docomo 

0120‐005‐250 
（บริการเป็นภาษาต่างประเทศ） 

เวลาทํางาน： 9:00 - 20:00    (ฟรี) 

ภาษา：ภาษาองักฤษ, โปรตเุกส, จีน, สเปน 

0120‐800‐000 URL https://www.nttdocomo.co.jp/ 

SoftBank 0088‐919‐0157（ฟรี）       

 
URL http://www.softbank.jp/mobile/ 

＊ บริการเป็นภาษาองักฤษ 

(เวลาทํางาน：9:00 - 20:00） 

หลงัจากโทรกดหมายเลข“８”  (ฟรี) 

au  

0120-959-472（ภาษาองักฤษ） 

0120-959-473（ภาษาโปรตเุกส） 

0120-959-476（ภาษาจีน） 

0120-959-478（ภาษาเกาหล）ี 

0120-933-952（ภาษาฟิลิปปินส）์ 

0120-933-961（ภาษาเวียดนาม） 

0077-7-111／157（ภาษาญ่ีปุ่ น） 
 

URL http://www.au.com/ 

    เวลาทํางาน : 9:00 - 20:00     (ฟรี) 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.nttdocomo.co.jp/
http://www.softbank.jp/mobile/
http://www.au.com/
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Ⅶ-3 วิธีการโทรศพัท์ไปต่างประเทศ         
 

สามารถโทรไปยงัต่างประเทศจากเคร่ืองโทรศพัท์บ้าน หรือโทรศพัท์มือถือ  (บางกรณีต้อง 
ทําสญัญาต่างหากโดยเฉพาะ) , โทรศพัท์สาธารณะบางเคร่ืองก็สามารถโทรได้ กรุณาติดต่อ
สอบถามรายละเอียดกบับริษัทโทรศพัท์ระหว่างประเทศต่าง ๆ (สอบถามเป็นภาษาองักฤษได้)  
 

《บริษัทโทรศพัท์ระหว่างประเทศสําคญั ๆ》 
 เบอร์โทรศัพท์ ＵＲＬ รหัส 

KDDI 0057 หรือ 
0120-977-097 

http://www.001.kddi.com/ 001 

Softbank 0120-03-0061 
https://tm.softbank.jp/consumer/0061_intp

hone/ 
0061 

NTT คอมมิวนิ
เคชัน่ 

0120‐506506 
https://www.ntt.com/personal/services/pho

ne/international.html 
0033 

 
≪วิธีการโทรศพัท์ไปต่างประเทศ≫ 

รหสัของบริษัทโทรศพัท์ระหว่างประเทศ +  ０１０  + รหสัประเทศ + หมายเลขปลายทาง 
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Ⅶ-4 ส่ือสาร      

１．สถานีโทรทัศน์ 

สถานีโทรทัศน์ NHK(1ch) 
รายการข่าวสว่นหน่ึงสามารถฟังเป็นทัง้ภาษาองักฤษและภาษาญ่ีปุ่ นได้ แต่ต้องมีโทรทศัน์ท่ีปรับ  

2 ภาษาได้ 
ชื่อรายการ เวลาถ่ายทอด 

NHKนิวซ์ 7 ทกุวนั 19:00 -19:30（30นาท）ี 

นิวซว็อช 9  จนัทร์ ー ศกุร์ 21:00 - 22:00（60นาท）ี 
 
NHK วาลุโดะเทลบิิ(เวอิล์ ทีวี) (โทรทัศน์ดาวเทียม∶NHK BS) 

รายการข่าวของ NHKวาลโุดะเทลบิิท่ีผลิตกระจายเสียงสําหรับต่างประเทศ สว่นหน่ึงจะกระจายเสียง 
เป็นภาษาองักฤษ  

ชื่อรายการ เวลาถ่ายทอด 

NEWSLINE BS 1 ทกุวนัทกุชัว่โมง 
 

＊＊＊ เก่ียวกับค่ารับคลื่นโทรทัศน์ NHK ＊＊＊ 
กฎหมายกําหนดว่า ผู้ ท่ีมีโทรทศันทกุท่าน ต้องจ่ายค่าสมาชิกรับคลื่นโทรทศัน์ 

 จาํนวนเงิน 
ระยะเวลา 2 เดือน 

จาํนวนเงินท่ีจ่ายล่วงหน้า 
ระยะเวลา 6 เดือน 

จาํนวนเงินท่ีจ่ายล่วงหน้า 
ระยะเวลา 12 เดือน_ 

การทําสญัญาการถ่ายทอดบนดิน 2,620 เยน  7,475 เยน 14,545 เยน 

การทําสญัญาโทรทศัน์ถ่ายทอดผ่าน
ดาวเทียม  
(รวมการทําสญัญาการถ่ายทอดบนดิน) 

4,560 เยน 13,015 เยน 25,320 เยน 

 

(จํานวนเงินจะแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัวิธีการจ่าย) 
 
หน่วยงานติดต่อ (ทําสญัญา) ค่าสมาชิกรับคลื่นการกระจายเสียงของ NHK：  
URL http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/ 

0120-151515（ทกุวนั 9:00 – 20:00น.） 
050-3786-5003 （ทกุวนั 9:00 – 20:00น） 
 
 

＜โทรทัศน์ดาวเทียม＞ 
เม่ือทําสญัญากบัโทรทศัน์ท่ีออกอากาศถ่ายทอดผ่านดาวเทียมจะได้ดรูายการข่าวภาษาองักฤษและ

ภาพยนตร์ต่างๆ  และยงัมีรายการข่าวของต่างประเทศออกอากาศอีกด้วย กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ท่ี 
 เบอร์โทรศัพท์ ＵＲＬ 

NHK BS 0570‐066‐066 
http://www.nhk.or.jp/digital/satellite/ind

ex.html 

หน่วยงานติดต่อทําสญัญา： 0120‐151515 

SKY PerfecTV 0120‐039‐888    https://www.skyperfectv.co.jp/eng/ 

WOWOW 0120‐580‐807 http://www.wowow.co.jp/ 

 

http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/
http://www.nhk.or.jp/digital/satellite/index.html
http://www.nhk.or.jp/digital/satellite/index.html
https://www.skyperfectv.co.jp/
http://www.wowow.co.jp/
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＜เคเบลิทีว＞ี  

ถ้าทําสญัญากบัเคเบิลทีวีจะได้ดรูายการต่างๆ รวมถึงช่องภาษาองักฤษด้วย สอบถาม
รายละเอียดได้ท่ีบริษัทเคเบิลทีวีประจําท้องถ่ิน 
 ２．วิทยุ 

สถานวิทยุ NHK อันดับท่ี 2  (828 กิโลเฮิร์ตซ) 
รายการข่าวญ่ีปุ่ น, NHKเวิอลด์ ท่ีผลิตและกระจายเสียงสําหรับต่างประเทศ สว่นหน่ึงจะสามารถ

ฟังในประเทศญ่ีปุ่ นได้ 

ชื่อรายการ 
เวลากระจายเสียง 

จันทร์ ～ ศุกร์ เสาร์ ・อาทติย์ 

ข่าวภาษาองักฤษ 14:00～14:15（15 นาท）ี 14:00～14:10（10 นาท）ี 
ข่าวภาษาจีน 13:00～13:15（15 นาท）ี 13:00～13:10（10 นาท）ี 
ข่าวภาษาเกาหลี 13:15～13:30（15 นาท）ี 13:40～13:50（10 นาท）ี 
ข่าวภาษาสเปน 13:50～14:00（10นาท）ี 13:50～14:00（10 นาท）ี 
ข่าวภาษาโปรตเุกส 22:45～23:00（15 นาท）ี 23:25～23:35（10 นาท）ี 
ข่าวภาษาเวียดนาม 13:30～13:40（10 นาท）ี ไม่ม ี
ข่าวภาษาอินโดนีเซีย 13:40～13:50（10 นาท）ี ไม่ม ี
 

FM COCOLO（７６.５เมกะเฮิร์ตซ）  URL https://cocolo.jp/ 
ก็มีโปรแกรมกระจายเสียงด้วย ภาษาองักฤษ เกาหล ีและจีนเป็นต้น  

 

３．อินเตอร์เน็ต 

การใช้อินเตอร์เน็ตทําให้สามารถอ่านค้นคว้าโฮมเพจ สื่อสารทางอีเมล สะสมข่าวสาร และ
แลกเปลี่ยนข่าวสารกนั ใช้โทรศพัท์มือถือก็สามารถเลน่อินเตอร์เน็ตได้ แต่ในกรณีท่ีใช้อย่างแท้จริงใช้
คอมพิวเตอร์จะสะดวกมากกว่า 

เพียงซือ้คอมพิวเตอร์เท่านัน้ ยงัไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ ต้องทําสญัญากบั「อินเตอร์เน็ตเซอร์วิส 
โพรไวร์เดอร์(Internet Service Provider=บริษัทผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต เรียกย่อ ๆ ว่า ISP)」ต่างหาก  

มีผู้ ให้บริการ ISP หลายชนิด กลุม่ค่าธรรมเนียม และการบริการต่าง ๆ จะแตกต่างกนัไป   
 
《ผู้ให้บริการ ISP สําคัญๆ》 

 เบอร์โทรศัพท์ ＵＲＬ ข่ายเครือ 
OCN 0120‐506‐506 https://www.ntt.com/perso

nal/ocn.html 

NTT   คอมมิวนิเคชัน่ 

BIGLOBE 0120‐56‐0962 http://join.biglobe.ne.jp/ บริษัทผู้ผลิตเคร่ืองไฟฟ้า 
@nifty 0120‐50‐2210 http://setsuzoku.nifty.com/ บริษัทผู้ผลิตเคร่ืองไฟฟ้า 
Yahoo! BB 0120‐33‐4546 http://bbpromo.yahoo.co.jp/ softbank 
eo  ฮิคะริ 0120‐34‐1010 http://eonet.jp/go/ บริษัทการไฟฟ้า 
ZAQ กรุณาสอบถามบริษัท

เคเบิลทีวี ที่เข้าเป็นสมาชิก 

https://zaq.ne.jp/ 

 

เคเบิลทีวี 

 
＊ นอกจากนีมี้ผู้ให้บริการ ISP อีกเป็นจํานวนมาก 

https://cocolo.jp/
https://www.ntt.com/personal/ocn.html
https://www.ntt.com/personal/ocn.html
http://join.biglobe.ne.jp/
http://setsuzoku.nifty.com/
http://bbpromo.yahoo.co.jp/
http://eonet.jp/go/
https://zaq.ne.jp/
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สถานีวิทยุＮＨＫ เวอิลด์ / เรดิโอ นิฮอง อ็อนไลน์   

 URL http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ 

สามารถรับฟังข่าว โดยกระจายเสียงทางอินเตอร์เน็ตได้ 18 ภาษา  
นอกจากนีย้งัสามารถอ่านข่าวภาษาต่างประเทศได้ 8 ภาษา 

 

４．หนังสือพมิพ์และนิตยสาร 

นอกจากซือ้อ่านหนงัสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ (หนงัสือพิมพ์รายวนั, รายสปัดาห์) และนิตยสาร
เป็นประจําแล้ว สว่นใหญ่ยงัสามารถอ่านทางอินเตอร์เน็ต อ็อนไลน์ได้อีกด้วย  

สําหรับหนงัสือพิมพ์และนิตยสารของต่างประเทศ สามารถซือ้ได้ตามร้านหนงัสือใหญ่ๆ หรือบริษัท 
จํากดัOCS (OCS: Overseas Courier Service Co.Ltd.)  

 

บริษัทจํากดัOCS（การบริการสัง่เข้าอ่านเป็นประจําวนั） 

０１２０―６２７－０１２  URL https://www.ocs.co.jp/ 
 

＜หนังสือพมิพ์และนิตยสารภาษาต่างประเทศ ฯลฯ＞ 
 ชื่อหนังสือพิมพ์ เบอร์โทรศัพท์ ＵＲＬ 
หนงัสือพิมพ์

ภาษาองักฤษ 

 (รายวนั,  
รายสปัดาห์） 

The Japan Times 
050-3646-0123 http://www.japantimes.co.jp/ 

The Japan News 
0120-431-159 http://www.the-japan-news.

com/ 

นิตยสาร
ภาษาองักฤษ /
นิตยสารข่าวสาร
ภาษาองักฤษ 

KANSAI Scene 

06-6539-1717 https://www.kansaiscene.co

m/ 

หนงัสือพิมพ์และ 
นิตยสารภาษา 

จีนกลาง 

Chu Nichi Shinpo 
06-6569-6093 http://www.chunichishinpou.

com/ 

Chu Bun Do Ho 
（รายสปัดาห์） 

03-4579-7866 http://www.chubun.jp/index.

php 

 

หนงัสือพิมพ์นกัเรียนต่างชาติ 

（เดือนละ 2 ครัง้） 
03-5458-4173  http://www.mediachina.co.jp/ 

 

นิตยสารภาษา
ฟิลิปปินส์ 

Philippine Digest 
ฟิลิปปินส์ไดเจ็สต์ 

070-5010-0459 http://phildigest.jp/ 

 

นิตยสารภาษา
เวียดนาม 

Hoasen 
โฮอะเซ็น 

03-5368-0194 http://gmcinc.co.jp/hoasen 

 

นิตยสารภาษา
โปรตเุกส 

Alternativa 
โอรุตะนาตีบา 

050-6860-3660 http://www.alternativa.co.jp/ 

 

นิตยสารภาษา 
สเปน 

Mercado Latino 
เมรุคาโด ลาตีโน 

06-6342-5211 http://www.mercadolatino.jp 

 

 

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/
https://www.ocs.co.jp/
http://www.japantimes.co.jp/
http://www.the-japan-news.com/
http://www.the-japan-news.com/
https://www.kansaiscene.com/
https://www.kansaiscene.com/
http://www.chunichishinpou.com/
http://www.chunichishinpou.com/
http://www.chubun.jp/index.php
http://www.chubun.jp/index.php
http://www.mediachina.co.jp/
http://phildigest.jp/
http://gmcinc.jp/
http://www.alternativa.co.jp/
http://www.mercadolatino.jp/
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５．หอสมุดท่ีมีหนังสือและนิตยสารภาษาต่างประเทศ 

ชื่อหอสมุด ท่ีอยู่・เบอร์โทรศัพท์ วันหยุด ＵＲＬ 

หอสมดุกลาง 
จงัหวดัโอซาก้า 

1-2-1 Aramoto kita, 
Higashiosaka-shi 
 06-6745-0170 

วนัจนัทร์, 

พฤหสับด ีท่ี2 

http://www.library.pref.osaka.j

p/ 

หอสมดุกลาง 

อําเภอเมืองโอซาก้า 

4-3-2 Kitahorie, 
Nishi-ku, Osaka-shi 
 06-6539-3300 

วนัพฤหสับดี ท่ี1 / 

ท่ี3 

http://www.oml.city.osaka.lg.jp

/ 

หอสมดุวรรณกรรม
สําหรับเด็กนานาชาติ  
โอซาก้า 

1-2-1 Aramoto kita, 
Higashiosaka-shi 
 06-6745-0170 

วนัจนัทร์, 

พฤหสับดี ท่ี2 

https://www.library.pref.osaka.j

p/site/jibunkan/ 

（หนงัสือและนิตยสารของเด็กเป็น
ภาษาต่างประเทศ） 

หอสมุด
ภาษาต่างประเทศ 
มหาวิทยาลยัโอซาก้า 

＊Minoh Campus 

8-1-1  

Aomatanihigashi, 

Minoh-shi 
 072-730-5126 

กรุณาตรวจสอบ
จากโฮมเพจ 
 

http://library.osaka-u.ac.jp/gaik

oku 

（หนงัสือพิมพ์, นิตยสาร, หนงัสือเป็น
ภาษาต่างประเทศ） 

หอสมดุเจโทร 
มมุตรวจสอบข้อมลู 
เอกสารสํานกังานใหญ่ 
โอซาก้า 

Osaka Kokusai 
Building 29th floor, 
2-3-13 Azuchi-cho,  
Chuo-ku, Osaka-shi  
 06-4705-8604 

12:00-16:00   

วนัเสาร์, 

วนัอาทิตย์, 

วนัหยดุราชการ 

และวนัหยดุสิน้ปี

และปีใหม ่

https://www.jetro.go.jp/jetro/j

apan/osaka/lib.html 

（มีข้อมลูเก่ียวกบัธุรกิจ ระหว่าง
ประเทศ） 

 

＊หอสมดุและศนูย์แลกเปลี่ยนวฒันธรรมนานาชาติของเทศบาลที่อาศยัอยู่ บางแห่งจะวางหนงัสือ และนิตยสาร 
ภาษาต่างประเทศไว้ 

 

http://www.library.pref.osaka.jp/
http://www.library.pref.osaka.jp/
http://www.oml.city.osaka.lg.jp/
http://www.oml.city.osaka.lg.jp/
https://www.library.pref.osaka.jp/site/jibunkan/
https://www.library.pref.osaka.jp/site/jibunkan/
http://idea1000.officeag.com/wsr/detail.php?keyword=%E5%A4%96%E5%9B%BD%E8%AA%9E&ca=THAI&target=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8&no=19594&in=1
http://library.osaka-u.ac.jp/gaikoku
http://library.osaka-u.ac.jp/gaikoku
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/osaka/lib.html
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/osaka/lib.html
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Ⅷ แรงงาน / ภาษี  / การส่งเงนิไปต่างประเทศ    

Ⅷ-1  การหางานทาํ 
 

１．จะหางานได้อย่างไร  

ฮัลโหลเวิร์ค 
ท่ีญ่ีปุ่ นมีสํานกังานความมัน่คงด้านอาชีพของสาธารณะชน (ฮลัโหลเวิร์ค) ซึ่งเป็นหน่วยงาน 

ท่ีมีหน้าท่ีให้คําปรึกษาและแนะนําเร่ืองงาน เป็นหน่วยงานของรัฐให้บริการฟรี ถ้าเป็นชาวต่างประเทศ 
ท่ีมีสถานภาพการพํานกัท่ีสามารถทํางานท่ีญ่ีปุ่ นได้  ก็สามารถใช้บริการนีไ้ด้ท่ีฮลัโหลเวิร์คศนูย์บริการ 
การจ้างคนต่างชาติโอซาก้า(อเุมดะ)  หรือหน่วยบริการจ้างคนต่างชาติ (สาไก) มีลา่ม (ภาษาโปรตเุกส
,ภาษาสเปน, ภาษาจีน, ※ภาษาองักฤษไว้บริการ) (ภาคผนวกⅨ－４)  
 
URL  https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/ 
※ ภาษาองักฤษ มีบริการเฉพาะท่ีศนูย์บริการการจ้างงานคนต่างชาติโอซาก้าเท่านัน้ 
 
นิตยสารสมัครงานต่างๆ  

ประกาศรับสมคัรงานลงในนิตยสารสมคัรงาน,  หนงัสือพิมพ์  ฯลฯ  นอกจากนีแ้ล้ว ยงัลงในทัง้
นิตยสารสมคัรงาน   และหนงัสือพิมพ์  เเละอินเตอร์เน็ตฯลฯ เป็นภาษาต่างประเทศอีกด้วย 
 

２．การหางานของนักศึกษาต่างชาติหลังจบการศึกษา 

กรณีนกัศกึษาต่างชาติต้องการทํางานท่ีญ่ีปุ่ นหลงัจบการศกึษา จําเป็นต้องเปลี่ยนจากสถาน 
ภาพการพํานกั「นกัศกึษา」เป็นสถานภาพการพํานกัท่ีสามารถทํางานได้ 「ศนูย์บริการจ้างคนงานต่าง 
ชาติโอซาก้า」นกัเรียนชาวต่างชาติสามารถปรึกษาเร่ืองอาชีพ , การแนะนําการทํางาน ฯลฯ , ปรึกษา
เก่ียวกบัสถานภาพการพํานกัอยู่ญ่ีปุ่ นได้ท่ี 

ศนูย์บริการจ้างคนงานต่างชาติโอซาก้า (ภาคผนวกⅨ－４ )  
 
URL https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/ 
 
 

３．การหางานท่ีต้องใช้เทคนิคและความเช่ียวชาญพเิศษ 

ชาวต่างประเทศท่ีมีสถานภาพการพํานกัผู้ เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ ต้องการหางานประเภทท่ี 
ต้องใช้เทคนิค  และ  ความเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทาง  เช่น 「ผู้ เช่ียวชาญเทคนิค / กิจกรรมทาง
ปัญญา / ดําเนินกิจกรรมระหว่างประเทศ」 และ「ทกัษะความชํานาญ」เป็นต้น สามารถปรึกษาได้ท่ี
「ศนูย์บริการจ้างงานคนต่างชาติโอซาก้า」ดงักลา่วข้างบนนีเ้ช่นเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/
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Ⅷ-２ แรงงาน     
 

１．เงื่อนไขด้านแรงงาน 
ญ่ีปุ่ นมีกฎระเบียบเก่ียวกบัเงื่อนไขด้านแรงงานท่ีต้องรักษาเป็นอย่างน้อยซึง่มีกําหนดโดย 

กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานแรงงาน เม่ือทํางานท่ีญ่ีปุ่ น ทกุคนต้องปฏิบตัิเท่าเทียมกนัไม่ว่าจะ 
ด้วยเหตผุลทางสญัชาติ, ความเช่ือทางศาสนา, ฐานะทางสงัคมก็ตาม เม่ือท่านเข้าทํางาน นายจ้าง 
มีหน้าท่ีท่ีจะชีแ้จงเงื่อนไขการทํางานให้ลกูจ้างทราบอย่างชดัเจน  และตามกฎหมายแล้วนายจ้างจะ 
ต้องชีแ้จงให้ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและยื่นให้ลกูจ้างด้วย ตามหวัข้อดงัต่อไปนี ้
 

① ระยะเวลาการจ้างงาน  

②  สถานท่ีทํางานและรายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบตั ิ

 ③ เวลาเร่ิมและเลิกงาน, เวลาหยดุพกั, วนัหยดุ, จํานวนวนัท่ีมีสิทธ์ลาได้ตามกฎหมาย, งาน
ลว่งเวลา 

 ④ ค่าจ้าง (เงินเดือน) , วิธีคํานวณเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงิน 

 ⑤ กําหนดวนัสดุท้ายของการคิดค่าจ้าง และวนัจ่ายค่าจ้าง 

 ⑥  ข้อกําหนดเก่ียวกบัการลาออก (การให้ออกจากงาน) เหตผุล เป็นต้น 
 

นอกจากข้อดงักลา่วข้างต้น กรณีมีการจ่ายโบนสั หรือเงินบําเหน็จหลงัออกจากงาน เป็นต้น 
จําเป็นต้องเขียนระบไุว้ให้อย่างชดัเจน    

สําหรับลกูจ้างพาร์ทไทม์ ก็จําเป็นต้องเขียนระบใุห้ชดัเจนเช่นกนัว่า ｢มีการขึน้เงินเดือนหรือ 
ไม่｣, ｢มีเงินบํานาญหลงัออกจากงานหรือไม่｣, ｢มีโบนสัหรือไม่｣    
 
 

２．มาตรฐานเก่ียวกับแรงงาน 

        เกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกบัแรงงานมีดงันี ้

① กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานแรงงาน 

  （ก）ข้อจํากดัการเลิกจ้าง 

                   นายจ้างจะเลิกการจ้างไม่ได้เม่ือลกูจ้างป่วย หรือได้รับบาดเจ็บในขณะปฏิบตัิงาน หรือ 
อยู่ระหว่างหยดุงานเพ่ือรักษาพยาบาล และหลงัจากนัน้อีก 30 วนั  รณีพิเศษท่ีมีการยกเว้น    
นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามข้อกําหนดของกฎหมาย 

   （ข） การแจ้งยกเลิกการจ้างลว่งหน้า 
           ถ้านายจ้างประสงค์จะให้พนกังานออกจากงาน ต้องแจ้งลว่งหน้าก่อนอย่างน้อย 30วนั 
    （ค） ค่าตอบแทนช่วงหยดุกิจการชัว่คราว 
           กรณีต้องหยดุงานอนัเน่ืองมาจากเหตผุลของฝ่ายนายจ้างในช่วงระยะเวลาดงักลา่วลกูจ้าง 

สามารถได้รับเงินมากกว่า 60 เปอร์เซนต์ของค่าจ้างโดยเฉลี่ย 

  （ง） จํานวนชัว่โมงการทํางาน 
          ปกติทํางานวนัละ 8 ชัว่โมง ไม่นบัรวมเวลาหยดุพกั และไม่เกิน 40ชัว่โมงต่อสปัดาห์  

ถ้าทํางานเกินเวลาจากนัน้จะได้รับการจ่ายค่าลว่งเวลาเพ่ิมตามจํานวนเวลาทํางาน 
② กฎหมายค่าจ้างขัน้ตํ่า 
    ค่าจ้างขัน้ตํ่าจะถกูกําหนดไว้ตามประเภทของธุรกิจ อาชีพและภมิูภาค  
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３．สํานักควบคุมมาตรฐานแรงงาน 

     สํานกัควบคมุมาตรฐานแรงงานจะเป็นผู้ควบคมุดแูล ว่ามีการเคารพและปฏิบตัิตาม 
กฎหมายมาตรฐานแรงงานหรือไม่ ดงันัน้หากท่านมีปัญหาเก่ียวกบัเงื่อนไขด้านแรงงาน  หรือ 
เกิดอบุตัิเหตจุากการทํางาน  กรุณาปรึกษากบัสํานกังานควบคมุมาตรฐานแรงงานท่ีควบคมุดแูล 
ท่ีทํางานของท่าน  (ภาคผนวกⅨ－４) 
 
４．อุบัติภัยจากการทาํงาน 

ถ้าท่านได้รับบาดเจ็บหรือเกิดป่วยเป็นโรคอนัมีสาเหตจุากการทํางานหรือระหว่างทํางาน
และได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานควบคมุมาตรฐานแรงงานจะได้รับเงินชดเชยความเสียหาย
จาก(ประกนัอบุตัิภยัจากการทํางาน) ท่ีบริษัท / โรงงานทําประกนัอยู่โดยจะได้คืนค่ารักษา 
พยาบาล เงินช่วยระหว่างหยดุงาน เงินบํานาญสําหรับคนพิการ เป็นต้น  โปรดสอบถามรายละเอียด 
ได้ท่ีสํานกังานควบคมุมาตรฐานแรงงานท่ีควบคมุดแูลท่ีทํางานของท่าน 
 
５．หน่วยงานให้คาํปรึกษาแนะนํา 
  เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัแรงงานสามารถปรึกษาเป็น ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาโปรตเุกสได้ท่ี  
หน่วยงานให้คําปรึกษาสําหรับคนต่างชาติ กรมแรงงานโอซาก้า (ภาคผนวกⅨ－２) 
           นอกจากนี ้ มีบริการปรึกษาทางโทรศพัท์สําหรับผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาต ิ ซึง่มีบริการภาษา 
องักฤษ, ภาษาจีน, ภาษาโปรตเุกส, ภาษาเสปน, ภาษาฟิลิปปินส์ (ภาคผนวกⅨ－２) 
 

６．ประกันช่วยเหลอืกรณีท่ีตกงาน 
         เม่ือผู้ใช้แรงงานตกงาน สามารถรับเงินช่วยหลือในกรณีตกงานเพ่ือช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่
หรือเพ่ือการหางาน   ติดต่อได้ท่ีฮลัโหลเวิรค์ ท่ีอยู่ในเขตท่ีพํานกัอาศยั  ประกนัแรงงานนีเ้ป็นสิ่งท่ีผู้  
ประกอบธุรกิจ  หรือผู้ว่าจ้างได้ถกูกําหนดให้จ่ายค่าประกนัเม่ือมีการจ้างงาน 
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Ⅷ-3 ภาษี        

  ผู้ ท่ีอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นไม่ว่าจะถือสัญชาติไหนก็ตามทุกคนมีหน้าท่ีต้องเสียภาษี 
 
１． วิธีจ่ายภาษี 

① กรณีทํางานท่ีบริษัท (ภาษีเงินได้, ภาษีจงัหวดั, ภาษีเทศบาล อําเภอ) 

กรณีท่ีบริษัท  สํานกังานของท่านได้หกัภาษีจากเงินเดือนโดยอตัโนมตัิ เพ่ือทําการจ่ายภาษีแทน 
ท่าน  แล้วถ้าท่านไม่มีรายได้จากท่ีอ่ืนก็ไม่ต้องไปจ่ายภาษี  ณ สํานกัสรรพากรอีก 
 

②  กรณีไม่ได้ทํางานท่ีบริษัทหรือสํานกังาน, และแม้จะทํางานท่ีบริษัทหรือสํานกังานก็ไม่ได้ถกูหกั 
ภาษีจากเงินเดือน 

ต้องไปยื่นแบบแสดงรายได้ของท่าน (แจ้งรายได้)ทกุปี   เพ่ือเสียภาษีเงินได้,  ภาษีจงัหวดั, ภาษี 
เทศบาล อําเภอ ต่อสํานกังานสรรพกร ตามใบเรียกเก็บภาษีท่ีเทศบาลสง่มา และผู้ ท่ีมีบริษัทหรือ
สํานกังานของตนเองอาจต้องจ่าย ภาษีทําธุรกิจด้วย 
 
２． ประเภทภาษี 

①  ภาษีเงนิได้ 

      กรณีไม่ได้หกัจากเงินเดือน (ดขู้อ １－②) ต้องไปยื่น แบบแสดงรายได้และเสียภาษีท่ี 
สํานกังานสรรพกร ซึง่การยื่นแบบแสดงรายได้ คือการแสดงรายได้(แจ้งรายได้)เพ่ือคํานวณภาษีท่ี 
จําเป็นต้องจ่ายจากรายได้ใน 1 ปี   ในระหว่างวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ –  15 มีนาคมของทกุปี  กรุณา 
แจ้งรายได้เพ่ือคํานวณภาษีท่ีสํานกังานสรรพากรท่ีรับผิดชอบในพืน้ท่ีท่ีอาศยัอยู่ ซึง่แบบฟอร์มมีท่ี 
สํานกังานสรรพากร   
    กรณีมีการเสียค่าใช้จ่าย เช่น กู้ เงินซือ้บ้านจากธนาคาร ฯลฯ, ประสบภยัธรรมชาติ, ป่วยหนกั 
เสียค่ารักษาพยาบาลจํานวนมาก มีเหตตุ้องจ่ายเงินไปเป็นจํานวนมาก  ถ้าทําการยื่นแบบแสดงราย 
ได้อาจจะได้รับการลดหย่อนภาษี  สว่นนัน้จากรายได้ทัง้หมดใน１ปี กรุณาปรึกษากบัสํานกังาน 
สรรพากร 

           สําหรับภาษีเงินได้ อาจมีกรณีข้อยกเว้นซึง่ขึน้อยู่กบั สนธิสญัญาทางภาษีระหว่างประเทศ 
ญ่ีปุ่ นกบัประเทศต่าง ๆ รายละเอียดโปรดปรึกษาท่ีศนูย์ปรึกษาทางโทรศพัท์ (กดเบอร์โทรศพัท์
สํานกังานสรรพากรและกด１) หรือสอบถามสถานกงสลุประเทศของท่าน (ภาคผนวก Ⅸ－５ หน้า 
97 )    

※ดคูําอธิบายภาษีเงินได้เป็นภาษาองักฤษได้ท่ี 
URL https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/gaikoku301.htm 

 
 

② ภาษีจังหวัด /ภาษีเทศบาล  
 คนท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัโอซาก้าไม่ว่าจะถือสญัชาติใดกต็าม ถ้ามีรายได้มากกว่าผลรวมท่ี 

กําหนดไว้ต้องเสียภาษีจงัหวดั / ภาษีเทศบาล  การคํานวณภาษีเหลา่นี ้ คิดตามรายได้ของปีก่อนท่ี 
ได้หกัลดหย่อนภาษีต่าง ๆ แล้ว  ถ้ายื่นแบบแสดงรายได้ทกุปีอยู่แล้ว ไม่ต้องไปทําการยื่นแบบเสียภาษี 
อีก  

https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/gaikoku301.htm
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ณ วนัท่ี１มกราคมของทกุปี ปัจจบุนันีเ้ทศบาลเขตท่ีอาศยัอยู่จะเรียกเก็บภาษี  ซึง่คนท่ีได้เงิน 
เดือนประจํา ภาษีจะถกูหกัจากเงินเดือนโดยอตัโนมตัิ  บคุคลนอกเหนือจากนีท้างเทศบาล จะสง่ใบ
เรียกเก็บภาษีมาให้แล้ว นําไปจ่ายท่ีธนาคาร ฯลฯ 

ภาษีของจงัหวดัโอซาก้ามีสดัสว่น ４％ ของรายได้ท่ีถกูเรียกเก็บภาษีบวกกบัอตัราเท่าเทียม 
อีก１８００เยน (ตัง้แต่ระหว่างปีคศ.2016ถึงปีคศ.2019 เพ่ือเป็นการหาทนุท่ีจําเป็นต่อการอนรัุกษ์
ป่าไม้ มีเรียกเก็บอตัราเท่าเทียมอีก 300 เยนตอ่ปีเพ่ิมขึน้จากภาษีจงัหวดัสว่นบคุคล)สว่นภาษี
เทศบาลมีสดัสว่น  ６％ ของรายได้ท่ีถกูเรียกเก็บภาษีบวกกบัอตัราเท่าเทียมอีก３５００เยน (การ
กําหนดสดัสว่นภาษีจงัหวดั ２％  และภาษีเทศบาล ８％) 
 

③  ภาษีอสังหาริมทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคมของทกุปี ปัจจบุนันีถ้้ามีอสงัหาริมทรัพย์ (ท่ีดิน, อาคาร)หรือ สนิทรัพย์ 
ท่ีมีค่าเสื่อมราคาต้องจ่ายภาษีต่อเทศบาลท่ีมีอสงัหาริมทรัพย์เหลา่นัน้อยู่ อตัราภาษีคิดตามมลูค่า 
ประเมินของอสงัหาริมทรัพย์ฯลฯ เทศบาลจะสง่ใบเรียกเก็บภาษีมาให้ทกุปี  กรุณานําไปจ่ายท่ี 
ธนาคาร ฯลฯ  ตามท่ีกําหนดไว้ 

 

④  ภาษีรถยนต์, รถยนต์ท่ีมีขนาดเคร่ืองยนต์เล็ก 
ณ วนัท่ี 1 เมษายนผู้ มีประกนัรถยนต์, รถยนต์ท่ีมีขนาดเคร่ืองยนต์เล็กตัง้แต่ 500 CC ลงไป  

จกัรยานยนต์ ต้องเสียภาษี ประมาณเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคมของทกุปี จะได้รับใบแจ้งเสีย 
ภาษี กรุณาชําระเงินท่ีธนาคารหรือท่ีร้านสะดวกซือ้เป็นต้น 

 
⑤ ภาษีอื่นๆ  

（ก） ภาษีผู้บริโภค 
  เม่ือซือ้สินค้าทกุชนิด บริการต่าง ๆ ต้องเสียภาษีผู้บริโภค １０％ แต่สาํหรับอาหารและ

เคร่ืองดื่นสว่นหน่ึงจะได้รับการลดหย่อนภาษีเป็น（８％） 
 

（ข） อื่นๆ 
    นอกจากนีต้้องเสียภาษีเม่ือซือ้หรือได้รับอสงัหาริมทรัพย์ 
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Ⅷ-4 ธนาคารและการส่งเงนิไปต่างประเทศ 
 

１．ธนาคาร (กิงโค) 

     ผู้ ท่ีทํางานบริษัท หรืออาศยัอยู่ญ่ีปุ่ นตัง้แต่ 6 เดือน ขึน้ไป สามารถเปิดบญัชีธนาคารได้  นําบตัร
พํานกั (ไซริวการ์ด) และตราประทบัช่ือไปท่ีธนาคาร แล้วกรอกแบบฟอร์มท่ีธนาคารกําหนด ขอเปิด
บญัชี เม่ือดําเนินการเรียบร้อยแล้ว หากมีความประสงค์จะรับสมดุบญัชีเงินฝาก ซึง่จะใช้บนัทกึ
รายการเข้าออกของเงินเพ่ือรับรองว่าท่านเป็นเจ้าของบญัชีนัน้ กรณีฝาก-ถอนต้องใช้สมดุบญัชี และ 
ตราประทบัช่ือ แต่ถ้าเป็นคนต่างชาติใช้ลายเซ็นแทนได้ หากประสงค์จะทําบตัรเอทีเอ็มทางธนาคารก็
จะออกให้ สามารถฝาก-ถอนเงินทางเคร่ืองเอทีเอ็ม โดยไม่ต้องใช้สมดุคูฝ่าก  ปกติเวลาทํางานของ
ธนาคารจะเปิดตัง้แต ่9:00 น.ถึง 15:00 น.เท่านัน้ในวนัธรรมดา  แต่ถ้ามีบตัรเอทีเอ็ม  สามารถฝาก-
ถอนเงินนอกเวลาท่ีเคร่ืองได้ และในร้านสะดวกซือ้ หรือสถานีรถไฟ ฯลฯ ก็มีตู้ เอทีเอ็มไว้บริการ (อาจ
เสียค่าธรรมเนียมในการใช้) 
 
２． ไปรษณีย์ (ยูบิงเคียวคุ)  

     ไปรษณีย์ญ่ีปุ่ นมีบริการเหมือนธนาคาร  ถ้ามีบตัรพํานกั (ไซริวการ์ด) สามารถเปิดบญัชีเงินฝาก 
ได้  และจะออกบตัรเอทีเอ็มให้ได้เหมือนกบัธนาคาร 
     ปกติเปิดบริการฝาก-ถอนและสง่เงินระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น. (หยดุช่วงสิน้ปี-ปีใหม่, วนั
เสาร์-วนัอาทิตย์ และวนัหยดุราชการ) 
 
３． การส่งเงนิไปต่างประเทศ 

เดิมทีโดยทัว่ไปแล้ว การส่งเงินไปต่างประเทศมี 2 วิธีคอื สง่จากธนาคาร หรือไปรษณีย์ ปัจจบุนั
นีส้ามารถใช้บริการของบริษัทสง่เงินได้  ในกรณีท่ีใช้บริการของบริษัทสง่เงินท่ีได้จดทะเบียนไว้นัน้  จะ
มีการกําหนดจํานวนเงินในการสง่แต่ละครัง้  แต่ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมจะถกูกว่าการสง่ทาง 
ธนาคาร ฯลฯ 

รายช่ือของบริษัทสง่เงิน ท่ีได้จดทะเบียนกบักรมธนารักษ์ ซึง่มีอยู่ทัว่ประเทศ 
URL  https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/shikin_idou.pdf 

     บางธนาคารจะไม่มีบริการสง่เงินไปต่างประเทศ  ฉะนัน้กรุณาตรวจสอบให้แน่นอน การสง่เงินทาง
ไปรษณีย์ก็จะมีบริการเฉพาะสาขาท่ีมีธนาคารยโูจ / บริการสง่เงินระหว่างประเทศเท่านัน้   นอกจาก 
วิธีการสง่เงินโดยโอนเข้าบญัชีโดยตรงแล้วยงัมีวิธีซือ้เช็คธนาณตัิ  (Money Order) จากธนาคารหรือ
ไปรษณีย์ แล้วสง่ทางไปรษณีย์ได้อีกด้วย  

ตามบทบญัญตัิของกฎหมาย เม่ือขอทําเร่ืองสง่เงินจําเป็นต้องยืนยนั สถานภาพบคุคลโดยแสดง
บตัรพํานกั (ไซริวการ์ด)เป็นต้น และมายนมัเบอร์ (หมายเลขประชากร)  
  

 

https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/shikin_idou.pdf
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Ⅷ-5 เงนิบาํนาญ      

ผู้ ท่ีมีอายตุัง้แต่ 20 ปีถึง 60 ปี แม้จะเป็นชาวต่างชาติก็จําเป็นต้องทําประกนัเงินบํานาญและ 
จ่ายค่าเบีย้ประกนั ซึง่ประกนัเงินบํานาญท่ีชาวต่างชาติจะทําประกนัคือ ประกนับํานาญลกูจ้างและ
ประกนับํานาญพลเมือง 

 
１． ประกันบาํนาญสวัสดิการลูกจ้าง 

ผู้ ท่ีมีอาย ุ20 ปีขึน้ไป ซึง่ทํางานในบริษัทท่ีมีพนกังานมากกว่า 5 คน จะต้องทําประกนับํานาญ 
ลกูจ้าง  สําหรับพนกังานชัว่คราว(พาร์ทไทม์) หากมีจํานวนวนัหรือชัว่โมงทํางาน 3 สว่น 4 ขึน้ไป 
ของพนกังานประจําบริษัทนัน้ ก็จะต้องทําประกนันีด้้วย (ถึงแม้จะทํางานไม่ถึง 3 สว่น 4 หรือ 70% 

ก็ตาม หากมีคณุสมบตัิของผู้ ทํางานชัว่คราวครบตามข้อกําหนด（＊）ดงักลา่วข้างลา่ง จะต้องทํา 
ประกนัด้วย)ค่าเบีย้ประกนัจะแบ่งภาระจ่ายระหว่างพนกังานลกูจ้างกบั บริษัทท่ีทํางาน ฝ่ายละ 50% 
ซึง่ค่าเบีย้ประกนัจะต่างกนัไปตามเงินเดือนและโบนสัของพนกังาน และการจ่ายค่าเบีย้ประกนัจะ
จ่ายผ่านทางบริษัทท่ีทํางานอยู่ 
（＊）１ ทํางานมากกวา่ 20 ชัว่โมงต่อ 1 สปัดาห์ 

   ２ มีแนวโน้มว่าจะอยู่ทํางานมากกว่า 1ปี 
   ３ มีเงินเดือนมากกว่า 88,000 เยนต่อเดือน 

   ４ ไม่ได้เป็นนกัเรียน นกัศกึษา 
５ ทํางานในบริษัทท่ีตามปกติมีพนกังานมากกว่า 501คน 

 
２．ประกันบาํนาญพลเมืองแห่งชาต ิ

ผู้ ท่ีไม่ได้ทําประกนับํานาญสวสัดิการลกูจ้างจะทําประกนับํานาญพลเมืองแห่งชาติ  ซึง่ค่าเบีย้ 
ประกนัจะไม่เก่ียวกบัรายได้ แต่เท่ากนัหมดทกุคนคือ 16,410 เยนต่อเดือน（ประจําปี 2019）เม่ือมี 
รายได้น้อย ฯลฯ ไม่สามารถจ่ายค่าเบีย้ประกนัได้ หากทําการแจ้งอาจจะได้รับการยกเว้นค่าเบีย้ 
ประกนัทัง้หมดหรือได้สว่นลดบางสว่น รายละเอียดกรุณาติดต่อสอบถามท่ีช่องบริการรับผิดชอบเงิน
บํานาญ 
 
3．เงนิชดเชยเมื่อออกจากประกัน 

ประกนับํานาญสวสัดิการลกูจ้างและบํานาญพลเมืองแห่งชาติมีระบบ “เงินชดเชยเม่ือออกจาก
ประกนั” คือระบบท่ีกรณีชาวต่างชาติทําประกนับํานาญระหว่างท่ีอาศยัอยู่ในญ่ีปุ่ น และจ่ายค่าเบีย้
ประกนัมากกว่า 6 เดือนและเม่ือออกจากประเทศญ่ีปุ่ นไปแล้ว หากทําการแจ้งตามระเบียบการภาย 
ใน 2 ปี  จะได้รับการจ่ายเงินชดเชยนี ้  หากท่านมีคณุสมบตัิท่ีจะได้รับเงินบํานาญมากกว่า 10 ปีขึน้
ไป ท่านไม่สามารถรับเงินชดเชยเม่ือออกจากประกนัได้ รายละเอียดกรุณาติดต่อสอบถามท่ีช่อง
บริการรับผิดชอบเงินบํานาญ ณ สํานกังานเขตเทศบาล หรือท่ีสํานกังานเงินบํานาญ และท่ี
ศนูย์บริการปรึกษาเงินบํานาญในชมุชนต่างๆ (ภาคผนวกⅨ－１ )    
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Ⅸ  ภาคผนวก  

IX-1  รายช่ือองค์การสัมพันธ์ 
 
1. จงัหวดัโอซาก้า / เมืองหรือเทศบาลในจงัหวดั (ยกเว้นเมืองโอซาก้า, เมืองสาไก)  

ชื่อเทศบาล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วันเวลา รับบริการ URL 

Osaka  
Prefecture  
จงัหวดัโอซาก้า 

2 Otemae, Chuo-ku, 
Osaka City 

 

06-6941-0351 
(ภาษาญ่ีปุ่ น) 

9:00-17:30 
（จนัทร์ - ศกุร์  ยกเว้น
12/29-1/3） 

http://www.pref.osaka.lg.jp/   
[แปลข้อความอตัโนมตัิเป็น 
นานาภาษา] 
 

06-6941-2297 
(ภาษาองักฤษ, จีน, 
เกาหลี, โปรตเุกส, 
สเปน, เวียดนาม, 
ฟิลิปปินส์, ไทย,
อินโดนีเซีย,เนปาล
ญ่ีปุ่ น） 

9:00-20:00 
（จนัทร์, ศกุร์） 
9:00-17:30 
（องัคาร, พธุ, พฤหสั） 

13:00-17:00 
（ทกุวนัอาทิตย์ท่ี 2
และ4ของเดือน） 
(ยกเว้น12/29-1/3) 

Suita City 
เมืองซุยตะ 

1-3-40 Izumi-cho, 
Suita City 

06-6384-1231 9:00-17:30 

http://www.city.suita.osaka.jp/ 
[แปลข้อความอตัโนมตัิเป็น 
ภาษาองักฤษ, เกาหลี – เกาหลี 
เหนือ, อกัษรจนีตวัย่อ, อกัษรจีน 
ตวัเต็ม] 

Takatsuki 
City  
เมือง 

ทะคะทฺสคึ ิ

2-1 Touen-cho, 
Takatsuki City 

072-674-7111 8:45-17:15 

http://www.city.takatsuki.osaka
.jp/kurashi/shiminkatsudo/forei
gnlanguage/ 
 [แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
ภาษาองักฤษ, เกาหลี – เกาหลี 
เหนือ, อกัษรจนีตวัย่อ, อกัษรจีน 
ตวัเต็ม] 

Ibaraki City   
เมืองอิบาระค ิ

3-8-13 Ekimae,  
Ibaraki City 

072-622-8121 8:45-17:15 

http://www.city.ibaraki.osaka.jp
/ [แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 

ภาษาองักฤษ, เกาหลี – เกาหลี 
เหนือ, อกัษรจีนตวัย่อ] 

Settsu City   
เมืองเซตทฺส ึ

1-1-1 Mishima,  
Settsu City 

06-6383-1111 
072-638-0007 9:00-17:15 

http://www.city.settsu.osaka.jp/ 
แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

Shimamoto 
Town 
ตําบลชิมะ 

โมะโตะ 

2-1-1 Sakurai, 
Shimamoto-cho  
Mishima-gun 

075-961-5151 9:00-17:30 
http://www.shimamotocho.jp/ 
แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

Toyonaka 
City   
เมือง 

3-1-1 
Nakasakurazuka, 
Toyonaka City 

06-6858-2525 
ภาษาญ่ีปุ่ น 

9:00-17:15 

https://www.city.toyonaka.osak
a.jp/index.html  
แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

http://www.pref.osaka.lg.jp/
http://www.city.suita.osaka.jp/
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/shiminkatsudo/foreignlanguage/
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/shiminkatsudo/foreignlanguage/
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/shiminkatsudo/foreignlanguage/
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/
http://www.city.settsu.osaka.jp/
http://www.shimamotocho.jp/
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/index.html
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/index.html
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โทโยนากะ 06-6858-2730 
ภาษาองักฤษ（จนัทร์･
องัคาร･พฤหสั･ศกุร์） 

ภาษาจีน（พธุ） 

10:00-12:00 
13:00-16:00 

http://tifa-toyonaka.org./en/     

[องักฤษ] 

Ikeda City 
เมืองอิเคดะ 

1-1-1 Jyounan, Ikeda 
City 072-752-1111 8:45-17:15 

http://www.city.ikeda.osaka.jp/    
แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

Minoh City 
เมืองมิโน่ 

4-6-1 Nishishoji, 
Minoh City 072-723-2121 8:45-17:15 

http://www.city.minoh.lg.jp/  
[แปลข้อความอตัโนมตัิเป็น 
ภาษาองักฤษ, เกาหลี – เกาหลี 
เหนือ, อกัษรจนีตวัย่อ,อกัษรจีน 
ตวัเต็ม] 

Toyono 
Town   
ตําบลโทโยโนะ 

414-1 Yono, 
Toyono-cho, 
Toyono-gun 

072-739-0001 9:00-17:30  
http://www.town.toyono.osaka.
jp/ แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

Nose Town 
ตําบลโนะเซะ 

28 Shukuno, 
Nose-cho Nose-gun 

072-734-0001 8:30-17:00 
http://www.town.nose.osaka.jp
/  [ภาษาญ่ีปุ่ น] 

Izumiotsu 
City 
เมืองอิซมึิโอทฺส ึ

9-12 Shinonome-cho, 
Izumiotsu City 

0725-33-1131 8:45-17:15 
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/ 
แปลข้อความ 
อตัโนมตัิเป็น [นานาภาษา] 

Izumi City 
เมืองอิซมึ ิ

2-7-5 Fuchu-cho,  
Izumi City 

0725-41-1551 9:00-17:15 
http://www.city.osaka-izumi.lg.j
p/[ภาษาญ่ีปุ่ น] 

Takaishi 
City 
เมืองทะคาอิช ิ

4-1-1 Kamo,  
Takaishi City 

072-265-1001 9:00-17:30 
http://www.city.takaishi.lg.jp/  
แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

Tadaoka 
Town   ตําบล
ทะดะโอคะ 

1-34-1 Tadaoka 
Higashi, 
Tadaoka-cho, 
Senboku-gun 

0725-22-1122 9:00-17:30 
http://www.town.tadaoka.osak
a.jp/ 
 [ภาษาญ่ีปุ่ น] 

Kishiwada 
City 
เมืองคิชวิาดะ 

7-1 Kishiki-cho, 
Kishiwada City 072-423-2121 9:00-17:30 

http://www.city.kishiwada.osak
a.jp/ แปลข้อความอตัโนมตัิเป็น 
[นานาภาษา] 

Kaizuka 
City 
เมืองไคซคึะ 

1-17-1 Hatakenaka, 
Kaizuka City 072-423-2151 8:45-17:15 

http://www.city.kaizuka.lg.jp/ 
[ภาษาญ่ีปุ่ น] 

Izumisano 
City 
เมืองอิซมึ ิ
สะโนะ 

1-295-3 
Ichibahigashi, 
Izumisano City 

072-463-1212 8:45-17:15 
http://www.city.izumisano.lg.jp/ 
แปลข้อความ 
อตัโนมตัิเป็น [นานาภาษา] 

Sennan 
City 
เมืองเซนนนั 

1-1-1 Tarui, Sennan 
City 072-483-0001 9:00-17:30 

http://www.city.sennan.osaka.j
p/ แปลข้อความอตัโนมตัิเป็น 
[นานาภาษา] 

Hannan 
City 
เมืองฮนันนั 

35-1 Ozaki-cho, 
Hannan City 072-471-5678 8:45-17:15 

http://www.city.hannan.lg.jp/   

แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

Kumatori 
Town ตําบล 
คมุะโทะริ 

1-1-1 Noda, 
Kumatori-cho 
Sennan-gun 

072-452-1001 9:00-17:30 
http://www.town.kumatori.lg.jp/ 
[ภาษาญ่ีปุ่ น] 

http://tifa-toyonaka.org./en/
http://www.city.ikeda.osaka.jp/
http://www.city.minoh.lg.jp/
http://www.town.toyono.osaka.jp/
http://www.town.toyono.osaka.jp/
http://www.town.nose.osaka.jp/
http://www.town.nose.osaka.jp/
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/
http://www.city.takaishi.lg.jp/
http://www.town.tadaoka.osaka.jp/
http://www.town.tadaoka.osaka.jp/
http://www.city.kishiwada.osaka.jp/
http://www.city.kishiwada.osaka.jp/
http://www.city.kaizuka.lg.jp/
http://www.city.izumisano.lg.jp/
http://www.city.sennan.osaka.jp/
http://www.city.sennan.osaka.jp/
http://www.city.hannan.lg.jp/
http://www.town.kumatori.lg.jp/
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Tajiri Town 
ตําบลทะจิริ 

375-1 Kashouji, Tajiri- 
cho Sennangun  072-466-1000 8:45-17:15 

http://www.town.tajiri.osaka.jp/ 
[ภาษาญ่ีปุ่ น] 

Misaki 
Town 
ตําบลมิซะก ิ

2000-1 Fuke, 
Misaki-cho,  
Sennan-gun 

072-492-2775 
（การเชื่อม
ความสมัพนัธ์ 

ระหว่างประเทศ） 

9:00-17:30 
http://www.town.misaki.osaka.j
p/ แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

Tondabaya
shi City 
เมืองทนดะบะ
ยาช ิ

1-1 Tokiwa-cho, 
Tondabayashi City 0721-25-1000 9:00-17:30 

http://www.city.tondabayashi.o
saka.jp/  
แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

Kawachi- 
nagano 
City 
เมืองคาวาจินะ
กะโนะ 

1-1-1 Hara-cho, 
Kawachinagano City 0721-53-1111 9:00-17:30 

http://www.city.kawachinagano
.lg.jp/ 
[แปลข้อความอตัโนมตัิเป็น 
นานาภาษา] 

Matsubara 
City 
เมืองมะทฺส ึ
บาระ 

1-1-1 Ao, Matsubara 
City 072-334-1550 

（จนัทร์～ศุกร์） 
9:00-17:30 
（เสาร์ท่ี3） 
9:00-12:00 

http://www.city.matsubara.lg.jp
/ 
แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

Habikino 
City 
เมืองฮะบิคิโนะ 

4-1-1 Konda, 
Habikino City 072-958-1111 9:00-17:30 

http://www.city.habikino.lg.jp/    

แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

Fujiidera 
City 
เมืองฟจุิเดร่ะ 

1-1-1 Oka, Fujiidera 
City 072-939-1111 9:00-17:30 

http://www.city.fujiidera.osaka.j
p/ 
[แปลข้อความอตัโนมตัิเป็น 
นานาภาษา] 

Osaka- 
sayama 
City 
เมืองโอซาก้า 
สะยาม่ะ 

1-2384-1 Sayama, 
Osakasayama City 072-366-0011 

（จนัทร์～ศุกร์） 
9:00-17:30 
（วนัเสาร์ท่ี1และ3） 
9:00-12:00 

http://www.city.osakasayama.o
saka.jp/  
แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

Taishi Town 
ตําบลไทช ิ

88 Oaza Yamada, 
Taishi-cho, 
Minamikawachigun 

0721-98-0300 9:00-17:30 
http://www.town.taishi.osaka.jp
/  [ภาษาญ่ีปุ่ น] 

Kanan 
Town 
ตําบลคะนนั 

1359-6 Oaza Shiraki, 
Kanan-cho, 
Minamikawachigun 

0721-93-2500 9:00-17:30 
http://www.town.kanan.osaka.j
p/ [ภาษาญ่ีปุ่ น] 

Chihaya- 
akasaka 
Village 
หมู่บ้านฉิฮะย่ะ 
อะคะสะกะ 

180 Oaza Suibun, 
Chihayaakasaka-mur
aMinamikawachi-gun 

0721-72-0081 9:00-17:30 
http://www.vill.chihayaakasaka
.osaka.jp/ 
 [ภาษาญ่ีปุ่ น] 

Yao City 
เมืองยะโอะ 

1-1-1 Honmachi, Yao 
City 

072-991-3881 
ภาษาญ่ีปุ่ น 

8:45-17:15 
https://www.city.yao.osaka.jp/  
[ภาษาญ่ีปุ่ น, องักฤษ, กาหลี - 
เกาหลีเหนือ, จีน, เวียดนาม, 
โปรตเุกส] 

072-922-3232 
ภาษาเวยีดนาม（จนัทร์
,องัคาร, พฤหสั, ศกุร์） 

ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน 

（พธุ） 

9:00-17:00 
มีบริการล่าม 

http://www.town.tajiri.osaka.jp/
http://www.town.misaki.osaka.jp/
http://www.town.misaki.osaka.jp/
http://www.city.tondabayashi.osaka.jp/
http://www.city.tondabayashi.osaka.jp/
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/
http://www.city.matsubara.lg.jp/
http://www.city.matsubara.lg.jp/
http://www.city.habikino.lg.jp/
http://www.city.fujiidera.osaka.jp/
http://www.city.fujiidera.osaka.jp/
http://www.city.osakasayama.osaka.jp/
http://www.city.osakasayama.osaka.jp/
http://www.town.taishi.osaka.jp/
http://www.town.taishi.osaka.jp/
http://www.town.kanan.osaka.jp/
http://www.town.kanan.osaka.jp/
http://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/
http://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/
https://www.city.yao.osaka.jp/
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Kashiwara 
City 
เมืองคะชวิาร่ะ 

1-55 Andou-cho, 
Kashiwara City 072-972-1501 8:45-17:15 

http://www.city.kashiwara.osak
a.jp/  แปลข้อความอตัโนมตัิ 
เป็น 
[นานาภาษา] 

Higashi- 
osaka City 
เมืองฮิกาช ิ
โอซาก้า 

1-1-1 Aramoto-kita, 
Higashiosaka City  

06-4309-3000 
ภาษาญ่ีปุ่ น 

9:00-17:30 
http://www.city.higashiosaka.lg
.jp/  
[แปลข้อความอตัโนมตัิเป็น 
ภาษาองักฤษ, เกาหลี – เกาหลี 
เหนือ, อกัษรจนีตวัย่อ,อกัษรจีน 
ตวัเต็ม] 

06-4309-3311 
ภาษาองักฤษ,เกาหลี, 
จีน 

10:00-17:30 
9:00-12:00 

Moriguchi 
City 
เมืองโมริกจุ ิ

2-5-5 
Keihanhondouri, 
Moriguchi City 

06-6992-1221 9:00-17:30 

http://www.city.moriguchi.osak
a.jp/ 
[แปลข้อความอตัโนมตัิเป็น 
ภาษาองักฤษ, เกาหลี – เกาหลี 
เหนือ, อกัษรจนีตวัย่อ,อกัษรจีน 
ตวัเต็ม] 

Hirakata 
City 
เมืองฮิราคะตะ 

2-1-20 Ohgaito-cho, 
Hirakata City 072-841-1221 9:00-17:30 

https://www.city.hirakata.osaka
.jp/  
[แปลข้อความอตัโนมตัิเป็น 
ภาษาองักฤษ, เกาหลี – เกาหลี 
เหนือ, อกัษรจนีตวัย่อ,อกัษรจีน 
ตวัเต็ม] 

Neyagawa 
City 
เมอืง 
เนย่ะกาว่ะ 

1-1 Honmachi 
Neyagawa City 072-824-1181 9:00-17:30 

https://www.city.neyagawa.osa
ka.jp/   

 [แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
ภาษาองักฤษ, เกาหลี – เกาหลี 
เหนือ, อกัษรจีนตวัย่อ] 

Daito City 
เมืองไดโต 

1-1-1 Tanigawa Daito 
City 072-872-2181 9:00-17:30 

http://www.city.daito.lg.jp/   

[แปลข้อความอตัโนมตัิเป็น 
ภาษาองักฤษ, เกาหลี – เกาหลี 
เหนือ, อกัษรจีนตวัย่อ,อกัษรจีน 
ตวัเต็ม] 

Kadoma 
City 
เมืองคะโดมะ 

1-1 Nakamachi 
Kadoma City 06-6902-1231 9:00-17:30 

http://www.city.kadoma.osaka.j
p/ แปลข้อความอตัโนมตัิเป็น 
[นานาภาษา] 

Shijonawa 
te City 
เมือง 
ชิโจนาวะเตะ 

1-1 Nakanohonmachi 
Shijonawate City 072-877-2121 8:45-17:15 

https://www.city.shijonawate.lg
.jp/ แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

Katano City 
เมืองคะตะโนะ 

1-1-1 Kisabe Katano 
City 072-892-0121 9:00-17:30 

https://www.city.katano.osaka.j
p/  
 [แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
ภาษาองักฤษ, เกาหลี – เกาหลี 
เหนือ, อกัษรจีนตวัย่อ,อกัษรจีน 
ตวัเต็ม] 

http://www.city.kashiwara.osaka.jp/
http://www.city.kashiwara.osaka.jp/
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/
http://www.city.moriguchi.osaka.jp/
http://www.city.moriguchi.osaka.jp/
https://www.city.hirakata.osaka.jp/
https://www.city.hirakata.osaka.jp/
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/
http://www.city.daito.lg.jp/
http://www.city.kadoma.osaka.jp/
http://www.city.kadoma.osaka.jp/
https://www.city.shijonawate.lg.jp/
https://www.city.shijonawate.lg.jp/
http://www.city.katano.osaka.jp/
http://www.city.katano.osaka.jp/
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2. เมืองโอซาก้าและท่ีว่าการเขต, สํานักงานสรรพากร 

 
 

ช่ือเทศบาล ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ วันเวลา รับบริการ URL 

Osaka City 
เมืองโอซาก้า 

1-3-20 
Nakanoshima, 
Kita-ku, Osaka City 

06-6208-8181 
（ภาษาญ่ีปุ่ น） 

จนัทร์～ศกุร์ 
9:00-17:30 

http://www.city.osaka.lg.jp/    
แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

06-6773-6533 
Information Counter 
（ภาษาองักฤษ,จีน, 

เกาหลี – เกาหลีเหนือ,  

เวียดนาม, ฟิลิปปินส์） 

ยกเว้นชว่งสิน้ปี-

ช่วงปีใหม ่

จนัทร์～ศกุร์ 

9:00-19:00
เสาร์, อาทิตย์, 
วนัหยุดราชการ 
9:00-17:30 

https://www.ih-osaka.or.jp/infor
mation_center/   
ข่าวสารความเป็นอยู่สําหรับคน

ต่างชาติ [ภาษาญ่ีปุ่ น, องักฤษ, 

จีน, เกาหลี – เกาหลีเหนือ, 

เวียดนาม, ฟิลิปปินส์] 

เวลารับบริการ（เขตดงักล่าวข้างล่างใช้เวลาเดยีากนั） ภาษาที่ให้บริการ 

（จนัทร์ ～ ศกุร์）9:00-17:30 

※สําหรับวนัศกุร์หน่วยงานส่วนหน่ึงขยายเวลาบริการจนถงึ 19:00 

（ทกุวนัอาทิตย์ท่ี 4 ของเดือน）9:00-17:30  

※เฉพาะหน่วยงานส่วนหน่ึงเท่านัน้ 

ภาษาองักฤษ, จีน, เกาหลี - เกาหลีเหนือ, 

เวียดนาม, ฟิลิปปินส์ 

ช่ือเขต ท่ีอยู่ 

เบอร์โทรศัพท์ 
URL 

[แปลข้อความอตัโนมตัเิป็นนานาภาษา] 
 

หน่วยงานให้ปรึกษา

แนะนําสําหรับ 

คนต่างชาติ 

ในกรณีที่ไม่ทราบ

ผู้ รับผดิชอบ 

Kita คิตะ 2-1-27 Ougimachi, 
Kita-ku, Osaka City 06-6313-9907 06-6313-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/kita/ 

Miyako- 
jima  
มิย่ะโกะจมิ่ะ 

2-16-20 Nakano-cho, 
Miyakojima-ku, Osaka 
City 

06-6882-9907 06-6882-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/ 

Fukushi 
ma 
ฟคุชุิม่ะ 

1-8-1 Ohbiraki, 
Fukushima-ku, Osaka 
City 

06-6464-9907 06-6464-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushima/ 

Konohana 
โคโนะฮะน่ะ 

1-8-4 Kasugade Kita, 
Konohana-ku, Osaka 
City 

06-6466-9907 06-6466-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/konohana/ 

Chuo จโูอ 1-2-27 Kyutaromachi, 
Chuo-ku, Osaka City 06-6267-9907 06-6267-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/chuo/ 

Nishi  นิชิ 4-5-14 Shinmachi, 
Nishi-ku, Osaka City 06-6532-9907 06-6532-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/nishi/ 

Minato 
มินาโตะ 

1-15-25 Ichioka, 
Minato-ku, Osaka City 06-6576-9907 06-6576-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/minato/ 

http://www.city.osaka.lg.jp/
https://www.ih-osaka.or.jp/information_center/
https://www.ih-osaka.or.jp/information_center/
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushima/
http://www.city.osaka.lg.jp/konohana/
http://www.city.osaka.lg.jp/chuo/
http://www.city.osaka.lg.jp/nishi/
http://www.city.osaka.lg.jp/minato/
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Taisho 
ไทโช 

2-7-95 Chishima, 
Taisho-ku, Osaka City 06-4394-9907 06-4394-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/taisho/ 

Tennoji 
เท็นโนจิ 

20-33 Shimpouincho, 
Tennoji-ku, Osaka City 06-6774-9907 06-6774-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/tennoji/ 

Naniwa 
นานิวะ 

1-4-20 Shikitsuhigashi, 
Naniwa-ku, Osaka City 06-6647-9907 06-6647-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/naniwa/ 

Nishi- 
yodogawa 
นิชิโยโดกาว่ะ 

1-2-10 Mitejima, 
Nishiyodogawa-ku, 
Osaka City 

06-6478-9907 06-6478-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa
/ 

Yodogawa 
โยโดกาวะ่ 

2-3-3 Juso Higashi, 
Yodogawa-ku, Osaka 
City 

06-6308-9907 06-6308-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/yodogawa/ 

Higashi- 
yodogawa 
ฮิกาชิโยโด 
กาวะ่ 

2-1-4 Houshin, 
Higashiyodogawa-ku, 
Osaka City 

06-4809-9907 06-4809-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodoga
wa/ 

Higashi- 
nari  ฮิกาชิ

นาริ 

2-8-4 Ooimazato Nishi, 
Higashinari-ku, Osaka 
City 

06-6977-9907 06-6977-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/ 

Ikuno  
อิคโุนะ 

3-1-19 Katsuyama 
Minami, Ikuno-ku, 
Osaka City 

06-6715-9907 06-6715-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/ikuno/ 

Asahi 
อะสะฮ ิ

1-1-17 Ohmiya, 
Asahi-ku,Osaka City  06-6957-9907 06-6957-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/asahi/ 

Joto 
โจโต 

3-5-45 Chuo, Joto-ku, 
Osaka City 06-6930-9907 06-6930-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/joto/ 

Tsurumi 
ทฺสรุึมิ 

5-4-19 Yokozutsumi, 
Tsurumi-ku,Osaka City 06-6915-9907 06-6915-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/ 

Abeno 
อะเบโนะ 

1-1-40 Fuminosato, 
Abeno-ku, Osaka City 06-6622-9907 06-6622-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/abeno/ 

Suminoe 
สมุิโนะเอะ 

3-1-17 Misaki, 
Suminoe-ku, Osaka 
City  

06-6682-9907 06-6682-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/suminoe/ 

Sumiyoshi 
สมุิโยช ิ

3-15-55 
Minamisumiyoshi, 
Sumiyoshi-ku, Osaka 
City  

06-6694-9907 06-6694-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/ 

Higashi- 
sumiyoshi 
ฮิกาชิสมุิโยช ิ

1-13-4 Higashitanabe, 
Higashisumiyoshi-ku, 
Osaka City 

06-4399-9907 06-4399-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/higashisumiyo
shi/ 

Hirano 
ฮิราโนะ 

3-8-19 Setoguchi, 
Hirano-ku, Osaka City 06-4302-9907 06-4302-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/hirano/ 

Nishinari 
นิชินาริ 

1-5-20 Kishinosato, 
Nishinari-ku, Osaka 
City 

06-6659-9907 06-6659-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/nishinari/ 

http://www.city.osaka.lg.jp/taisho/
http://www.city.osaka.lg.jp/tennoji/
http://www.city.osaka.lg.jp/naniwa/
http://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/
http://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/
http://www.city.osaka.lg.jp/yodogawa/
http://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/
http://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/
http://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/
http://www.city.osaka.lg.jp/ikuno/
http://www.city.osaka.lg.jp/asahi/
http://www.city.osaka.lg.jp/joto/
http://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/
http://www.city.osaka.lg.jp/abeno/
http://www.city.osaka.lg.jp/suminoe/
http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/
http://www.city.osaka.lg.jp/higashisumiyoshi/
http://www.city.osaka.lg.jp/higashisumiyoshi/
http://www.city.osaka.lg.jp/hirano/
http://www.city.osaka.lg.jp/nishinari/
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3. เมืองสาไกและท่ีว่าการเขต 

 

สํานักงาน

สรรพากร 
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วันเวลา รับบริการ 

Umeda 
อเุมดะ 

7F Osaka Ekimae Dai2 Building, 1-2-2-700 Umeda, 
Kita-ku, Osaka City 06-4797-2948 

 
 
 
 

 จนัทร์ - ศกุร์ 

9:00-17:30 
วนัศกุร์เปิดถงึ 

19:00 
 

Kyobashi 
เคียวบาช ิ

4F JEI Kyobashi Building, 2-2-48 Katamachi, 
Miyakojima-ku,Osaka City 06-4801-2948 

Bentencho 
เบนเต็นโจ 

1F Oak 200 2bangai, 1-2-2-100 Benten, Minato-ku, 
Osaka City 06-4395-2948 

Namba 
นมับะ 

5F Osaka City Air Terminal (OCAT) 1-4-1 Minatomachi, 
Naniwa-ku, Osaka City 06-4397-2948 

Abeno 
อะเบโนะ 

7F Abeno Medix, 1-2-7-702 Asahimachi, Abeno-ku, 
Osaka City 06-4396-2948 

Senba Hojin 
เซ็มบะ โฮจิน 

2F Senba Center Building 3 goukan, 1-4-3-203 Senba 
Chuo, Chuo-ku, Osaka City  06-4705-2948 

ชื่อเทศบาล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
เวลารับ

บริการ 
URL 

Sakai 
City 
เมืองสาไก 

3-1 Minami Kawaramachi, 
Saiku, Sakai City 072-233-1101 จนัทร์ - ศกุร์ 

9:00-17:30 

https://www.city.sakai.lg.jp/for
eign.html 

   [ภาษาองักฤษ, เกาหลี – 

เกาหลีเหนือ, จีน, โปรตเุกส, 

สเปน, เวียดนาม, ไทย, 

ฟิลิปปินส์、อินโดนีเซีย] 

ช่ือเขต ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ เวลารับบริการ 
URL 

[ภาษาญ่ีปุ่ น] 

Sakai 
สาไก 

3-1 Minami Kawaramachi, 
Sakai-ku, Sakai City 072-228-7403 

 

 

จนัทร์ - ศกุร์ 

9:00-17:30 
 

https://www.city.sakai.lg.jp/sa
kai/index.html 

Kita  
คิตะ 

5-1-4 Shin-Kanaokacho, Kita-ku, 
Sakai City 072-258-6706 http://www.city.sakai.lg.jp/kita

/index.html 

Nishi 
นิชิ 

6-600 Ootori Higashimachi, 
Nishiku, Sakai City 072-275-1901 http://www.city.sakai.lg.jp/nis

hi/index.html 

Naka 
นาคะ 

2470-7 Fukaisawamachi, 
Naka-ku, Sakai City 072-270-8181 http://www.city.sakai.lg.jp/nak

a/index.html 

Higashi  
ฮิกาช ิ

195-1 Hikishouharaderamachi, 
Higashi-ku, Sakai City 072-287-8100 https://www.city.sakai.lg.jp/hi

gashi/index.html 

Mihara 
มิฮาร่ะ 

167-1 Kuroyama, Mihara-ku, 
Sakai City 072-363-9311 http://www.city.sakai.lg.jp/mih

ara/index.html 

https://www.city.sakai.lg.jp/foreign.html
https://www.city.sakai.lg.jp/foreign.html
https://www.city.sakai.lg.jp/sakai/index.html
https://www.city.sakai.lg.jp/sakai/index.html
http://www.city.sakai.lg.jp/kita/index.html
http://www.city.sakai.lg.jp/kita/index.html
http://www.city.sakai.lg.jp/nishi/index.html
http://www.city.sakai.lg.jp/nishi/index.html
http://www.city.sakai.lg.jp/naka/index.html
http://www.city.sakai.lg.jp/naka/index.html
https://www.city.sakai.lg.jp/higashi/index.html
https://www.city.sakai.lg.jp/higashi/index.html
http://www.city.sakai.lg.jp/mihara/index.html
http://www.city.sakai.lg.jp/mihara/index.html
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4. องค์การการเข้าประเทศ 

 
 

5. รายช่ือสมาคมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในจังหวัดโอซาก้า 
Osaka Foundation of International Exchange (OFIX) http://www.ofix.or.jp/ 
มลูนิธิแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศจงัหวดัโอซาก้า(OFIX) 

TEL 06-6966-2400 
FAX 06-6966-2401 

5 Fr My Dome Osaka  
2-5 Hommachi-bashi, Chuo-ku, Osaka  540-0029   info@ofix.or.jp 

Osaka International House Foundation (I-house)  http://www.ih-osaka.or.jp/ 
มลูนิธิแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศอินเตอร์เนชัน่แนลเฮาท์(I-house) 

TEL 06-6773-8989 
FAX 06-6773-8421 

8-2-6 Uehonmachi, Tennoji-ku, Osaka 543-0001 
center@ih-osaka.or.jp 

Suita International Friendship Association (SIFA)  http://suita-sifa.org/ 
สมาคมความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศเมืองซุยตะ(SIFA) 

TEL 06-6835-1192 
FAX 06-6835-6420 

6 F Senri Newtown Plaza  
1-2-1 Tsukumo-dai, Suita 565-0862           info@suita-sifa.org 

Takatsuki International Association (TIA)   http://www.takatsuki-intl-assn.or.jp/ 
สมาคมระหว่างประเทศเมืองทะคะทฺสคิึ(TIA) 

TEL 072-674-7396 
FAX 072-661-8355 

4 F Takatsuki General Center,Takatsuki City Hall 
2-1 Toen-cho, Takatsuki 569-0067    tia@takatsuki-intl-assn.or.jp 

International Friendship Association of Ibaraki      http://www.ifai.jp/ 

สมาคมความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศเมืองอิบาระคิ 

TEL 072-620-1810 
FAX 072-622-7202 

c/o Culture Activity Promotion Division  
Ibaraki City Hall 3-8-13 Ekimae, Ibaraki 567-8505  

Settsu Association for International Exchanges (SAIE) http://settsu-saie.org/ 
  สมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเมืองเซตทฺสึ 

TEL06-6319-6251 
FAX 06-6318-6004 

2F  Settsu Community Plaza Building 
5-35 Minami Senri Oka, Settsu 566-0021 

            office@settsu-saie.org 

Minami 
มินาม ิ

1-1-1 Momoyamadai, Minami-ku, 
Sakai City 072-290-1800 http://www.city.sakai.lg.jp/min

ami/index.html 

ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
เวลารับ

บริการ 
URL 

Osaka 
Immigration 
Bureau  
กองตรวจ 

คนเข้าเมือง 

โอซาก้า 

1-29-53 Nanko Kita, 
Suminoe-ku, Osaka City 
 
ลงรถไฟใต้ดินสายจโูอท่ีสถานี คอส 
มอสสแควร์ ออกทางออกหมายเลข 

3 
 

ติดต่อแต่ละแผนก

โดยตรงจากURL

ข้างล่างนี ้

http://www.imm
i-moj.go.jp/sos
hiki/kikou/osak
a.html 

จนัทร์ - ศกุร์ 

9:00-17:30 
(แต่จะปิดรับ

การยื่นเอกสาร

ถึงเวลา16:00) 

http://www.immi-moj.go.jp/ 
[มีบริการภาษาญ่ีปุ่ น, 

องักฤษ, เกาหลี-เกาหลีเหนือ

,จีน, โปรตเุกส, สเปน] 

http://www.ofix.or.jp/
http://www.ih-osaka.or.jp/
mailto:center@ih-osaka.or.jp
http://suita-sifa.org/
http://www.takatsuki-intl-assn.or.jp/
http://www.ifai.jp/
http://settsu-saie.org/
http://www.city.sakai.lg.jp/minami/index.html
http://www.city.sakai.lg.jp/minami/index.html
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/osaka.html
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/osaka.html
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/osaka.html
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/osaka.html
http://www.immi-moj.go.jp/
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Association for Toyonaka Multicultural Symbiosis（ATOMS）      http://www.a-atoms.info/ 

(มลูนิธิ) สมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศโทโยนากะ 

TEL 06-6843-4343 
FAX 06-6843-4375 

6 F “Etre Toyonaka” 
1-1-1-601 Tamai-cho, Toyonaka 560-0026       atoms@a.zaq.jp 

Ikeda Multicultural Center (IMC)    
ศนูย์นานาวฒันธรรมเมืองอิเคดะ  
http://www.city.ikeda.osaka.jp/shisetsu/bunka/1447722780463.html 

TEL072-735-7588 
FAX072-735-7589 

Ikeda City General Health and Welfare Center 2nd Floor 
3-1-40,Jyonan,Ikeda-city 563-0025  
                                       imc@city.ikeda.osaka.jp 

Minoh Association for Global Awareness (MAFGA)    http://mafga.or.jp/  
(มลูนิธิ) สมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเมืองมิโน ่  

TEL 072-727-6912 
FAX 072-727-6920 

Minoh Multicultural Center 
5-2-36 Onohara-nishi, Minoh 562-0032        

Izumiotsu International Exchange Association  

สมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเมืองอิซมึิโอทฺสึ 
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/sogoseisaku/seisakusuisin/kokusaikoryu/kokusaikory
ukyokai/index.html  

TEL 0725-33-1131 
FAX 0725-21-0412 

c/o Policy Promotion Division   General Policy Department  
Izumiotsu City Hall  
9-12 Shinonome-cho, Izumiotsu 595-8686  

kokusai@city.izumiotsu.osaka.jp 

International Exchange Association of Izumi City 
สมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเมืองอิซมึิ 
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/soumubu/zinkenkokusai/gyoumu/kokusaikouryu
.html  

TEL 0725-99-8115 
FAX 0725-45-3128 

c/o Human Rights and International Division 
Izumi City Hall     2-7-5 Fuchu-cho, Izumi 594-8501  

Takaishi Sister City Association  
สมาคมร่วมเป็นบ้านพี่เมืองน้องของเมืองทะคาอิชิ 

TEL 072-265-1001 
FAX 072-263-6116 

c/o Takaishi City Hall Policy Promotion Division Secretarial 
Department  
4-1-1 Kamo, Takaishi 592-8585 

Tadaoka International Friendship Association 
สมาคมความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศตําบลทะดะโอคะ 

TEL 0725-22-1122 
FAX 0725-22-0364 

c/o Human Rights Public Relations Division 
Tadaoka Municipal Hall 
1-34-1 Tadaokahigashi, Tadaoka-cho, Semboku-gun 595-0805 

tadaokajinken@town-tadaoka.jp 

International Friendship Association of Kishiwada     https://ifa-kishiwada.rinku.org/  
สมาคมความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศเมืองคิชิวาดะ  
TEL/FAX 
072-457-9694 

Madoka Hall 1-17-1 Araki-cho, Kishiwada 596-0004  
kokusai@sensyu.ne.jp   

Kaizuka International Friendship Association (KAIFA) https://kaizuka-kokusai.jimdo.com/  
สมาคมความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศเมืองไคซึคะ(KAIFA) 

TEL 072-433-7230 
FAX 072-433-7233 

c/o Exchange Promotion Division, Kaizuka City Hall 
1-17-1 Hatakenaka, Kaizuka 597-8585    koryu@city.kaizuka.lg.jp 

http://www.a-atoms.info/
http://www.city.ikeda.osaka.jp/shisetsu/bunka/1447722780463.html
http://mafga.or.jp/
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/sogoseisaku/seisakusuisin/kokusaikoryu/kokusaikoryukyokai/index.html
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/sogoseisaku/seisakusuisin/kokusaikoryu/kokusaikoryukyokai/index.html
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/soumubu/zinkenkokusai/gyoumu/kokusaikouryu.html
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/soumubu/zinkenkokusai/gyoumu/kokusaikouryu.html
https://kaizuka-kokusai.jimdo.com/
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Izumisano Cross-cultural Association (ICA) http://www.ica.gr.jp/wp/features-ja  
สมาคมแลกเปลี่ยนวฒันธรรมเมอืงอิซมึิสะโนะ(ICA) 

TEL 072-429-9741 
FAX 072-429-9742 

1 F Nambu Citizens Exchange Center (Main building) 
476-2 Minami-nakakashii, Izumisano 598-0035 

info@ica.gr.jp 

Sennan City ABC Committee    https://abc-iinkai.jp/  

คณะกรรมการ ABC ของเมืองเซนนนั 

TEL 072-483-0004 
FAX 072-483-0325 

c/o Policy Promotion Division   General Policy Department 
Sennan City Hall 
1-1-1 Tarui, Sennan 590- 0521 

seisaku@city.sennan.lg.jp 
Hannan City International Exchange Circle  http://www.city.hannan.lg.jp/ 
ชมรมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเมืองฮนันนั 

TEL 072-471-5678 
FAX 072-473-3504 

c/o Board of Education Department  
Hannan City Hall       
35-1 Ozaki-cho, Hannan 599-0292 

s-gakusyuu@city.hannan.osaka.jp 

Kawachinagano International Friendship Association （KIFA）http://www.kifa-web.jp/  
สมาคมความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศเมืองคาวาจินะกะโนะ（KIFA） 

TEL 0721-54-0002 
FAX 0721-54-0004 

3 F Citizens Exchange Center (KICCS) 
7-1 Shoei-cho, Kawachinagano 586-0025      office@kifa-web.jp 

Tondabayashi Intercultural Communication Center http://www4.kcn.ne.jp/~ticc/ 
ศนูย์ความสมัพนัธ์แลกเปลีย่นวฒันธรรมเมืองทนดะบะยาช ิ

TEL/FAX 
0721-24-2622 

1-4-31 Koda, Tondabayashi 584-0036        ticc@m4.kcn.ne.jp 

Habikino International Exchange Volunteer Circle (MIYABI) 
ชมรมอาสาสมคัรแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเมืองฮะบิคิโนะ (MIYABI) 

TEL 072-958-1111 
FAX 072-958-0397 

c/o Citizens Cooperation and Interaction Division 
Human Rights Department, Habikino City Hall 
4-1-1 Konda, Habikino 583-8585 

shiminkyoudou@city.habikino.osaka.jp 

Fujiidera International Friendship Association    http://fujiidera.web.fc2.com/  
สมาคมความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศเมืองฟจุิเดร่ะ 

TEL 072-939-1050 
FAX 072-952-8981 

c/o Community Promotion Division 
Fujiidera City Hall 1-1-1 Oka, Fujiidera 583-8583   

Yao International Center（YIC）  http://www.helloyic.or.jp/  
ศนูย์ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศเมืองยะโอะ（YIC） 

TEL 072-924-3331 
FAX 072-924-3332 

Yao City Lifelong Learning Center, 
5-85-16 Asahigaoka, Yao 581-0833  

helloyic@helen.ocn.ne.jp 

Kashiwara International Exchange Association  

สมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเมืองคะชิวาร่ะ 
http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2014081300056/  

TEL 072-972-1501 
FAX 072-973-1201 

Industry Promotion Division  
Kashiwara City Hall 
1-55 Kashiwara City, 582-8555   

 sangyo@city.kashiwara.osaka.jp 

http://www.ica.gr.jp/wp/features-ja
https://abc-iinkai.jp/
mailto:seisaku@city.sennan.lg.jp
http://www.kifa-web.jp/
http://www4.kcn.ne.jp/%7Eticc/
http://fujiidera.web.fc2.com/
http://www.helloyic.or.jp/
http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2014081300056/
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Higashiosaka International Friendship Association http://hoifa.com/  
สมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเมืองฮิกาชิโอซาก้า 

TEL 06-4309-3155 
FAX 06-4309-3823 

c/o Cultural & International Division 
Human Rights and Culture Department 
Higashiosaka City Hall 
1-1-1 Aramoto-kita, Higashiosaka 577-8521 

bunkoku@city.higashiosaka.lg.jp 

Moriguchi Foundation of International Exchange  
ชมรมเพื่อนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศโมริกจุ ิ  

TEL 06-6992-1516 
080-6219-5344 

Community Promotion Division  
Moriguchi City Hall 
 
2-5-5 Keihanhondori, Moriguch 570-8666  

 

Hirakata Foundation for Culture and International Exchange http://www.hirabunkoku.or.jp/  
มลูนิธิแลกเปลี่ยนวฒันธรรมระหว่างประเทศเมืองฮิราคะตะ 

TEL 072-843-1123 
FAX 072-845-1896 

2 F Hirakata Civic Hall Office 
8-33 Okahigashimachi, Hirakata 573-0032  

info@hirabunkoku.or.jp 

Neyagawa City International Exchange and Friendship Association （NIEFA） 
สมาคมความสมัพนัธ์และแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเมืองเนย่ะกาว่ะ（NIEFA） 
http://niefa.or.jp/  

TEL 072-811-5935 
FAX 072-811-5936 

1 F Neyagawa Civic Hall 
41-1 Hada-cho, Neyagawa 572-0848  

 

Katano International Friendship Association (KIFA) http://kifasound.web.fc2.com/index.htm/  
สมาคมความสมัพนัธ์และแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเมืองคะตะโนะ (KIFA) 

TEL 072-894-1113 
FAX 072-894-1119 

1 F Katano Hall    14-25 Matsuzuka, Katano 576-0043 
katano_ifa@yahoo.co.jp 

 

http://hoifa.com/
http://www.hirabunkoku.or.jp/
http://niefa.or.jp/
http://kifasound.web.fc2.com/index.htm/
mailto:katano_ifa@yahoo.co.jp
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Ⅸ‐２ หน่วยงานให้คาํปรึกษาแนะนําเป็นภาษาต่างประเทศ 
ชื่อ ปรึกษาเนือ้เร่ือง ภาษาที่ให้บริการ วันทาํงาน สถานที่ติดต่อ 

Osaka Information 
Service for 
Foreign Residents 

หน่วยงานให้
คาํปรึกษาแนะนํา
สําหรับชาวต่าง 
ชาติจังหวัดโอ
ซาก้า 

 

รวมการให้
คําปรึกษาเร่ือง
ทัว่ไป 

 

ภาษาองักฤษ, 
โปรตเุกส, สเปน, 
ฟิลิปปินส์, ไทย, จีน, 
เกาหล-ีเกาหลีเหนือ, 
เวียดนาม,อินโดนีเซีย
,เนปาล 

จนัทร์, ศกุร์ 
 9:00-20:00 
องัคาร, พธุ, 
พฤหสั 
9:00-17:30 
ยกเว้น
วนัหยุดราชการ
และช่วงปีใหม่ 
(29ธ.ค.-3ม.ค.) 
ทกุวนัอาทิตย์ท่ี 2

และ 4 ของเดือน 

13:00-17:00 

 
06-6941-2297 
 

   ปรึกษาทางอีเมล์  

(ภาษาญ่ีปุ่ น, องักฤษ) 
Jouhou-c@ofix.or.jp  
URL 
http://www.ofix.or.jp/life/ind
ex.html 

Osaka 
International 
House Foundation 

มูลนิธิแลก 
เปล่ียนระหว่าง
ประเทศอินเตอร์
เนชั่นแนลเฮาท์ 

ภาษาองักฤษ, จีน, 
เกาหล ี-เกาหลีเหนือ
,เวียดนาม,
ฟิลิปปินส์ 
(ทกุวนั) 

 

จนัทร์- ศกุร์ 
 9:00-19:00 
เสาร์, อาทิตย์, 
วนัหยุดราชการ 
9:00-17:30 

ยกเว้น
วนัหยุดราชการ
และช่วงสิน้ปี- 
ปีใหม่ 

 

06-6773-6533 
 

URL 
http://www.ih-osaka.or.jp/ 

 

 

Kansai Lifeline 

ไลฟ์ไลน์ 

เส้นชีวิตคันไซ 

ภาษาจีนไต้หวนั
(ฮกเกีย้น), ภาษาจีน
กลาง 

องัคาร, พฤหสับดี
, เสาร์ 
10:00-19:00 

06-6441-9595 
 
URL 

http://kansai-seimeisen.com/
about_1.html 

Immigration 
General 
Information 
Center for 
Foreign Nationals 
ศูนย์ข่าวสาร 
ท่ัวไปเกี่ยวกับ 
วีซ่าสําหรับคน
ต่างชาติ 

ให้คําปรึกษา
เก่ียวกบั
สถานภาพการ
พํานกั  

ภาษาองักฤษ, จีน, 
เกาหล-ีเกาหลีเหนือ, 
สเปน, โปรตเุกส 
ฯลฯ 

จนัทร์-ศกุร์ 

8:30-17:15 

 
0570-013-904 

03-5796-7112  

(IP, PHS, ต่างประเทศ) 

URL 

http://www.immi-moj.go.jp/i
nfo/index.htm 

 

 

AMDA 
International 
Medical 
Information 
Center  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
สถานพยาบาล 
นานาชาติ 

ให้คําปรึกษา
ทางการแพทย์ 
(แนะนําระบบ 
รักษาพยาบาล 
ของญ่ีปุ่ น /   

แนะนําสถาน 
พยาบาลท่ี 
สามารถให้ 

ภาษาญ่ีปุ่ นง่ายๆ จนัทร์-ศุกร์ 
10:00-15:00 

 
 03-6233-9266 

 (โตเกียวเซ็นเตอร์) 
URL 
https://www.amdamedicalc
enter.com/ 
 

http://www.ofix.or.jp/life/index.html
http://www.ofix.or.jp/life/index.html
http://www.ih-osaka.or.jp/
http://kansai-seimeisen.com/about_1.html
http://kansai-seimeisen.com/about_1.html
http://www.immi-moj.go.jp/info/index.htm
http://www.immi-moj.go.jp/info/index.htm
https://www.amdamedicalcenter.com/
https://www.amdamedicalcenter.com/
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ชื่อ ปรึกษาเนือ้เร่ือง ภาษาที่ให้บริการ วันทาํงาน สถานที่ติดต่อ 

แอมด้า บริการด้วย 
ภาษาต่าง 
ประเทศได้ 
และบริการล่าม 

เป็นต้น) 
 

CHARM 
 

สํานักงานชาร์ม 
 

ให้คําปรึกษา
ทางการแพทย์ 
(ให้คําปรึกษา
ด้วยนานา
ภาษาเก่ียวกบั
เร่ืองอาการติด
เชือ้ทาง
เพศสมัพนัธ์ 
เช่น เอชไอวี) 

ภาษาสเปน, 
โปรตเุกส, องักฤษ 

องัคาร 
16:00-20:00 

 
 06-6354-5901 
 

สามารถมาปรึกษาท่ี

สํานกังานได้ 

 

URL 
http://www.charmjapan.co
m/ 

ภาษาไทย พธุ  

16:00-20:00 

ภาษาฟิลิปปินส์, 
องักฤษ 

พฤหสับดี 

16:00-20:00 

Osaka 
Employment 
Service Center for 
Foreigners 

 

ศูนย์บริการบริหาร
แรงงานต่างด้าวโอ
ซาก้า 

ให้คําปรึกษา
เร่ืองแรงงาน 
(ให้คํา ปรึกษา
และแนะนํา
อาชีพแก่
นกัศกึษา
ต่างชาติและผู้ที่
เชี่ยวชาญ
ทางด้าน
เทคโนโลยี) 

ภาษาองักฤษ, จีน, 
โปรตเุกส 

 (ยกเว้นวนัหยดุ 
ราชการ และช่วง 
สิน้ปี-ปีใหม่  
บางกรณีวนั

ทํางาน 
จะเปลี่ยนไป) 
13:00-18:00 

จนัทร์～ศกุร์ 

 
16th Floor 
Hankyu Grand Building 
8-47 Kakuda-cho, 
Kita-ku, Osaka City  
 
ชัน้ 16 ตึกฮงัคิวแกรนด์
บิลดิง 
8-47 คะคดุะ-โจว、คิตะ-
ค、ุ 

โอซาก้า    
 06-7709-9465 
  
 

URL 
https://jsite.mhlw.go.jp/o
saka-foreigner/ 
 

 

ภาษาสเปน องัคาร・ 

พฤหสับดี 

13:00 - 18:00 

ให้คําปรึกษา
เร่ืองแรงงาน 
(คําแนะนํา 
เก่ียวกบัวีซ่า) 

 จนัทร์～ศกุร์ 

14:00-18:00 

กรุณาติดต่อ
ลว่งหน้าและ 
จองวนัเวลา   

Hello Work 
(Sakai) 
ฮัลโหลเวิร์ค 

(สาไก) 

 

ให้คําปรึกษา

เร่ืองแรงงาน  

 

ภาษาจีน / โปรตเุกส / 

สเปน 

จนัทร์～ศกุร์ 
13: 00-17: 00 
ในกรณีที่จํา 
เป็นต้องมีลา่ม 
กรุณาติดต่อ
ลว่งหน้า 

 
 072-222-5049 
 
URL  
https://jsite.mhlw.go.jp/o
saka-hellowork/list/sakai
/madoguchi_goannai.ht
ml 

http://www.charmjapan.com/
http://www.charmjapan.com/
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/sakai/madoguchi_goannai.html
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/sakai/madoguchi_goannai.html
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/sakai/madoguchi_goannai.html
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/sakai/madoguchi_goannai.html
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ชื่อ ปรึกษาเนือ้เร่ือง ภาษาที่ให้บริการ วันทาํงาน สถานที่ติดต่อ 
“The Advisor for 
Foreign Workers”, 
Osaka Labor 
Bureau 

หน่วยงานให้
คาํปรึกษาสําหรับ
คนงานต่างชาติ
กรมแรงงานโอ
ซาก้า 

ให้คําปรึกษา

เก่ียวกบัเงื่อนไข 

ด้านแรงงาน 

ภาษาองักฤษ 

 (จนัทร์ / พธุ) 

ภาษาโปรตเุกส 

 (พธุ / พฤหสับดี) 

ภาษาจีน (พธุ) 
 

9:30-17:00 
(ยกเว้น12:00 - 

13:00) 

อาจมีการ 

เปลี่ยนวนั   

กรุณาติดต่อ 

ลว่งหน้า 

9 F Building No.2, 
Osaka Goudouchousha  
(government office 
complex) 4-1-67 
Otemae, Chuo-ku, 
Osaka City    
 
06-6949-6490 
URL  
https://jsite.mhlw.go.jp/o
saka-roudoukyoku/hour
ei_seido_tetsuzuki/advis
or_foreign_workers.html 

Telephone 
Consultation 
Service for 
Foreign Workers 
หน่วยงานให้
คาํปรึกษาทาง
โทรศัพท์สําหรับ
คนงานต่างชาติ 

ให้คําปรึกษา
เก่ียวกบัเงื่อนไข 
ด้านแรงงาน,
อธิบายเก่ียวกบั
เร่ืองกฎหมาย 
และแนะนํา
สํานกังาน 
ต่างๆที่
เก่ียวข้อง 

ภาษาองักฤษ 

 (จนัทร์ - ศกุร์) 

10:00～15:00 
(ยกเว้น 

12:00-13:00) 

0570-001701 

ภาษาจีน 
(จนัทร์ - ศกุร์) 

0570-001702 

ภาษาโปรตเุกส
(จนัทร์ - ศกุร์) 

0570-001703 

ภาษาสเปน 
(จนัทร์ - ศกุร์) 

0570-001704 

ภาษาฟิลิปปินส์ 
(องัคาร,พธุ,
พฤหสับดี, ศกุร์) 

0570-001705 

ภาษาเวียดนาม 
(พธุ, ศกุร์, เสาร์) 

0570-001706 

ภาษาพม่า 
(พธุ, อาทิตย์) 

0570-001707 

ภาษาเนปาล 
(พธุ, อาทิตย์) 

0570-001708 

Osaka Prefectural 
General Labor 
Office  
หน่วยสํานักงานให้

คาํปรึกษาแรงงาน

ท่ัวไปจังหวัดโอ

ซาก้า 

 

ให้คําปรึกษา
เก่ียวกบัปัญหา 
/  
เร่ืองกลุ้มใจใน
ที่ทํางานและ
ปัญหาแรงงาน
ทัว่ไป 

ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 
 

จนัทร์～ศกุร์ 
9:00-17:45 
 

ในกรณีที่จําเป็น 
ต้องมีลา่ม กรุณา
ติดต่อล่วงหน้า 

3rd floor, West wing of L 
Osaka Building 2-5-3, 
Ishimachi,Chuo-ku, 
Osaka City 

ชัน้ 3 ตึกเอรุโอซาก้า ตกึ
ทิศใต้ 
2-5-3 อิชิโจว、จโูอ-ค、ุ 

โอซาก้า    
06-6946-2608 
URL 
http://www.pref.osaka.lg.jp/
sogorodo/soudan/ 

Osaka Prefecture 
Female 
Consultation 
Center 

ให้คําปรึกษา
เก่ียวกบัปัญหา 

/  

ภาษาองักฤษ, จีน, 
เกาหล-ีเกาหลีเหนือ, 
โปรตเุกส, สเปน, 

จนัทร์～ศุกร์  

9:00-17:30 
 

06-6949-6181  

URL 
http://www.pref.osaka.lg.jp/j
oseisodan/shokai.html  

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/advisor_foreign_workers.html
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/advisor_foreign_workers.html
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/advisor_foreign_workers.html
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/advisor_foreign_workers.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/sogorodo/soudan/
http://www.pref.osaka.lg.jp/sogorodo/soudan/
http://www.pref.osaka.lg.jp/joseisodan/shokai.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/joseisodan/shokai.html
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ชื่อ ปรึกษาเนือ้เร่ือง ภาษาที่ให้บริการ วันทาํงาน สถานที่ติดต่อ 

ศูนย์ปรึกษา
สําหรับสตรี 
จังหวัดโอซาก้า 

เร่ืองกลุ้มใจของ
สตรี 

เวียดนาม
,ฟิลิปปินส์, ไทย,
อินโดนีเซีย,เนปาล 

Human Rights  
Consultation 
Center, Human 
Rights Protection 
Department , 
Osaka Legislation 
Bureau 

สํานักงานที่ปรึกษา

ด้านสทิธิมนุษยชน 

แผนก 

คุ้มครองสทิธ ิ

มนุษยชนกรม 

กฎหมายโอซาก้า 

ให้คําปรึกษา

เก่ียวกบัสิทธิ

มนษุยชน 
 

ภาษาองักฤษ, จีน, 

เกาหล-ีเกาหลีเหนือ, 

ฟิลิปปินส์,โปรตเุกส, 

เวียดนาม 

 

จนัทร์～ศุกร์  

9:00-17:00 
 

 
 0570-090911 
 
URL 
http://www.moj.go.jp/JINKE
N/jinken21.html 
 

 

Osaka Bar 
Association ศูนย์

ปรึกษาเร่ืองสทิธิ

มนุษยชนทาง

โทรศัพท์ สมาคม

ทนายความโอซาก้า 

ให้คําปรึกษา
เก่ียวกบัสิทธิ
มนษุยชน  

ภาษาองักฤษ, จีน, 
เกาหล-ี เกาหลีเหนือ 

วนัศุกร์ท่ี 2 และ4 

ของเดือน 

12:00 - 17:00 

06-6364-6251 

Japan Legal 
Support Center 
(Houterasu) 
ศูนย์ช่วยเหลือ   
ด้านกฎหมายของ

ญ่ีปุ่ น(โฮเทราสุ) 

ให้คําปรึกษา
เก่ียวกบั
กฎหมาย 

ภาษาองักฤษ, จีน, 
เกาหล ี– เกาหลี
เหนือ, สเปน, 
โปรตเุกส, เวียดนาม
,ฟิลิปปินส์, ไทย, 
เนปาล 

จนัทร์～ศุกร์ 

9:00 - 17:00 

 
 0570-078377 
URL 
http://www.houterasu.or.jp/
multilingual/index.html 
 

 

 

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html
http://www.houterasu.or.jp/multilingual/index.html
http://www.houterasu.or.jp/multilingual/index.html


- 86 - 

Ⅸ-3  การรักษาพยาบาลและสุขอนามยั 

１．รายช่ือคลีนิคฉุกเฉินตอนกลางคืนและวันหยุด 
(เฉพาะภาษาญ่ีปุ่ นเท่านัน้ กรุณพาคนพดูภาษาญ่ีปุ่ นได้ไปด้วย) 
  

Int แผนกอายรุแพทย์ Ped แผนกกมุารแพทย์      
Sur แผนกศลัยแพทย์ Den แผนกทนัตแพทย์        
Oph แผนกจกัษุแพทย์ Oto แผนกหคูอจมกู  
Ort แผนกศลัยกรรมตกแต่ง   

※ สามารถค้นหาข้อมลูโดยละเอียดได้จากเวบไซต์ข้อมลูข่าวสารทางการแพทย์ของจงัหวดัโอซาก้า 
（https://www.mfis.pref.osaka.jp/apqq/qq/men/pwtpmenult01.aspx） 

 

ชื่อเมือง ชื่อสถานพยาบาล  ท่ีอยู่ เบอร์โทรสัพท์ วันและเวลาทาํงาน 

Suita 

เมืองซุยตะ 

Suita Municipal 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินแห่ง
เทศบาลซุยตะ 
Int Ped Sur Den 

19-2 Deguchicho, 
Suita 
19-2 เดกจุิโจว ซุยตะ 

ชัน้ 4 ศนูย์อนามยัแห่ง 
เทศบาลในอาคาร
สวสัดิภาพรวม 

06-6339-2271 
อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, ช่วง

สิน้ปี - ปีใหม่ 
9:30-11:30, 13:00-16:30 

Shimamoto & 
Takatsuki 
ตําบล 
ชิมะโมะโตะ 
และ 
เมืองทะคะทฺสคิึ 

Osaka Mishima  
Emergency 
Medical Center/ 
Takatsuki 
Shimamoto 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินแห่งมิ
ชิม่ะ โอซาก้า / 

คลีนิคฉุกเฉินแห่ง
ตาํบลชิมะโมะโตะ
และเทศบาลทะ
คะทสฺึคิ 
Int  Ped  Sur  Den 

11-1 
Minami-akutagawa
cho, Takatsuki 
 
11-1  
มินาม-ิอะคตุะกะวะ 
โจว, ทะคะทฺสคิึ 
  

072-683-9999 

กลางคืนของวนัในสปัดาห์ 

(Int / Ped / Sur) 
20:30-6:30 
เสาร์ (Int / Ped / Sur) 
14:30- 6:30 
อาทิตย์และวนัหยุดราชการ 

(Int / Ped / Sur) 
9:30-11:30, 13:30-16:30, 
18:30-6:30 
อาทิตย์และวนัหยุดราชการ  

(Den) 
9:30-11:30, 13:30-16:30 

https://www.mfis.pref.osaka.jp/apqq/qq/men/pwtpmenult01.aspx
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Ibaraki 

เมืองอิบาระคิ 

Ibaraki Municipal 
Public Health and 
Medical Center 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉิน
ศูนย์บริการสุขภาพ
การแพทย์แห่ง
เทศบาลอิบาระคิ 
 Int Den 

*For pediatrics, visit 
Takatsuki/ 
Shimamoto 
Emergency Clinic 
สําหรับแผนกกุมาร 
แพทย์ ติดต่อคลีนิค
ฉุกเฉินแห่งตาํบลชิ
มะโมะโตะหรือ
เทศบาลทะคะทสฺึคิ 

Ibaraki Municipal 
Public Health and 
Medical Center 
3-13-5 Kasuga, 
Ibaraki 
 
ศนูย์บริการสขุภาพ
การแพทย์แห่ง
เทศบาลอิบาระคิ 
3-13-5 คะสกุะ,  
อิบาระคิ   
 

072-625-7799 

กลางคืนของวนัในสปัดาห์ 

(Int) 21:00 - 23:30 
เสาร์ (Int) 17:00 - 6:30 

อาทิตย์และวนัหยุดราชการ 
(Int) 
10:00 - 11:30,13:00-16:30, 
18:00-6:30 
อาทิตย์และวนัหยุดราชการ 
(Den) 
10:00-11:30, 13:00-16:30 

Settsu  
เมืองเซตทฺส ึ

Settu Municipal 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินแห่ง
เทศบาลเซตทสฺึ 
Int Ped  

32-19, Koroen, 
Settu City 
 
32-19, โคโรเอ็น,  
เซตทฺส ึ  

072-633-1171 
อาทิตย์และวนัหยุดราชการ 
9:30 - 11:30 
13:00 - 16:00 

Toyonaka  

เมืองโทโยนากะ 

Clinic of Toyonaka 
Municipal Health 
Center 
คลีนิคฉุกเฉินศูนย์
การแพทย์แห่ง
เทศบาลโทโยนากะ 
Int Ped Den 

2-6-1, Uenosaka, 
Toyonaka City 
 
2-6-1, อเุอะโนะสะ

กะ, โทโยนากะ  

06-6848-1661 อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, ช่วง

วนัที1่4 / 15 เดือนสิงหาคม,  

ช่วงสิน้ปี - ปีใหม่ 
  
9:30 - 16:30 

Shounai Public 
Health Center 
ศูนย์การแพทย์แห่ง 
โชไน 
Int Ped Den 

1-3-14-101 
Shimaecho, 
Toyonaka 
 
1-3-14-101  
ชิมะเอะโจว,  
โทโยนากะ 

06-6332-8558 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, ช่วง

วนัท่ี14 / 15 เดือนสิงหาคม,  

ช่วงสิน้ปี - ปีใหม่ 
 9:30-16:30 

Ikeda  

เมืองอิเคดะ 

Ikeda Municipal 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินแห่ง

เทศบาลอิเคดะ 

  Int Ped Den 

（1F East Wing Ikeda 
City Hospital） 
3-1-18 Jonan, 
Ikeda 
3-1-18 โจวนนั, 
อิเคดะ 
（ชัน้1 ตกึด้านตะวนั 

ออกของโรงพยาบาลแห่ง

เทศบาลอิเคดะ） 

072-752-1551 
อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, ช่วง

สิน้ปี - ปีใหม่  

9:00 -11:30, 13:00 -15:30 
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Minoh 
เมืองมิโน่ 

Toyono District 
Children’s 
Emergency Clinic  
 คลีนิคเด็กฉุกเฉิน

แห่งเขตโทโยโนะ 

Ped 

5-1-14 Kayano, 
Minoh 
 
5-1-14 คะย่ะโนะ,  
มิโน่ 

072-729-1981 

กลางคืนของวนัในสปัดาห์ 

18:30-6:30วนัถดัไป 

เสาร์14:30-6:30วนัถดัไป 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, ช่วง

สิน้ปี-ปีใหม่ 

8:30-6:30วนัถดัไป 

Minoh City Hospital 
 โรงพยาบาลแห่ง

เทศบาลมิโน่ 

Int  Den  Sur   
 

5-7-1 Kayano, 
Minoh 
 
5-7-1 คะย่ะโนะ,  
มิโน ่

072-728-2001 

กลางคืนของวนัในสปัดาห์ 
(Int / Sur)  18:30 - 6:30 
วนัถดัไป 

เสาร์ (Int / Sur) 14:30 - 6:30 

วนัถดัไป 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, ช่วง

สิน้ปี - ปีใหม่  
 (Int / Sur) 8:30 - 6:30 
วนัถดัไป 

อาทิตย,์ วนัหยดุราชการ, ช่วง

ส้ินปี - ปีใหม่ 
 (Den) 9:30～16:30 

 
 
Osaka City 

 
 
 
เมืองโอซาก้า 

 

Juso Emergency 
Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินแห่ง 
จูโซ 
  Int Ped 

1-11-26  
Juso-Higashi, 
Yodogawa-ku, 
Osaka 
 
1-11-26  จโูซ-ฮิกา
ชิ, โยโดกาว่ะ-ค,ุ  
โอซาก้า  

06-6304-7883 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, 

ช่วงสิน้ปี - ปีใหม่ 
  
10:00-16:30 

Miyakojima 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินแห่ง 
มิย่ะโกะจิม่ะ 
  Int Ped 

1-24-23  
Miyakojima-Mina
midohri, 
Miyakojima-ku, 
Osaka 
1-24-23  มิย่ะโกะ 
จิม่ะ-มินามิโดโอริ,  
มิย่ะโกะจิม่ะ-ค,ุ  
โอซาก้า 

06-6928-3333 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, 

ช่วงสิน้ปี - ปีใหม่ 
  
10:00-16:30 
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Imazato 
Emergency Clinic  
คลีนิคฉุกเฉินแห่ง 

อิมะสะโตะ 
 Int Ped 

3-6-6 
Oimazato-Nishi, 
Higashinari-ku, 
Osaka 
 
3-6-6 โออิม่ะสะโตะ 
-นิช,ิ ฮิกาชินาริ-ค,ุ  
โอซาก้า  

06-6972-0767 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, 

ช่วงสิน้ปี - ปีใหม่ 
 
10:00-16:30 

Nakano 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินแห่ง 
นะคะโนะ 
  Int .Ped  

2-1-20 Nakano, 
Higashisumiyoshi-
ku, Osaka 
 
2-1-20 นะคะโนะ,  
ฮิกาชิสมุิโยช-ิค,ุ  
โอซาก้า 
 

06-6705-1612 

กลางคืนของวนัในสปัดาห์ 

 (Ped) 20:30-23:00 
อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, 

ช่วงสิน้ปี - ปีใหม่ 

 
 (Int / Ped) 10:00-16:30 

Central 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินกลาง 
 
 Int Ped Oph Oto  

4-10-13  
Shinmachi, 
Nishi-ku, Osaka 
 
4-10-13  ชมิมะจิ, 
นิช-ิค,ุ โอซาก้า  

06-6534-0321 

กลางคืนของวนัในสปัดาห์ 

 (Int / Ped) 22:00-5:30 
วนัถดัไป 
(Oph / Oto) 22:00-0:30 
เสาร์ 
(Int / Ped) 15:00-5:30 
วนัถดัไป 
(Oph / Oto) 15:00-21:30 
อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, 

ช่วงสิน้ปี - ปีใหม่ 
 (Int / Ped) 17:00-5:30 
วนัถดัไป 
(Oph / Oto) 10:00-21:30 

Nishikujo 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินแห่ง 
นิชิคุโจ 

  Int Ped  

5-4-25 Nishikujo, 
Konohana-ku, 
Osaka 
 
5-4-25 นิชิคโุจ,  
โคโนฮาน่ะ-ค,ุ  
โอซาก้า 

06-6464-2111 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, 

ช่วงสิน้ปี - ปีใหม่ 
 
10:00-16:30 

Sawanocho 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินแห่ง 
สะว่ะโนะโจ 

 Int Ped  

4-14-28 
Minamisumiyoshi, 
Sumiyoshi-ku, 
Osaka 
 
4-14-28 มินามิสมุิ
โยชิ, สมุิโยช-ิค,ุ โอ
ซาก้า 

06-4700-7771 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, 

ช่วงสิน้ปี - ปีใหม่ 
 
10:00-16:30 
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Osaka Dental 
Association 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินแห่ง 
สมาคมทันยแพทย์ 
โอซาก้า 

Den 

1-3-27 
Dogashiba, 
Tennoji-ku, Osaka 
 
1-3-27 โดกะชบ่ิะ, 

เท็นโนจ-ิค,ุ โอซาก้า 
 

06-6772-8886 
อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, 

ช่วงสิน้ปี - ปีใหม่ 
9:30-16:00 

06-6774-2600 
(เฉพาะเวลา

กลางคืนเท่านัน้) 
ทกุคืน 21:00-3:00 วนัถดัไป 

Sakai 
เมืองสาไก 

Sakai Children 
Emergency Center 
 Ped 
 
คลีนิคเดก็ฉุกเฉิน

แห่งเทศบาลสาไก 

 
Ped 
 
 
 
 
 
 

1-1-2 Nishi-ku 
Ebarajiacho, Sakai 
 
 
 
1-1-2 นิช-ิค,ุ  
เอะบาร่ะจิโจว,สาไก 

072-272-0909 

กลางคืนของวนัในสปัดาห์ 

20:30 - 4:30 วนัถดัไป 

เสาร์17:30 - 4:30 วนัถดัไป 

อาทิตย์,วนัหยดุราชการ  
9:30 - 11:30, 12:45 -16:30 
17:30 - 4:30 วนัถดัไป 

ช่วงโอบ้ง 8/13,14,15 
9:30 - 11:30, 12:45 - 16:30 
(เฉพาะเสาร์ / อาทิตย1์7:30 - 
20:30), 20:30 - 4:30 วนัถดัไป 

ช่วงสิน้ปี - ปีใหม่  
9:30 - 11:00, 12:45 - 
16:30, 17:30 - 4:30 วนัถดัไป 

Sakai Senboku 
Emergency 
Medical Center 
ศูนย์การแพทย์

ฉุกเฉินแห่ง 
เซ็นโบะคุ สาไก 

Int  

1-8-1 Takeshirodai, 
Minami-ku Sakai 
 
1-8-1 ทาเกะชิโร่ได,  

มินาม-ิค ุ,สาไก 
 

072-292-0099 

เสาร์ 17:30 - 20:30 

อาทิตย์,วนัหยดุราชการ  
9:30 - 11:30, 
12:45 - 16:30, 17:30 - 
20:30 
ช่วงโอบ้ง 8/13,14,15 
9:30 - 11:30, 12:45 - 
16:30, （เฉพาะเสาร์ / 
อาทิตย1์7:30 - 20:30） 
ช่วงสิน้ปี - ปีใหม่  
9:30 - 11:00, 12:45 - 16:30 
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Sakai Oral Health 
Center 
ศูนย์ทันตกรรมแห่ง

เทศบาลสาไก 

Den 

18-3  
Daisen-nakamachi, 
Sakai-ku  Sakai 
 
18-3   
ไดซ็น-นากะมะจ,ิ  
สาไก-ค ุ,สาไก 

072-243-0099 

เสาร์ 17:30-20:30 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ
9:30-11:30, 12:45-16:30 
ช่วงโอบ้ง 8/13,14,15 
9:30 - 11:30, 
12:45 - 16:30,  
(เฉพาะเสาร์ 17:30 -20:30) 
ช่วงสิน้ปี - ปีใหม่  
9:30 - 11:00,  
12:45 - 16:30 

Osakasaya 
ma 

เมืองโอซาก้า 

สะยาม่ะ 

Osakasayama 
Medical 
Association 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉิน
สมาคมการแพทย์
แห่งเทศบาลโอ
ซาก้าสะยาม่ะ 
Int 

1-500-1 
Higashino-higashi, 
Osakasayama 
 
1-500-1  
ฮิกาชิโนะ-ฮิกาช,ิ  
โอซาก้าสะยาม่ะ 
 

072-368-1110 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, 

วนัหยุดชดเชย 
(ยกเว้นช่วงสิน้ปี - ปีใหม่) 
9:00-12:00 

Takaishi  

เมืองทะคาอิช ิ

Takaishi City 
Medical & Clinical 
Care Center 
ศูนย์การแพทย์
ฉุกเฉินแห่งเทศบาล
ทะคาอิชิ 
Int Ped 

4-4-26 Hagoromo, 
Takaishi 
 
4-4-26 ฮะโกโรโมะ,  
ทะคาอิชิ 
 

072-267-0003 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, ช่วง

สิน้ปี - ปีใหม่ 
 
9:00-16:00 

Kishiwada  
เมืองคิชิวาดะ 
 
Izumi 
เมืองอิซมึ ิ
 
Izumiotsu  
เมืองอิซมึโิอทฺสึ 
 
Takaishi  
เมืองทะคาอิช ิ
 
Kaizuka  

เมืองไคซคึะ 

 
Tadaoka  
 ตําบล 
ทะดะโอคะโจว 

North Senshu Area 
Center of Pediatric 
Emergency Care 
คลีนิคฉุกเฉินกุมาร
แพทย์แห่งบริเวณ 
เซ็นชูตอนเหนือ 

Ped 

Kishiwada  
Medical Center 
1-1-51 Arakicho, 
Kishiwada 
 
1-1-51 อะราคิโจว,   
คิชิวาดะ  
 
ในศนูย์การแพทย์ 
คิชิวาดะ 
 
 

072-443-5940 

เสาร์ 17:00 - 22:00 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, ช่วง

สิน้ปี - ปีใหม่ 
 
9:00-12:00,  
13:00-16:00, 
17:00-22:00 
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Kaizuka 
เมืองไคซคึะ 

Kaizuka Municipal 
Emergency Clinic 
 คลีนิคฉุกเฉินแห่ง
เทศบาลไคซึคะ 

Int Den 

1-18-8 
Hatakenaka, 
Kaizuka 
 
1-18-8  
ฮะตาเกะนากะ, 
ไคซคึะ 

072-432-1453 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, ช่วง

สิน้ปี - ปีใหม่ 

（Int・Den） 
10:00-12:00,  
（Int） 
13:00-16:00 

Izumisano  

เมืองอิซมึ ิ

สะโนะ 

Kumatori  
ตําบลคมุะโทะริ 

Tajiri  

ตําบลทะจิริ 

Sennan  

เมืองเซนนนั 

Misaki  

ตําบลมิซะกิ 

Hannan 
เมืองฮนันนั 

South Senshu Area 
Center of 
Emergency Care 
 คลีนิคฉุกเฉินแห่ง
บริเวณเซ็นชูตอนใต้ 

Int Ped 

1-825 Rinku-orai 
Kita, Izumisano 
 
1-825 ริงค-ูโอไรคิตะ, 
อิซมึิสะโนะ  
 

072-464-6040 

เสาร์ (Int / Ped) 
17:30-20:30 
อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, ช่วง

สิน้ปี - ปีใหม่ 
 
 (Int / Ped) 9:30-11:30, 
12:30-16:30  
พฤหสั（Ped）19:30 - 22:30 

Tondabayashi 

เมือง 

ทนดะบะยาชิ 

Tondabayashi 
Municipal Health 
Center 
ศูนย์อนามัยแห่ง
เทศบาล 
ทนดะบะยะชิ 
Den Int 

1-3-38 Koyodai, 
Tondabayashi 
 
1-3-38 โคโยได,  
ทนดะบะยาชิ 

0721-28-1333 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ 

 (Int) 
9:00-11:30, 13:00-15:30 
(Den)9:00 - 11:30 
ช่วงสิน้ปี - ปีใหม่  
 
（Int / Den） 
9:00 - 11:30 
13:00 - 15:30 

Tondabayashi 
 City Hospital 
โรงพยาบาลแห่ง

เทศบาล 
ทนดะบะยาชิ 

(เฉพาะเด็กอายุตํ่า

กว่า 13 ปี) 
Ped 

1-3-36 Koyodai, 
Tondabayashi 
 
1-3-36 โคโยได,  
ทนดะบะยาชิ 

0721-29-1121 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, ช่วง

สิน้ปี - ปีใหม่ 
 
9:00 - 11:30 
13:00 - 15:30 

Kawachinaga
no  

เมืองคาวาจินะ
กะโนะ 

Kawachinagano 
Municipal 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินแห่ง
เทศบาลคาวาจินะ
กะโนะ 

2-13 Kikusuicho, 
Kawachinagano 
 
2-13 คิคซุุยโจว,  
คาวาจินะกะโนะ  
 

0721-55-0300 

เสาร์ (Int) 18:00-20:40 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, ช่วง

สิน้ปี - ปีใหม่ 
(Int) 
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ชื่อเมือง ชื่อสถานพยาบาล  ท่ีอยู่ เบอร์โทรสัพท์ วันและเวลาทาํงาน 
 
※แผนกอายุรแพทย์

(เฉพาะเด็กอายุสูง

กว่า 13 ปี) 

Int Den 

10:00-11:40,  
13:00-15:40 
อาทิตย์, วนัหยุดราชการ  

（Den） 
10:00-11:40 

ช่วงสิน้ปี – ปีใหม่, โกลเดนวีค     

（Den） 
10:00-11:40,  

13:00-15:40 

Habikino 
เมืองฮะบิคิโนะ 

Habikino Municipal 
Emergency Clinic 
 คลีนิคฉุกเฉินแห่ง
เทศบาลฮะบิคิโนะ 

Int Ped Den 

4-2-3 Konda, 
Habikino 
 
4-2-3 คอนดะ, 
ฮะบิคิโนะ 
 

072-956-1000 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, ช่วง

สิน้ปี - ปีใหม่ 
10:00-12:00,  
13:00-16:00 

 
Nighttime Pediatric 
Emergency Clinic
【for Matsubara, 
Fujiidera and 
Habikino】 
คลีนิคฉุกเฉินเวลา
กลางคืน【สําหรับ
เมืองมะทสฺึบาระ,ฟุจิ
เดร่ะ,และฮะบิคิ
โนะ】  
Ped 

4-2-3 Konda, 
Habikino 
 
4-2-3 คอนดะ, 
ฮะบิคิโนะ 
 

072-956-1000 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, ช่วง

สิน้ปี - ปีใหม่ 

 
17:30-21:30 

Fujiidera 
เมืองฟจุิเดร่ะ 

 
Fujiidera Municipal  
Health Center 
Emergency Clinic 
คลีนิคศูนย์อนามัย
ฉุกเฉินแห่งเทศบาล 
ฟุจิเดร่ะ Int Ped 
Den 
 

2F Fujiidera 
Municipal  Health 
Center 
9-4-33 Koyama, 
Fujiidera 
 
9-4-33 โคะยาม่ะ, 
ฟจุิเดร่ะ  
 
ชัน้2 ศนูย์อนามยัแห่ง
เทศบาลฟจุิเดร่ะ 

072-939-7194 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, ช่วง

สิน้ปี - ปีใหม่ 

10:00-12:00,  
13:00-16:00 

Matsubara 

เมืองมตัสบึาร่ะ 

 
Matsubara 
Tokushukai 
Hospital 
โรงพยาบาล 
โทะคุชูไค  
มัตสึบาร่ะ 

Ped 

7-13-26 
Amamihigashi, 
Matsubara 
 
7-13-26  
อะมามิฮิกาช,ิ 
มตัสบึาร่ะ 

072-334-3400 

เสาร์ 13:00 - 17:00 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, ช่วง

สิน้ปี - ปีใหม่ 

9:30 - 11:30 
13:00 - 16:00 
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ชื่อเมือง ชื่อสถานพยาบาล  ท่ีอยู่ เบอร์โทรสัพท์ วันและเวลาทาํงาน 

Yao  

เมืองยะโอะ 

Yao Municipal 
Health Center 
ศูนย์อนามัยแห่ง
เทศบาลยะโอะ 

Int Ped Den 

Yao City Lifelong 
Learning Center 
5-85-16  
Asahigaoka, Yao 
 
5-85-16   
อะสาฮีกะโอกะ, 
ยะโอะ 
 
ตกึโชวไกกกัคชุเูซ็น
เตอร์ 

072-993-8600 

เสาร์ (Ped) 17:00-20:30 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, ช่วง

สิน้ปี - ปีใหม่ 
(Int / Ped / Den) 
10:00-11:30, 13:00-15:30 
(Int / Ped) 17:00-20:30 

Kashiwara 
เมืองคะชิวาร่ะ 

 
Kashiwara 
Municipal Hospital 
โรงพยาบาลแห่ง
เทศบาลคะชิวาร่ะ 

Int Ped Sur Ort 
*Ped is open in Sun 
AM only. 
*แผนกกุมารแพทย์
จะเปิดบริการเฉพาะ
ช่วงเช้าของวัน
อาทติย์เท่านัน้ 

1-7-9 Hozenji, 
Kashiwara 
 
1-7-9    
โฮเซ็นจิ, คะชิวาร่ะ 
 

072-972-0885 

（Int）ทกุวนั24ชัว่โมง 

（Sur）พฤหสั / เสาร์ / อาทิตย์ 
  8:45 - 8:45วนัถดัไป 
（Ped）จนัทร์20:00- 8:00

วนัถดัไป 

เสาร์ / อาทิตย์ 9:00 - 11:30 

（Ort）พฤหสั 
8:45 - 8:45วนัถดัไป 

 

Higashiosaka 

เมืองฮิกาชิ 
โอซาก้า 

 

Higashiosaka 
Municipal 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินแห่ง

เทศบาลฮิกาชิโอ

ซาก้า 

Int Ped Den 

4-4-38 Nishiiwata, 
Higashiosaka 
 
4-4-38  นิชิอิวาตะ,  
ฮิกาชิโอซาก้า 

06-6789-1121 

เสาร์ (Int / Ped) 
18:00-20:30 
อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, ช่วง

สิน้ปี - ปีใหม่ 
(Int / Ped / Den) 
10:00-11:30,  
13:00-16:30 

Moriguchi 

เมืองโมริกจุิ 

 
Moriguchi Internal 
& Pediatric 
Emergency Clinic 
คลีนิคอายุรแพทย์
และกุมารแพทย์
ฉุกเฉินแห่งเทศบาล
โมริกุจ ิ

Int Ped 

1-13-7 Omiyadori, 
Moriguchi 
 
1-13-7   
โอมิย่ะโดโอะริ,  
โมริกจุิ 

(ศนูย์อนามยัเพื่อ

ประชาชนชัน้1) 

06-6998-9970 

เสาร์ 18:00-20:30 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ  

10:00-12:00,  
13:30-16:30, 
18:00-20:30 
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Hirakata 
เมืองฮิราคะตะ 

Hirakata 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินแห่ง
เทศบาลฮิราคะตะ 
Int Ped 

2-9-19 Ogaitocho, 
Hirakata 
 
2-9-19    
โอไกโทะโจว,  
ฮิราคะตะ 

(อาคารแพทย์ เมืองฮิ

ราคะตะ ชัน้ 2 ) 

072-845-2656 

เสาร์ 17:40-20:30 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, ช่วง

สิน้ปี - ปีใหม่ 
9:40-11:30,  
12:40-16:30 

 
Hirakata Municipal 
Dental Emergency 
Clinic 
คลีนิคทันตแพทย์
ฉุกเฉินแห่งเทศบาล 
ฮิราคะตะ    
Den 
 

2-13-13  
Kinyahommachi, 
Hirakata 
2-13-13    
คินย่ะฮอมมะจ,ิ  
ฮิราคะตะ 

(ศนูย์อนามยั ชัน้ 1) 

072-848-0841 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, ช่วง

สิน้ปี - ปีใหม่ 
9:30-11:30,  
13:00-16:30 

 
North Kawachi 
Nighttime  
Emergency 
Medical Center 
【For Moriguchi, 
Hirakata, 
Neyagawa, Daito, 
Kadoma, 
Shijonawate and 
Katano】 
คลีนิคฉุกเฉินเวลา
กลางคืนในเขต 
คาวาจิตอนเหนือ 
※แผนกกุมารแพทย์
(ถึงชัน้มัธยมปีท่ี3) 
【สําหรับเมืองโมริกุ
จิ,ะฮิราคะตะ,เนย่ะ
กาว่ะ,ไดโต,คะโดมะ
,ชิโจนาวะเตะและ
คะตะโนะ】 

Ped 

2-13-13  
Kinyahommachi, 
Hirakata 
 
2-13-13    
คินย่ะฮอมมะจ,ิ  
ฮิราคะตะ 

(ศนูย์อนามยั ชัน้ 4) 

072-840-7555 

กลางคืนของวนัในสปัดาห์ 

, อาทิตย,์ วนัหยดุราชการ 

20:30-5:30 วนัถดัไป 
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Neyagawa  

เมืองเนย่ะกาว่ะ 

 
Neyagawa 
Municipal Public 
Health and Welfare 
Center Clinic 
คลีนิคศูนย์
สวัสดิการและ
อนามัยแห่ง
เทศบาลเนย่ะกาว่ะ 
Int Ped Den 

28-22 
Ikedanishimachi, 
Neyagawa 
28-22  
อิเคดะนิชิมะจิ,  
เนย่ะกาว่ะ 

(ศนูย์อนามยั

สวสัดิการประจํา

อําเภอ ชัน้ 1) 
 

072-828-3931 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, ช่วง

สิน้ปี - ปีใหม่ 
 (Int / Ped / Den) 
9:30-11:30,  
12:30-16:30 
(Ped) 17:30-20:30 

Daito 
เมืองไดโต 

 
Daito Municipal 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินแห่ง
เทศบาลไดโต 
※(ถึงชัน้มัธยมปีท่ี3) 

Ped 
 

8-1 Saiwaicho, 
Daito 
8-1 ไซไวโจว, ไดโต 
ศนูย์อนามยัสวสัดิการ
การแพทย์ 

072-874-5110 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, ช่วง

สิน้ปี - ปีใหม่ 
 
10:00-11:30,  
13:00-15:30 

Kadoma 
เมืองคะโดมะ 

Kadoma Municipal 
Health & Welfare 
Center Clinic 
คลีนิคศูนย์
สวัสดิการและ
อนามัยแห่งเทศบาล
คะโดมะ 

Int Ped Den 

14-1 Midocho, 
Kadoma 
 
14-1   
มิโดโจว, คะโดมะ่ 

06-6903-3000 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, ช่วง

สิน้ปี - ปีใหม่ 
 (Int / Ped / Den) 
10:00-11:30,  
13:00-16:00 
เสาร์ (Int /Ped) 
18:00-20:30 

Shijonawate 

เมืองชิโจนาวะ
เตะ 

 

 
Shijonawate 
Municipal Health 
Center 
ศูนย์อนามัยแห่ง
เทศบาลชิโจนาวะ
เตะ 
※แผนกกุมารแพทย์
มีอายุไม่เกิน 16 ปี 
Ped 

3-5-28 Nakano, 
Shijonawate 
 
3-5-28 นากะโนะ,  
ชิโจนาวะเตะ 

072-877-1259 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, ช่วง

สิน้ปี - ปีใหม่ 
 
9:30-11:30,  
13:00-15:30 

Katano 

เมืองคะตะโนะ 

 
Katano Municipal 
Health Center 
 ศูนย์อนามัยแห่ง
เทศบาลคะตะโนะ 
 
Int Ped Den 

Katano Municipal 
Health Center 
5-5-1  
Amanogaharacho, 
Katano 
ศูนย์ส่งเสริมอนามัย

แห่งเทศบาลคะ

ตะโนะ 

5-5-1  

072-891-8124 

อาทิตย์, วนัหยุดราชการ, ช่วง

สิน้ปี - ปีใหม่ 
 (Int / Ped)  
9:45-13:45 
(Den) 
 9:45:11:45 
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อะมาโนะกะฮาร่ะโจว,  
คะตะโนะ 

 
Katano Hospital 
Emergency 
Medical Center 
ศูนย์การแพทย์
ฉุกเฉินแห่งเทศบาล
คะตะโนะ 
(โรงพยาบาลคะ
ตะโนะ) 
※แผนกอายุรแพทย์
(เฉพาะผู้มอีายุมาก 
กว่า 15 ปีขึน้ไป) 
Int Ped 

39-1 Matsuzuka,  
Katano 
 
39-1   
มตัทฺสซึกึะ, คะตะโนะ 

072-891-0331 
เสาร์, อาทิตย์, วนัหยุดราชการ  

 
18:00-21:00 

 
※ช่วงสิน้ปี – ปีใหม่ตามปกติ คือ ตัง้แต่วนัท่ี 29 ธันวาคมถึงวนัที่ 3 มาราคม  แต่ละปีอาจมีการเลื่อนไม่ตรงกนั 

กรุณาสอบถามรายละเอียดโดยตรงจากสถาบนัการแพทย์ 
 
 

２. รายช่ือสถานีอนามัย 
 

ช่ือ  ท่ีอยู่  โทรศัพท์ 

Prefectural Public Health Center in Osaka  สถานีอนามัยในจังหวัดโอซาก้า  

Ikeda  อิเคดะ 
3-19 Masumicho, Ikeda  
3-19 มะสมึิโจว, อิเคดะ 072-751-2990 

Suita  ซุยตะ 
19-3 Deguchicho, Suita   
19-3 เดกจุิโจว ซุยตะ 

06-6339-2225 

Ibaraki  อิบาระคิ 
8-11 Ohsumicho, Ibaraki  
8-11 โอสมึิโจว, อิบาระคิ   

072-624-4668 

Moriguchi   โมริกจุ ิ
2-5-5 Keihanhondori, Moriguchi  
2-5-5 เคฮงัฮอนโดโอะริ, โมริกจุ ิ

06-6993-3131 

Shijonawate  
ชิโจนาวะเตะ 

1-16 Esebicho, Shijonawate  
1-16 เอะเสบิโจว, ชิโจนาวะเตะ 

072-878-1021 

Fujiidera ฟจุิเดร่ะ 
1-8-36 Fujiidera, Fujiidera   
1-8-36 ฟจุิเดร่ะ,ฟจุิเดร่ะ 

072-955-4181 

Tondabayashi 
ทนดะบะยาชิ 

3-1-35 Kotobukicho, Tondabayashi  
3-1-35 โคโตบุคิโจว, ทนดะบะยาชิ 

0721-23-2681 

Izumi อิซมึ ิ
6-12-3 Fuchucho, Izumi  
6-12-3  ฟชุวูโจว, อิซมึ ิ

0725-41-1342 

Kishiwada คิชิวาดะ 
3-13-1 Nodacho, Kishiwada  
3-13-1 โนะดะโจว, คิชิวาดะ 

072-422-5681 
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Izumisano  
อิซมึิสะโนะ 

583-1 Kamikawaraya, Izumisano   
583-1 คะมิคะวาราย่ะ, อิซมึิสะโนะ  

072-462-7701 

Public health center in Osaka City, Sakai City, Higashiosaka City, Takatsuki City, Toyonaka City  
Hirakata City  Yao City  and Neyagawa City   
สถานีอนามัยในเขตเทศบาลโอซาก้า, สาไก, ฮิกาชิโอซาก้า, ทะคะทสฺึคิ, โทโยนากะ, ฮิราคะตะ, ยะโอะ
,และเนยะกาวะ 

Osaka City Health 
Center  
สถานีอนามัย 
โอซาก้า 

10th Floor, Abeno Medix 
1-2-7-1000 Asahimachi, Abeno-ku, Osaka  
ชัน้10  ตกึอะเบโนะ เมดิกซ์ 

1-2-7-1000  อะสาฮีมะจิ, อะเบโนะ -ค,ุ โอซาก้า 

06-6647-0641 

Sakai City Health  
Center 
สถานีอนามัยสาไก 

6th Floor, Sakai City Hall Main Bldg. 
3-1 Minamikawaramachi, Sakai-ku, Sakai   
ชัน้6  ตกึหลกั ที่ว่าการอําเภอเมืองสาไก 

3-1  มินามิคาวารามะจ,ิ สาไก -ค,ุ สาไก 

072-222-9933 

Higashiosaka City 
Health Center  
สถานีอนามัย 
ฮิกาชิโอซาก้า 

4-3-22 Iwatacho, Higashiosaka   
 
4-3-22 อิวาตะโจว, ฮิกาชโิอซาก้า 
อาคาร ศนูย์คิระริ 

072-960-3800 
(สายหลัก） 

Takatsuki City 
Health Center  
สถานีอนามัย 
ทะคะทสฺึคิ 

5-7 Jotocho, Takatsuki   
5-7 โจโตโจว, ทะคะทฺสคิึ 

072-661-9333 

Toyonaka City 
Health Center   
สถานีอนามัย 
โทโยนากะ 

4-11-1 Nakasakurazuka, Toyonaka   
4-11-1 นากะสากรุะซกึะ, โทโยนากะ 
 

06-6152-7307 

Hirakata City 
Health Center 
สถานีอนามัย 
ฮิราคะตะ 

2-2-2 Ogaitocho, Hirakata   
2-2-2 โอไกโทะโจว, ฮิราคะตะ  

072-845-3151 

Yao City Health 
Center 
สถานีอนามัย 
ยะโอะ 

1-2-5 Shimizucho, Yao  
1-2-5 ชิมิซโึจว, ยะโอะ 

072-994-0661 

Neyagawa  
City Health Center  
สถานีอนามยั 
เนยะกาวะ  

28-3 Yasakacho, Neyagawa 
28-3 ยะสากาโจว, เนยะกาวะ 

072-829-7771 
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3. รายช่ือศูนย์อนามัย(สุขภาพ) 
 

เขต ช่ือศูนย์อนามัย(สุขภาพ) ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

Kita คิตะ 

Kita Public Health and 
Welfare Center 
ศูนย์สวัสดิการและ
อนามัยแห่งเขตคิตะ 

2-1-27 Ohgimachi, Kita-ku, 
Osaka  
2-1-27  โอกิมะจิ, คิตะ -ค,ุ  
โอซาก้า 

06-6313-9882 06-6313-9968 

Miyakoji 
ma  
มิย่ะโกะ

จิม่ะ 

Miyakojima Public 
Health and Welfare 
Center  
ศูนย์สวสัดิการและ
อนามัยแห่งเขต 
มิย่ะโกะจิม่ะ 

2-16-20 Nakanocho 
Miyakojima-ku, Osaka  
2-16-20  นากะโนะโจว, 
มิย่ะโกะจิม่ะ -ค,ุ โอซาก้า 

06-6882-9882 06-6882-9968 

Fukushi 
ma 
ฟคุชุิม่ะ 

Fukushima Public 
Health and Welfare 
Center  
ศูนย์สวัสดิการและ
อนามัยแห่งเขตฟุคุชิม่ะ 

1-8-1 Ohbiraki, 
Fukushima-ku, Osaka  
1-8-1 โอฮิราคิ,  
ฟคุชุิม่ะ-ค,ุ โอซาก้า 

06-6464-9882 06-6464-9968 

Konoha 
na 
โคโนะ

ฮะน่ะ 

Konohana Public 
Health and Welfare 
Center   
ศูนย์สวัสดิการและ
อนามัยแห่งเขต 
โคโนะฮะน่ะ 

1-8-4 Kasugade-Kita, 
Konohana-ku, Osaka  
1-8-4   คะสกุะเด-คิตะ,  
โคโนฮาน่ะ-ค,ุ โอซาก้า 

06-6466-9882 06-6466-9968 

Chuo จโูอ 

Chuo Public Health 
and Welfare Center   
ศูนย์สวัสดิการและ
อนามัยแห่งเขตจูโอ 

1-2-27 Kyutaromachi 
Chuo-ku Osaka  
1-2-27  คิวทาโร่มะจ,ิ  
จโูอ-ค,ุ โอซาก้า 

06-6267-9882 06-6267-9968 

Nishi  นิชิ 

Nishi Public Health 
and Welfare Center   
ศูนย์สวัสดิการและ
อนามัยแห่งเขตนิชิ 

4-5-14 Shinmachi, Nishi-ku, 
Osaka  
4-5-14 ชิมมะจ,ิ นิช-ิค,ุ  
โอซาก้า 

06-6532-9882 06-6532-9968 

Minato 
มินาโตะ 

Minato Public Health 
and Welfare Center 
ศูนย์สวัสดิการและ
อนามัยแห่งเขต 
มินาโตะ 

1-15-25 lchioka, Minato-ku, 
Osaka  
1-15-25 อิฉิโอคะ, มินาโตะ-ค,ุ  
โอซาก้า 

06-6576-9882 06-6576-9968 

Taisho 
ไทโช 

Taisho Public Health 
and Welfare Center  
ศูนย์สวัสดิการและ
อนามัยแห่งเขตไทโช 

2-7-95 Chishima, Taisho-ku, 
Osaka  
2-7-95 ฉิชิมะ่, ไทโช-ค,ุ  
โอซาก้า 

06-4394-9882 06-4394-9968 

Tennoji 
เท็นโนจิ 

Tennoji Public Health 
and Welfare Center  
ศูนย์สวัสดิการและ
อนามัยแห่งเขต 
เทน็โนจิ 

20-33 Shimpoincho, 
Tennoji-ku, Osaka  
20-33 ชิมโปอิงโจว,  
เท็นโนจ-ิค,ุ โอซาก้า 

06-6774-9882 06-6774-9968 
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Naniwa 
นานิวะ 

Naniwa Public Health 
and Welfare Center  
ศูนย์สวัสดิการและ
อนามัยแห่งเขตนานิวะ  

1-4-20 Shikitsu-Higashi 
Naniwa-ku, Osaka  
1-4-20 ชิคิทฺส-ึฮิกาช,ิ  
นานิวะ-ค,ุ โอซาก้า 

06-6647-9882 06-6647-9968 

Nishiyod
ogawa 
นิชิโยโด 
กาว่ะ 

Nishiyodogawa Public 
Health and Welfare 
Center 
ศูนย์สวัสดิการและ
อนามัยแห่งเขต 
นิชิโยโดกาว่ะ 

1-2-10 Mitejima, 
Nishiyodogawa-ku, Osaka   
1-2-10 มิเทจิม่ะ,  
นิชิโยโดกาว่ะ-ค,ุ โอซาก้า 

06-6478-9882 06-6478-9968 

Yodoga 
wa 
โยโดกาว่ะ 

 
Yodogawa Public 
Health and Welfare 
Center   
ศูนย์สวัสดิการและ
อนามัยแห่งเขต 
โยโดกาว่ะ 

2-3-3 Juso-Higashi 
Yodogawa-ku, Osaka  
2-3-3 จโูซ-ฮิกาช,ิ  
โยโดกาว่ะ-ค,ุ โอซาก้า 

06-6308-9882 06-6308-9968 

Higashi 
yodoga 
wa 
ฮิกาชิโยโด 
กาว่ะ 

  

Higashiyodogawa 
Public Health and 
Welfare Center 
ศูนย์สวัสดิการและ
อนามัยแห่งเขต 
ฮิกาชิโยโดกาว่ะ 

2-1-4 Houshin 
Higashiyodogawa-ku, 
Osaka  
2-1-4 โฮชิน,  
ฮิกาชิโยโดกาว่ะ-ค,ุ โอซาก้า 

06-4809-9882 06-4809-9968 

Higashi 
nari   
ฮิกาชินาริ 

 
Higashinari Public 
Health and Welfare 
Center   
ศูนย์สวัสดิการและ
อนามัยแห่งเขต 
ฮิกาชินาริ 

2-8-4 Oimazato-Nishi 
Higashinari-ku, Osaka  
2-8-4 โออิม่ะสะโตะ-นิชิ,  
ฮิกาชินาริ-ค,ุ โอซาก้า 

06-6977-9882 06-6977-9968 

Ikuno  
อิคโุนะ 

Ikuno Public Health 
and Welfare Center  
ศูนย์สวัสดิการและ
อนามัยแห่งเขตอิคุโนะ 

3-1-19 Katsuyama-Minami, 
lkuno-ku, Osaka  
3-1-19 คะทฺสยึาม่ะ-มินาม,ิ  
อิคโุนะ-ค,ุ โอซาก้า 

06-6715-9882 06-6715-9968 

Asahi 
อะสาฮิ 

Asahi Public Health 
and Welfare Center   
ศูนย์สวัสดิการและ
อนามัยแห่งเขตอะสาฮิ 

1-1-17 Omiya, Asahi-ku, 
Osaka  
1-1-17 โอมิย่ะ, อะสาฮิ-ค,ุ  
โอซาก้า 

06-6957-9882 06-6957-9968 

Joto 
โจโต 

Joto Public Health and 
Welfare Center   
ศูนย์สวัสดิการและ
อนามัยแห่งเขตโจโต 

3-5-45 Chuo, Joto-ku, 
Osaka  
3-5-45 จโูอ, โจโต-ค,ุ  
โอซาก้า 

06-6930-9882 06-6930-9968 

Tsurumi 
ทฺสรุึม ิ

Tsurumi Public Health 
and Welfare Center   
ศูนย์สวัสดิการและ
อนามัยแห่งเขตทสึฺรุมิ 

5-4-19 Yokozutsumi 
Tsurumi-ku Osaka  
5-4-19 โยโคซทึฺสมึ,ิ ทฺสรุึม-ิค,ุ  
โอซาก้า 

06-6915-9882 06-6915-9968 
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Abeno 
อะเบโนะ 

Abeno Public Health 
and Welfare Center  
ศูนย์สวัสดิการและ
อนามัยแห่งเขต 
อะเบโนะ 

1-1-40 Fuminosato, 
Abeno-ku, Osaka 
1-1-40 ฟมุโินะสาโตะ,  
อะเบโนะ-ค,ุ โอซาก้า 

06-6622-9882 06-6622-9968 

Suminoe 
สมุิโนะเอะ 

Suminoe Public 
Health and Welfare 
Center  
ศูนย์สวัสดิการและ
อนามัยแห่งเขต 
สุมิโนะเอะ 

3-1-17 Misaki, Suminoe-ku, 
Osaka  
3-1-17 มิสาคิ,  
สมุิโนะเอะ-ค,ุ โอซาก้า 

06-6682-9882 06-6682-9968 

Sumiyos
hi 
สมุิโยชิ 

Sumiyoshi Public 
Health and Welfare 
Center   
ศูนย์สวัสดิการและ
อนามัยแห่งเขตสุมิโยช ิ

3-15-55 Minami-Sumiyoshi, 
Sumiyoshi-ku, Osaka  
3-15-55 มินาม-ิสมุิโยช,ิ  
สมุิโยช-ิค,ุ โอซาก้า 

06-6694-9882 06-6694-9968 

Higashi 
sumiyo 
shi 
ฮิกาช ิ
สมุิโยชิ 

Higashisumiyoshi 
Public Health and 
Welfare Center   
ศูนย์สวัสดิการและ
อนามัยแห่งเขต 
ฮิกาชิสุมิโยชิ 

1-13-4 Higashi-Tanabe, 
Higashisumiyoshi-ku, 
Osaka  
1-13-4 ฮิกาช-ิทานะเบ,  

ฮิกาชิสมุิโยช-ิค,ุ โอซาก้า 

06-4399-9882 06-4399-9968 

Hirano 
ฮิราโนะ 

Hirano Public Health 
and Welfare Center  
ศูนย์สวัสดิการและ
อนามัยแห่งเขตฮิราโนะ 

3-8-19 Setoguchi, 
Hirano-ku, Osaka  
3-8-19 เซะโตะกจุิ, ฮิราโนะ-ค,ุ 
โอซาก้า 

06-4302-9882 06-4302-9968 

Nishinari 
นิชินาริ 

Nishinari Public 
Health and Welfare 
Center  
ศูนย์สวัสดิการและ
อนามัยแห่งเขตนิชนิาริ 

1-5-20 Kishinosato, 
Nishinari-ku, Osaka  
1-5-20  คิชิโนะสาโตะ,  
นิชินาริ-ค,ุ โอซาก้า 
 

06-6659-9882 06-6659-9968 

 

Osaka Municipal  
Mental Health Center  
ศูนย์อนามัยจิตแพทย์
แห่งเทศบาลโอซาก้า 

3rd Floor, Miyakojima Center 
Building 
5-15-21 Nakanocho, 
Miyakojima-ku 
ตกึมิย่ะโกะจิม่ะเซ็นเตอร์ ชัน้3 

5-15-21 นากะโนะโจว,  
มิย่ะโกะจิม่ะ-ค,ุ โอซาก้า 

06-6922-8520 
(สายหลัก） 

06-6923-0936 
(รับปรึกษา

ด้าน 

สุขภาพจิต) 

 

＊เบอร์โทรศัพท์ 

ด้านซ้ายมือ：สอบถามเก่ียวกบัสวสัดิการสขุศกึษา, การฉีดวคัซีนเเละหนงัสือคู่มือแนะนําสขุภาพแม่และเด็ก ฯลฯ 
ด้านขวามือ：สอบถามเก่ียวกบัเร่ืองสขุภาพท่ีปรึกษาแนะนํากบัผู้ เชี่ยวชาญสถานีอนามยั 

（ไปเย่ียมเยียนท่ีบ้าน / ปรึกษาเก่ียวกบัเร่ืองสขุภาพ / ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองสขุภาพ /  แนะนําเก่ียวกบัการเลีย้งดู
บตุร ฯลฯ） 
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Other Municipalities เทศบาลอื่นๆ 

ชื่อเทศบาล ชื่อศูนย์อนามัย(สุขภาพ) ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

Sakai 

สาไก 

Sakai Public Health Center 
สถานีอนามัยสาไก 

 
3-2-6 Kainocho-higashi, Sakai 
3-2-6 ไคโนะโจว-ฮิกาช,ิ สาไก 

072-238-0123 

Chinugaoka Public Health 
Center 
สถานีอนามัยฉินุกะโอกะ 

3-128-4 Kyowacho, Sakai 
3-128-4 เคียววะโจว, สาไก 072-241-6484 

Higashi Public Health 
Center 
สถานีอนามัยฮิกาชิ 

195-1 Hikisho-haraderamachi, 
Sakai 
195-1 ฮิคิโช-ฮาร่ะเดร่ะมะจ,ิ  
สาไก 

072-287-8120 

Kita Public Health Center 
สถานีอนามัยคิตะ 

5-1-4 Shin-kanaokacho, Kita-ku, 
Sakai 
5-1-4 ชิน-คะนาโอกะโจว,  
คิตะ-ค,ุ สาไก 

072-258-6600 

Nishi Public Health Center 
สถานีอนามัยนิชิ 

4-444-1 Ohtori-minamimachi, 
Nishi-ku, Sakai 
4-444-1 โอโตริ-มินามิมะจิ,  
นิช-ิค,ุ สาไก 

072-271-2012 

Minami Public Health 
Center 
สถานีอนามัยมินามิ 

1-1-1 Momoyamadai, Minami-ku, 
Sakai 
1-1-1 โมโมยาม่ะได, มินาม-ิค,ุ สาไก  

072-293-1222 

Naka Public Health Center 
สถานีอนามัยนาคะ 

2470-7 Fukai-sawamachi, 
Naka-ku, Sakai 
2470-7 ฟไุค-สาวามะจ,ิ  
นาคะ-ค,ุ สาไก 

072-270-8100 

Mihara Public Health Center 
สถานีอนามัยมิฮาร่ะ 

782-11 Kuroyama Mihara-ku 
782-11 คโุรยาม่ะ, มิฮาร่ะ-ค,ุ 
สาไก 

0723-62-8681 

Sakai City Mental Health 
Center 

สถานีอนามัยจิตแพทย์แห่ง 
เมืองสาไก 

Health and Welfare Plaza 
4-3-1 Asahigaoka Nakamachi, 
Sakai-ku  
พลาซ่าเพื่ออนามยัและสวสัดิภาพ 

4-3-1  อะสาฮีกะโอคะ, นากะมะจิ,  
สาไก-ค ุ

072-245-9192 
(รับปรึกษาด้าน 

สุขภาพจิต) 
 

: 072-243-5000) 

Ikeda 
อิเคดะ 

Ikeda Municipal General 
Health and Welfare Center 

สถานีอนามัยและสวัสดิภาพ
กลางแห่งเทศบาลอิเคดะ 

3-1-40 Jonan, Ikeda 
3-1-40 โจวนนั,อิเคดะ 
 

072-752-6010 

Toyono 

โทโยโนะ 

Toyono Municipal Public 

Health and Welfare Center 

สถานีอนามัยและสวัสดิภาพ 

แห่งตาํบลโทโยโนะ 

1-2-6 Higashitokiwadai, Toyono 
1-2-6 ฮิกาชโิทะคิวะได,โทโยโนะ 

 
072-738-3813 
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Minoh 

มิโน่ 

Minoh Municipal General 
Public Health and Welfare 
Center 

สถานีอนามัยและสวัสดิภาพ
กลางแห่งเทศบาลมิโน่ 

5-8-1 Kayano, Minoh 
5-8-1 คะย่ะโนะ, มิโน ่ 072-727-9500 

Minoh Medical Health 
Center 

(มูลนิธิ) สถานีอนามัยมิโน่ 

5-8-1 Kayano, Minoh 
5-8-1 คะย่ะโนะ, มิโน ่ 072-727-9555 

Nose 
โนะเซะ 

Nose Municipal Public 
Health and Welfare Center 
（Sasayuri Center） 

สถานีอนามัยและสวัสดิภาพ
แห่งตาํบลโนะเซะ  
(สาสายุริ เซ็นเตอร์) 

82-1 Kurisu, Nose 
82-1 คริุส,ุ โนะเซะ 072-731-3201 

Suita 

ซุยตะ 

Senri Newtown Area Public 
Health and Welfare Center 

สถานีอนามัยและสวัสดิการ
แห่งบริเวณเซ็นรินิวทาวน์ 

Senri Newtown Plaza 
1-2-1 Tsukumodai, Suita  
เซ็นรินิวทาว  พลาซ่า 

1-2-1 ทฺสคึโุมะได ซุยตะ 
 

06-6873-8870 

Suita Municipal Public 
Health Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 

ซุยตะ 

19-2 Deguchicho, Suita 
19-2  เดกจุิโจว ซุยตะ 
 

06-6339-1212 

Settsu 
เซตทสฺึ 

Settsu Municipal Public 
Health  Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาล

เซตทสฺึ 

5-30 Minamisenrioka, Settsu 
5-30 มินามิ่เซ็นริโอคะ, เซตทฺส ึ  072-633-1710 

Ibaraki 
อิบาระคิ 

 
Ibaraki Municipal Medical 
and Public Health Center 

สถานีอนามัยและการ
พยาบาลแห่งเทศบาลอิบาระคิ 

3-13-5 Kasuga, Ibaraki 
3-13-5 คะสกุะ, อิบาระคิ   
 

072-625-6685 

Takatsuki 
ทะคะทสฺึคิ 

 
Takatsuki Municipal Public 
Health Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
ทะคะทสฺึคิ 

5-1 Johtohcho, Takatsuki 
5-1 โจโตโจว, ทะคะทฺสคิึ 
 

072-661-1108 

Takatsuki West Municipal 
Public Health Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
ทะคะทสฺึคิ ตะวันตก 

2-4-1 Tondacho, Takatsuki 
2-4-1 ทนดะโจว, ทะคะทฺสคิึ 
 

072-696-9460 

Shimamoto 
ชิมะโมะโตะ 

Shimamoto Municipal 
Fureai Center 
สถานีอนามัยแห่งตาํบล 
ชิมะโมะโตะ 

3-4-1 Sakurai, Shimamoto-cho, 
Mishima-gun 
3-4-1 สาคไุร,ชิมะโมะโตะ-โจว, มิ
ชิม่ะ-กงุ 

075-961-1122 

Hirakata 
ฮิราคะตะ 

Hirakata Municipal Public 
Health Center 

สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
ฮิราคะตะ 

2-13-13 Kinyahonmachi, 
Hirakata 
2-13-13 คินย่ะฮอมมะจ,ิ 
ฮิราคะตะ 

072-840-7221 
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Neyagawa 
เนย่ะกาว่ะ 

Neyagawa Municipal Public 
Health and Welfare Center 

สถานีอนามัยและสวัสดิการ
แห่งเทศบาลเนย่ะกาว่ะ 

28-22 Ikeda-nishimachi, 
Neyagawa 
28-22 อิเคดะนิชิมะจ,ิ  
เนย่ะกาว่ะ 

072-838-1631 

Moriguchi 
โมริกุจ ิ

Moriguchi Municipal Public 
Health Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 

โมริกุจ ิ

1-13-7 Omiyadori, Moriguchi 
1-13-7  โอมิย่ะโดโอะริ,  
โมริกจุิ 

06-6992-2217 

Kadoma 
คะโดมะ 

Kadoma Municipal Public 
Health and Welfare Center 

สถานีอนามัยและสวัสดิการ
แห่งเทศบาลคะโดมะ 

14-1 Midocho, Kadoma 
14-1 มิโดโจว, คะโดมะ 06-6904-6400 

Daito 
ไดโต 

Daito Municipal Public 
Health, Medical and Welfare 
Center 

สถานีอนามัยและสวัสดิการ
แห่งเทศบาลไดโต 

8-1 Saiwaicho, Daito 
8-1 ไซไวโจว, ไดโต 072-874-9500 

Shijo- 
nawate 

ชิโจนาวะเตะ 

Shijonawate Municipal 
Public Health Center 

สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
ชิโจนาวะเตะ 

3-5-28 Nakano, Shijonawate 
3-5-28 นากะโนะ,  
ชิโจนาวะเตะ 

072-877-1231 

Katano 
คะตะโนะ 

Katano Municipal Public 
Health and Welfare General 
Center 

สถานีอนามัยและสวัสดิการ
แห่งเทศบาลคะตะโนะ 

5-5-1 Amanogaharacho, Katano 
5-5-1 อะมาโนะกะฮาร่ะโจว,  
คะตะโนะ 

072-893-6400 

Yao 
ยะโอะ 

Yao Municipal Public Health 
Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาล

ยะโอะ 

5-85-16 Asahigaoka, Yao 
5-85-16  อะสาฮีกะโอกะ,  
ยะโอะ 

 

072-993-8600 

Kashiwara 
คะชิวาร่ะ 

Kashiwara Municipal Health 
and Welfare Center 

สถานีอนามัย 
แห่งเทศบาลคะชิวาร่ะ 

4-15-35 Oogata, Kashiwara 
4-15-35 โอกะตะ, คะชิวาร่ะ 
 

072-973-5516 

Higashi- 
Osaka 
ฮิกาชิ 

โอซาก้า 

Higashi Public Health 
Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
ฮิกาชิ 

1-1 Minami shijoucho, 
Higashiosaka 

1-1 มินามิ ชิโจโจว, ฮิกาชิโอซาก้า 
072-982-2603 

Naka Public Health Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
นาคะ 

4-3-22 Iwatacho, Higashiosaka 
4-3-22 อิวาตะโจว,  
ฮิกาชโิอซาก้า 

072-965-6411 

Nishi Public Health Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาลนิ

ชิ 

2-8-27 Takaida-motomachi, 
Higashiosaka 
2-8-27 ทะคะอิดะ-โมะโตะมะจิ,  
ฮิกาชโิอซาก้า 

06-6788-0085 
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Matsubara 
มะทสึฺบาร่ะ 

Matsubara Municipal Public 
Health Center 

สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
มะทสึฺบาร่ะ 

1-1-40 Taijo, Matsubara 
1-1-40 ทาอิโจ, มตัสบึาร่ะ 072-336-7100 

Habikino 
ฮะบิคิโนะ 

Habikino Municipal Public 
Health Center 
สถานีอนามัยฮะบิคิโนะ 

4-2-3 Konda, Habikino 
4-2-3 คอนดะ,ฮะบิคิโนะ 
 

072-956-1000 

Fujiidera 
ฟุจิเดร่ะ 

Fujiidera Municipal Public 
Health Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 

ฟุจิเดร่ะ 

9-4-33 Koyama, Fujiidera 
9-4-33 โคะยาม่ะ,ฟจุิเดร่ะ 
 

072-939-1112 

Osaka- 
sayama 
โอซาก้า 
สะยาม่ะ 

Osakasayama Municipal 
Public Health Center 

สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
โอซาก้าสะยาม่ะ 

1-97-3 Iwamuro, Osakasayama 
1-97-3 อิวามโุร,  
โอซาก้าสะยาม่ะ 

 
072-367-1300 

Tonda- 
bayashi 
ทนดะบะยาชิ 

Tondabayashi Municipal 
Public Health Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
ทนดะบะยาชิ 

1-3-35 Koyodai, Tondabayashi 
1-3-35 โคโยได,  
ทนดะบะยาชิ 

0721-28-5520 

Kawachi- 
nagano 
คาวาจ ิ
นะกะโนะ 

Kawachinagano Municipal 
Public Health Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
คาวาจินะกะโนะ 

2-13 Kikusuicho, 
Kawachinagano 
2-13 คิคซุุยโจว,  
คาวาจินะกะโนะ 

0721-55-0301 

Kanan 
คะนัน 

Kanan Municipal Public 
Health and Welfare Center 
สถานีอนามัยแห่งตาํบล

คะนัน 

1371 Oaza Shiraki, Kanan 
1371 โออะซะ, ชิราคิ, คะนนั 0721-93-2500 

Taishi 
ไทช ิ

Taishi Municipal Public 
Health Center 
สถานีอนามัยแห่งตาํบลไทชิ 

101 Oaza Yamada, Taishi 
101 โออะซะ, ยามาดะ, ไทช ิ 0721-98-5520 

Chihaya- 
akasaka 

ฉิฮะย่ะ 
อะคะสะกะ 

Chihayaakasaka Municipal 
Public Health Center 

สถานีอนามัยแห่งหมู่บ้าน 
ฉิฮะย่ะอะคะสะกะ 

195-1 Oaza Mizuwake, 
Chihayaakasaka 
195-1  โออะซะ, มิซุวาเคะ, 
 ฉิฮะย่ะอะคะสะกะ 

0721-72-0069 

Izumi 
อิซึมิ 

 
Izumi Municipal Public 
Health Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาลอิซึ

ม ิ

4-22-5 Fuchucho Izumi 
4-22-5  ฟชุวูโจว, อิซมึ ิ 0725-47-1551 

Izumiotsu 
อิซึมิโอทสฺึ 

 
Izumiotsu Municipal Public 
Health Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
อิซึมิโอทสฺึ 

2-25 Miyacho, Izumiotsu 
2-25 มิย่ะโจว, อิซมึิโอทฺส ึ 0725-33-8181 
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Takaishi 
ทะคาอิชิ 

 
Takaishi Municipal Public 
Health Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 

ทะคาอิชิ 

4-4-26 Hagoromo, Takaishi 
4-4-26 ฮะโกโรโมะ, ทะคาอิช ิ
 

072-267-1160 

Tadaoka 
ทะดะโอคะ 

 
Tadaoka Municipal Public 
Health Center 

สถานีอนามัยแห่งตาํบล 

ทะดะโอคะ 

1-34-1 Tadaokahigashi, Tadaoka 
1-34-1 ทะดะโอคะฮิกาชิ,  
ทะดะโอคะ 

0725-22-1122 

Kishiwada 
คิชิวาดะ 

Kishiwada Municipal Public 
Health Center 

สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 

คิชิวาดะ 

3-12-1 Besshocho, Kishiwada 
3-12-1 เบตโชโจว, คิชิวาดะ 072-423-8811 

Kaizuka 
ไคซึคะ 

Kaizuka Municipal Public 
Health Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 

ไคซึคะ 

1-18-8 Hatakenaka, Kaizuka 
1-18-8 ฮะตาเกะนากะ,ไคซึคะ 072-433-7000 

Kaizuka Medical 
Association Hall 

สมาคมหอการแพทย์แห่ง
เทศบาลไคซึคะ 

1-18-8 Hatakenaka, Kaizuka 
1-18-8 ฮะตาเกะนากะ,ไคซึคะ 072-423-4130 

Izumisano 
อิซึมิสะโนะ 

 

Izumisano Municipal Public 
Health Center 
แผนกส่งเสริมสุขภาพแห่ง

เทศบาลอิซึมิสะโนะ 

1-295-3 Ichiba, Higashi, 
Izumisano 
1-295-3 อิจิบ่ะ ฮิกาชิ, อิซมึิสะโนะ 

072-463-1212 

Kumatori 
คุมะโทะริ 

Kumatori Municipal General 
Public Health and Welfare 
Center (Kumatori Fureai 
Center) 

สถานีอนามัยและสวัสดิการ
กลางแห่งตาํบลคุมะโทะริ 
(คุมะโทะริฟุเรไอเซ็นเตอร์) 

1-1-8 Noda, Kumatori 
1-1-8 โนะดะ, คมุะโทะริ 072-452-1001 

Tajiri 
ทะจิริ 

Tajiri Municipal General 
Public Health and Welfare 
Center (Fureai Center) 

สถานีอนามัยและสวัสดิการ
แห่งตาํบลทะจิริ(ฟุเรไอเซ็น
เตอร์) 

883-1 Oaza Kashoji, Tajiri 
883-1 โออะซะ, คะโชจิ, ทะจิริ 072-466-8811 

Sennan 
เซนนัน 

Sennan Municipal Public 
Health Center 

สถานีอนามัยแห่งเทศบาล

เซนนัน 

1584-1 Shindachi-ichiba, 
Sennan 
1584-1 ชินดะฉิ-อิจิบ่ะ, เซนนนั 

072-482-7615 

Hannan 
ฮันนัน 

 

Hannan Municipal Public 
Health Center 

สถานีอนามัยแห่งเทศบาล
ฮันนัน 

263-1 Kuroda, Hannan 
263-1 คโุรดะ, ฮนันนั 

072-472-2800 
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Misaki 
มิซะคิ 

Misaki Municipal Public 
Health Center 

สถานีอนามัยแห่งตาํบลมิซะคิ 

2424-3 Tanagawa-tanigawa,  
Misaki 

2424-3 ทานากาว่ะ-ทานิกาว่ะ,  
มิซะคิ 

072-492-2424 
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Ⅸー４ แรงงาน 
1. รายช่ือฮัลโหลเวิร์คท่ีอยู่ในจังหวัดโอซาก้า（ฮลัโหลเวิร์คทําเก่ียวกบัประกนัการจ้างงาน） 
ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เขตอํานาจ 

Osaka- 
Higashi  
โอซาก้า-ฮิกาช ิ

Pippu Bldg. 2- 1-36 
Noninbashi , Chuo-ku, Osaka  
5 min. walk from the 8 exit of 
Tanimachi 4-chome station on 
the Tanimachi/Chuo Subway 
Lines(Osaka Metro)  
ตกึป๊ิปป ุ  2-1-36 โนนิงบาชิ  
จโูอ-ค ุโอซาก้า  
เดิน 5 นาที จากทางออกหมาย 
เลข 8 ของสถานี 
『ทานิมะจิ 4(ยง)-โชเมะ 』รถไฟ 
ใต้ดินสาย(Osaka Metro)ทานิมะจิ 
หรือสายจูโอ 

06-6942-4771 

Chuo-ku,(Except for the area 
covered by Osakanishi HW), 
Higashinari-ku, Tennohji-ku, 
Johtoh-ku, Tsurumi-ku, Ikuno-ku  
 
จโูอ-ค ุ(ยกเว้นบริเวณในเขตโอซาก้า 
นิชิ) / ฮิกาชินาริ-ค ุ/ เท็นโนจิ-ค ุ/  
โจโต-ค ุ/ ทฺสรุึมิ-ค ุ/ อิคโุนะ-ค ุ

Umeda  
อุเมดะ 

16 F Osaka EkimaeNo. 2 
Bldg, 1-2-2 Umeda, Kita-ku, 
Osaka  
 
ตกึโอซาก้า เอคิมาเอะ ชัน้ 16 
ได 2(นิ)บิรุ 
1-2-2 อเุมะดะ คิตะ-ค ุ โอซาก้า 
อยู่ใกล้กบัทางออกฮิกาชิกจุิของ 
สถานี『คิตะชินจ』ิรถไฟ JR โทไซ 

06-6344-8609 

Kita-ku, Miyakojima-ku, 
Asahi-ku, Konohana-ku, 
Fukushima-ku, 
Nishiyodogawa-ku 
 
คิตะ-ค/ุมิย่ะโกะจิม่ะ-ค/ุอะสาฮิ-ค ุ/  
โคโนะฮะน่ะ-ค ุ/ ฟุคชุิม่ะ-ค ุ/ นิชิโย
โดกาว่ะ-ค ุ
 
 

Osaka-Nishi 
โอซาก้า-นิชิ 

1-2-34, Minami-Ichioka,  
Minato‐ku, Osaka  
10 min. walk from Bentencho 
station on the JR Loop/Chuo 
Subway Lines(Osaka Metro)  
On the Minato-dori St.  
 
1-2-34 มินามิ-อิฉิโอคะ  
มินาโตะ-ค ุโอซาก้า 
เดิน 12 นาที จากสถาน『ีไทโช』 
รถไฟ JR สายรอบเมือง(คนัโจเซ็น) 
เดิน 12 นาที 
 จากทางออกหมาย 4  
ของสถานี『ไทโช』 รถไฟใต้ดิน 

(Osaka Metro)สายนากะโฮริ-ทฺสรุึมิ

เรียวกจุิ 

06-6582-5271 

Nishi-ku, Naniwa-ku, Minato-ku, 
Taishou-ku,  
Selected areas in Chuo-ku 
below; 
Andojimachi, Uehonmachinishi, 
Tohhei, Ueshio, Nakadera, 
Matsuyamachi, Kawarayamachi, 
Kozu, Minamisenba, 
Shimanouchi, Dohtonbori, 
Sennichimae, 
Namba-sennichimae, Namba, 
Nihombashi, Higashi 
Shinsaibashi, Shinsaibashi-suji, 
Nishi Shinsaibasi, Soemoncho, 
Tanimachi 6 to 9 chome  
 
นิชิ-ค ุ/ นานิวะ-ค ุ/ มินาโตะ-ค ุ/ 
ไทโช-ค ุ/ และพืน้ที่ในเขต จโูอ-ค ุเช่น  
อนัโดมะจิ / อเุอะฮอมมะจนิิชิ / โทเฮ /  
อเุอะชิโอะ / นาคะเดร่ะ / มะทฺสย่ึะมะ
จิ 
 / คะวาระย่ะมะจ ิ/ โคซ ึ/ มินามิ
เซ็มบ่ะ / ชิม่ะโนะอจุิ / โดตมโบริ / เซ็น
นิจิมาเอะ / นมับ่ะเซ็นนิจิมาเอะ /
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ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เขตอํานาจ 

นมับ่ะ / นิฮองบาชิ / ฮิกาชิชินไซบาชิ / 
ชินไซบาชิ-สจุิ / นิจิชินไซบาชิ / โซเอะ 
มองโจว / ทานิมะจิ 6 - 9โชเมะ  

Abeno  
อะเบโนะ 

1-4-2 Fuminosato, Abeno-ku, 
Osaka  
3 min. walk from Bishoen 
station on the JR Hanwa 
Line/7 min. from Fuminosato 
station on the Tanimachi 
Subway Line(Osaka Metro)   
 
1-4-2 ฟมุิโนะสาโตะ   
อะเบโนะ-ค ุโอซาก้า 
เดิน 3 นาที จากสถาน『ีบิโชเอ็ง』 
รถไฟ JR สายฮนัวะ 
เดิน 7 นาทีจากสถาน『ีฟมุิโนะสา
โตะ』 รถไฟใต้ดิน(Osaka Metro) 
สายทานิมะจิ 

06-4399-6007 

Abeno-ku, Nishinari-ku, 
Sumiyoshi-ku, Hirano-ku, 
Suminoe-ku, 
Higashisumiyoshi-ku  
 
อะเบโนะ-ค ุ/ นิชินาริ-ค ุ/ สมุิโยชิ-ค ุ
/ ฮิราโนะ-ค ุ/ สมุิโนะเอะ-ค ุ/ ฮิกาชิ
สมุิโยช-ิค ุ
 

Yodogawa 
โยโดกาว่ะ 

３−４−11 Juso-Honmachi, 
Yodogawa-ku, Osaka  
3 min. walk north from 
Hankyu Juso station 
 
3-4-11 จโูซ-ฮอมมาจิ   
โยโดกาว่ะ-ค ุโอซาก้า 
เดิน 3 นาที จากสถาน『ีจูโซ』 
รถไฟสายฮงัคิว 

06-6302-4771 

Higashiyodogawa-ku,  
Yodogawa-ku, Suita City 
 
ฮิกาชิโยโดกาว่ะ-ค ุ/  
โยโดกาว่ะ-ค ุ/ ซุยตะ 
 

Fuse 
ฟุเซะ 

4F Aeon Department Store in 
front of Fuse station 1-8-37 
Chodo, Higashiosaka  
2 min walk from Fuse station 
on the Kintetsu Nara/JR 
Osaka Lines.  
 
ชัน้ 4 ศนูย์การค้า อิออน สาขา
หน้าสถานีฟเุซะ1-8-37 โชโด ฮิกา
ชิโอซาก้า  เดิน 2 นาที จากสถานี 
『ฟเุซะ』รถไฟสายคินเทะทฺส ึนารา 

06-6782-4221 

Higashiosaka City, Yao City   
 
เมืองฮิกาชิโอซาก้า-ค ุ/เมืองยะโอะ-ค ุ
 

Sakai 
สาไก 

1～3F Sakai Regional Joint 
Government Office 2-29, 
Minamikawara-machi, 
Sakai-ku, Sakai 5 min. walk 
from Sakai Higashi Station on 
the Nankai Koya Line 
(Go to Window No. 1 for 
Employment Service Center 
for Foreigners.) Portuguese, 
Spanish and Chinese 
interpreters are available   
by calling in advance at 
072-222-5049.     

072-238-8301 
 

Sakai 
 
สาไก 
 



- 110 - 

ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เขตอํานาจ 

ตกึท่ีว่าการอําเภอร่วม 
ภมูิภาคสาไก(สาไกฉิโฮโกโดโชฉะ)
ชัน้ 1-3 2-29 มินามิ-คะวารามะจิ  
สาไก-ค ุสาไกเดิน 5 นาที จาก
สถานี『สาไกฮิกาช』ิ รถไฟสายนนั
ไกโคย่ะ 

Kishiwada 
คิชิวาดะ 

１２６４ Sakuzai-cho，
Kishiwada  
10 min. walk north from 
Higashikishiwada station on 
the JR Hanwa Line.  
 
1264 สะคไุซ-โจว คิชิวาดะ  
เดิน 10 นาที จากสถานี 
『ฮิกาชิคิชิวาดะ』 
รถไฟ JR สายฮนัวะ 

072-431-5541 

Kishiwada City, Kaizuka City  
 
เมืองคิชิวาดะ, เมืองไคซคึะ 
 

Ikeda 
อิเคดะ 

１２−９ Sakaehonmachi, 
Ikeda  
5 min. walk north from Ikeda 
station on the Hankyu 
Takarazuka Line.  
 
12-9 สาคะเอะฮอมมะจิ 
อิเคดะ  
เดิน 7 นาที จากสถาน『ีอิเคดะ』 
รถไฟฮงัคิว  สายทาคาระซกึะ 

072-751-2595 

Ikeda City,  Toyonaka City,  
Minoh City, Toyono-gun 
Toyono-cho/Nose-cho 
 
เมืองอิเคดะ / เมืองโทโยนากะ /  
เมืองมิโน่ / ตําบลโทโยโนะ/ อําเภอ
โทโยโนะ/ อําเภอโนะเซะ 
 

Izumiotsu 
อิซึมิโอทสฺึ 

22-9 Asahimachi, Izumiotsu 
3 min. walk east from 
Izumiotsu station on the 
Nankai Main Line.  
 
ตกึเทะคสุพุิอะโอซาก้า ชัน้ 2 
22-45 อะสาฮีมะจิ, อิซมึิโอทฺส ึ
เดิน 3 นาที จากสถาน『ีอิซมึิโอทฺส』ึ 
รถไฟนนัไก สายหลกั(ฮองเซ็น) 

0725-32-5181 

Izumiohtsu City, Izumi City, 
Takaishi City, Senboku-gun 
Tadaoka-cho 
 
เมืองอิซมึโิอทฺส ึ/ เมืองอิซมึิ /  
เมืองทะคาอิชิ / ตําบลเซ็นโบะค ุ 
ทะดะโอคะโจว 
 

Fujiidera 
 ฟุจิเดร่ะ 

3F DH Fujiidera Ekimae 
Building 2-10-18 Oka, 
Fujiidera  
2 min walk from Fujiidera 
station on the Kintetsu 
Minami  
 
ชัน้ 3 ตกึ DH ฟจุิเดร่ะ เอคิมาเอะ 
2-10-18 โอคะ ฟจุิเดร่ะ 
เดิน 2 นาที จากสถานี『ฟจุิเดร่ะ』 
รถไฟสายคินเทะทสฺมึินามิโอซาก้า 

072-955-2570 

Kashihara City, Matsubara City, 
Habikino City, Fujiidera City  
 
เมืองคะชิวาร่ะ / เมืองมตัสึบาร่ะ / 
เมืองฮะบิคิโนะ / เมืองฟจุิเดร่ะ 
 

Hirakata  
ฮิราคะตะ 

6F Vie.orner Aeon Hirakata 
7-1, Okahonmachi, Hirakata 3 
min. walk west from 
Hirakatashi station on the 
Keihan Main Line.  

072-841-3363 

Hirakata City, Neyagawa City, 
Katano City  
 
เมืองฮิราคะตะ / เมืองเนย่ะกาว่ะ /  
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ศนูย์การค้าบิโอรุเน /  

อิออนฮิราคะตะ ชัน้ 6 
7-1 โอคะฮอมมะจ ิ ฮิราคะตะ 
เดิน 3 นาที จากสถานี 
『ฮิราคะตะชิ』 
รถไฟเคฮงั  สายหลกั(ฮองเซ็น) 

เมืองคะตะโนะ 

Izumisano  
อิซึมิสะโนะ 

2-1-20 Uemachi, Izumisano  
5 min. walk southeast from 
Izumisano station on the 
Nankai Main Line. Adjacent 
Izumisano Police Station.  
2-1-20 อเุอะมะจ,ิ อิซมึิสะโนะ 
เดิน 5 นาที จากสถานี  
『อิซมึิสะโนะ』รถไฟนนัไก  สาย
หลกั(ฮองเซ็น)ถดัจากสถานีตํารวจ 
อิซมึิสะโนะ 

072-463-0565 

Izumisano City, Sennan City, 
Hannan City, Sennan-gun 
Kumatori-cho/tajiri-cho/Misaki-ch
o 
 
เมืองอิซมึิสะโนะ / เมืองเซนนนั /  
เมืองฮนันนั / เมืองเซนนนั  /ตําบล
คมุะโทะริ/ตําบลทะจิริ/ตําบลมิซะกิ 
 

 

Ibaraki  
อิบาระคิ 

1-12 Higashi-Chujocho, 
Ibaraki  
8 min. walk east from Ibaraki 
station on the JR Kyoto Line. 
West of Ibaraki Fire Station.  
1-12 ฮิกาชิจโูจโจว, อิบาระคิ 
เดิน 8 นาที จากสถานี『อิบาระคิ』 
รถไฟ JR สายเกียวโต 
ถดัจากสถานีดบัเพลิงอิบาระคิ นิชิ 

072-623-2551 

Ibaraki City, Takatsuki City, 
Settsu City, Mishima-gun 
Shimamoto-cho 
 
เมืองอิบาระคิ / เมืองทะคะทฺสคิึ /  
เมืองเซตทฺส ึ/ เมืองมิชิม่ะ  /ตําบล
ชิมะโมะโตะ 
 

Kawachi- 
nagano  
คาวาจินะ

กะโนะ 

7-2 Shouei-cho, 
Kawachinagano 20 min. walk 
west from Kawachinagano 
station on the Kintetsu 
Nagano/Nankai Koya Lines.  
7-2 โชเอโจว  คาวาจินะกะโนะ 
เดิน 20 นาที จากสถานี 
『คาวาจินะกะโนะ』 
รถไฟสายคินเทะทฺสึ นะกะโนะ 
และรถไฟสายนนัไกโคย่ะ 

0721-53-3081 

Kawachinagano City, 
Tondabayashi City, 
Osakasayama City, 
Minanikawachi-gun Kanan-cho, 
Taishi Cho, 
Chihayaakasakamura 
เมืองคาวาจินะกะโนะ /  
เมืองทนดะบะยาช ิ/  
เมืองโอซาก้าสะยาม่ะ /  
ตําบลมินามิคาวาจ-ิคะนนัโจว /  
ไทชโิจว / หมู่บ้านฉิฮะย่ะอะคะสะกะ 

Kadoma  
คะโดมะ 

2F Moriguchi-Kadoma 
Shokokaikan Bldg. 
6-4 Tonoshima-cho, Kadoma  
10 min. walk south from 
Kadomashi station on the Keihan 
Main Line/Osaka Monorail.  
ตกึโมริกจุิ-คะโดมะโชโคไคคงั  
ชัน้ 2  6-4 โทโนะชิม่ะโจว   
คะโดมะ  
เดิน 10 นาที จากสถาน『คะโดมะ
ชิ』รถไฟเคฮงั  สายหลกั(ฮองเซ็น) 
และรถไฟโอซาก้าโมโนเรล 

06-6906-6831 

Moriguchi City, Daitoh City, 
Kadoma City, Shijohnawate City 
 
เมอืงโมริกจุ ิ/ เมืองไดโต /  
เมืองคะโดมะ / เมืองชิโจนาวะเตะ 
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 หน่วยบริการหางานของบุคคลต่างชาต ิ
 
ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เขตอํานาจ 

Umeda 
อุเมดะ 

16 F Hankyu Grand Bldg. 
8-47 Kakuda-cho, Kita-ku, 
Osaka  
(Interpreters for English, 
Chinese, Portuguese are 
available Monday to Friday 
13:00 – 18:00 
Spanish, Tuesday/Thursday 
13:00 – 18:00)  
 
ชัน้ 16 ตกึฮงัคิวแกรนด์บิรุ 
8-47 คะคดุะโจว 
คิตะ-ค ุโอซาก้า 
 

06-7709-9465 

N/A 
 
ทุกเขต 
 

Sakai  
สาไก 

Hello Work Sakai (⇒ the list 
above)  
ฮลัโหลเวิร์ค สาไก  

(⇒ดจูากรายชื่อข้างบน) 

072-222-5049 
Sakai City 
เมืองสาไก 

 
 

２. รายช่ือสาํนักงานควบคุมมาตรฐานแรงงาน 
 

ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เขตอํานาจ 

Osaka 
-Chuo  
โอซาก้า จูโอ 

1-15-10 Morinomiya-Chuo 
Chuo-ku Osaka  
Near Morinomiya station on 
the JR Loop/ Subway(Osaka 
Metro) Chuo Line.  
 
1-15-10 โมริโนะมิย่ะ-จโูอ 
จโูอ-ค ุโอซาก้า 
ใกล้กบัสถานี (Osaka Metro)『โมริ
โนะมิย่ะ』 
รถไฟ JR สายรอบเมือง(คนัโจเซ็น) 
และรถไฟใต้ดินสายจโูอ 
 

06-7669-8726 
Chuo-ku, Higashinari-ku, 
Joto-ku, Tennohji-ku, Naniwa-ku, 
Ikuno-ku, Tsurumi-ku  
 
จโูอ-ค ุ/ ฮิกาชินาริ-ค ุ/ โจโต-ค ุ/  
เท็นโนจิ-ค ุ/นานิวะ-ค ุ/ อิคโุนะ-ค ุ/  
ทฺสรุึมิ-ค ุ  
 

06-7669-8727 

06-7669-8728 

Temma 
เทน็ม่ะ 

7F OAP Tower 1-8-30, 
Tenmabashi, Kita-ku, Osaka 
10 min. walk from 
Sakuranomiya Station on the 
JR Loop Line/Tenmangu 
Station Osaka Tenmangu on 
the JR Tozai Line  
 
ตกึ OAP ทาวเวอร์ ชัน้ 7  
1-8-30 เท็มม่ะบาชิ 
คิตะ-ค ุโอซาก้า 

06-7713-2003 Kita-ku, Miyakojima-ku,  
Asahi-ku  
 
คิตะ-ค ุ/ มิย่ะโกะจิม่ะ-ค ุ/   
อะสาฮิ-ค ุ
 06-7713-2004 
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ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เขตอํานาจ 

เดิน 10 นาที จากสถานี 
『สากรุะโนะมิย่ะ』 
รถไฟ JR สายรอบเมือง(คนัโจเซ็น) 
และจากสถานี『โอซาก้าเท็มมวักู』่ 
รถไฟ JR สายโทไซ 

06-7713-2005 

Nishinoda 
นิชิโนะดะ 

5-3-63 Nishikujo 
Konohana-ku Osaka  
5 min. walk northwest from 
Nishikujo station on the JR 
Loop/ Hanshin Namba Lines. 
In front of NTT  
 
5-3-63 นิชิคโุจว 
โคโนะฮะน่ะ-ค ุโอซาก้า 
เดิน 5 นาที จากสถาน『ีนิชิคโุจว』 
รถไฟ JR สายรอบเมือง(คนัโจเซ็น) 
และรถไฟ สายฮงัชินนมับ่ะ 

06-7669-8787 Konohana-ku,  
Nishiyodogawa-ku,  
Fukushima-ku  
 
โคโนะฮะน่ะ-ค ุ/   
นิชิโยโดกาว่ะ-ค ุ/   
ฟคุชุิม่ะ-ค ุ
 

06-7669-8787 

06-7669-8788 

Higashi 
Osaka  
ฮิกาชิ 

โอซาก้า 

1-6-5 Wakae Nishishinmachi 
Higashiosaka  
7 min. walk southeast from 
Yaenosato station on the 
Kintetsu Nara Line 
 
1-6-5 วาคะเอะนิชิชิมมะจ ิ
ฮิกาชโิอซาก้า 
เดิน 7 นาที จากสถานี 
『ยาเอโนะสาโตะ』 
รถไฟคินเทะทฺส ึ

06-7713-2025 

Higashiosaka city,  
Yao city  
 
เมืองฮิกาชิโอซาก้า /  เมืองยะโอะ 
 

06-7713-2026 

06-7713-2027 

Sakai 
สาไก 

3F Sakai Regional Joint 
Government Office 2-29, 
Minamikawaramachi, 
Sakai-ku, Sakai  
 
ตกึท่ีว่าการอําเภอร่วม ชัน้ 3 
ภมูิภาคสาไก(สาไกฉิโฮโกโดโชฉะ) 
2-29 มินามิคะวารามะจิ  
สาไก-ค ุ สาไก 
เดิน 5 นาที จากสถานี 
『สาไกฮิกาช』ิ 

รถไฟสายนนัไกโคย่ะ 

072-340-3829 

Sakai city   
 
เมืองสาไก   
 

072-340-3831 

072-340-3835 

Kita Osaka  
คิตะ โอซาก้า 

1-6-8 Higashitamiya 
Hirakatashi 
15 min. walk southwest from 
Hirakatashi  station on the 
Keihan Main Line.  
 
1-6-8 ฮิกาชิทะมิย่ะ, ฮิราคะตะ 
เดิน 5 นาที จากสถานี 

072-391-5825 
Moriguchi city,  
Hirakata city,  
Neyagawa city,  
Daito city,  
Kadoma city,  
Shijonawate city,  
Katano city  
 

072-391-5826 
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ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เขตอํานาจ 

『ฮิราคะตะชิ』 
รถไฟเคฮงั  สายหลกั(ฮองเซ็น) 

072-391-5827 

เมืองโมริกจุ ิ/ เมืองฮิราคะตะ /   
เมืองเนย่ะกาว่ะ / เมืองไดโต /   
เมืองคะโดมะ / เมืองชิโจนาวะเตะ /  
เมืองคะตะโนะ 

Ibaraki 
อิบาระคิ 

 
2-5-7 Uenakajo, Ibaraki   
5 min. walk from Ibaraki 
station on the JR 
Kyoto/Ibarakishi station on 
the Hankyu Kyoto Lines  
 
2-5-7   อเุอะนาคะโจว, อิบาระคิ 
เดิน 5 นาที จากสถาน『ีอิบาระคิ』 
รถไฟ JR สายเกียวโต 
และจากสถานี『อิบาระคิชิ』 
รถไฟฮงัคิวเด็งเทะทฺส ึสายเกียวโต 

072-604-5308 Ibaraki city, Takatsuki city, Suita 
city, Settsu city, Mishima-gun, 
Shimamoto-cho  
 
เมืองอิบาระคิ / เมืองทะคะทฺสคิึ / 
เมืองซุยตะ / เมืองเซตทฺส ึ/  
ตําบลมิชิม่ะ ชิมะโมะโตะโจว 
 
 
 

072-604-5309 

072-604-5310 

Osaka- 
Minami  
โอซาก้า-มิ

นามิ 

2-13-27 Tamadenaka 
Nishinari-ku Osaka  
Short walk towards East from 
Tamade  station on subway 
(Osaka Metro)Yotsubashi Line 
2-13-27 ทามะเดนาคะ, นิชินาริ-ค ุ
โอซาก้า 
ใกล้กบัสถานี『ทามะเด』 
รถไฟใต้ดิน(Osaka Metro)สาย 
โยทฺสบึาชิ 

06-7688-5580 
Suminoe-ku,  
Sumiyoshi-ku,  
Nishinari-ku,  
Abeno-ku,  
Higashisumiyoshi-ku,  
Hirano-ku  
 
สมุโินะเอะ-ค ุ/ สมุิโยชิ-ค ุ/   
นิชินาริ-ค ุ/ อะเบโนะ-ค ุ/   
ฮิกาชิสมุิโยช-ิค ุ/ ฮิราโนะ-ค ุ

06-7688-5581 

06-7688-5582 

Osaka- 
Nishi  
โอซาก้า-นิชิ 

 
9F Osaka Asterio Kitahorie  
1-2-19 Kitahorie, Nishi-ku, 
Osaka 
Near no. 5 exit of Yotsubashi 
station on the Subway (Osaka 
Metro)Yotsubashi Line  
 
ตกึอะสเุทริโอ คิตะโฮริเอะ ชัน้ 9  
1-2-19 คิตะโฮริเอะ,นิชิ-ค ุโอซาก้า 
ใกล้กบัทางออกหมาย 5 ของ 
สถานี『โยทฺสบึาช』ิ 
รถไฟใต้ดิน(Osaka Metro)สาย 
โยทฺสบึาชิ 

06-7713-2021 

Nishi-ku, Minato-ku,  
Taisho-ku  
 
นิช-ิค ุ/ มินาโตะ-ค ุ/   
ไทโช-ค ุ
 

06-7713-2022 

06-7713-2023 

Yodogawa  
โยโดกาว่ะ 
 

4-1-12 Nishimikuni 
Yodogawa-ku Osaka  
 
4-1-12 นิชิมิคนุิ 
โยโดกาว่ะ-ค ุโอซาก้า 
เดิน 11 นาที จากสถาน『ีมิคนุ』ิ 
รถไฟฮงัคิว  สายทาคาระซกึะ 

06-7668-0268 
Higashiyodogawa-ku,  
Yodogawa-ku,  
Ikeda city, Toyonaka city,  
Minoh city, Toyono-gun 
Toyono-cho/Nose-cho 
 
ฮิกาชิโยโดกาว่ะ-ค ุ/ โยโดกาว่ะ-ค ุ/   

06-7668-0269 
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ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เขตอํานาจ 

และเดิน 16 นาที จากสถานี 
『ฮิกาชิมิคนุ』ิ 
รถไฟใต้ดิน(Osaka Metro)สายมิ 
โดวสจุิ 
 

06-7668-0270 

เมืองอิเคดะ / เมืองโทโยนากะ /   
เมืองมิโน ่/ ตําบลโทโยโนะ อําเภอโท
โยโนะ / อําเภอโนะเซะ 
 

Kishiwada 
คิชิวาดะ 

23-16 Kishiki-cho Kishiwada    
3 min. walk west from 
Takojizo on the Nankai Main 
Line  
 
23-16 คิชิคิโจว   คิชิวาดะ 
เดิน 3 นาที จากสถานี 
『ทาโกะจิโซ』 
รถไฟนนัไก  สายหลกั(ฮองเซ็น) 
 

072-498-1012 
Kishiwada city,  
Kaizuka city, Izumisano city,  
Sennan city, Sennan-gun 
Kumatori-cho/Tajiri-cho/Misaki-c
ho, Hannan city  
 
เมืองคะชิวาด่ะ / เมืองไคซึคะ /  
เมืองอิซมึิสะโนะ / เมืองเซนนนั / ตํา 
บลเซนนนั อําเภอคมุะโทะริ /ตําบล
ทะจิริ / ตําบลมิซะกิ / เมืองฮนันนั 

072-498-1013 

072-498-1014 

Habikino 
ฮะบิคิโนะ 

3-15-17 Konda Habikino   
5 min walk north from Furuichi  
station on the Kintetsu 
Minami Osaka Line 
 
3-15-17 คอนดะ  ฮะบิคิโนะ 
เดิน 5 นาที จากสถาน『ีฟรุุอิจิ』 
รถไฟสายคินเทะทฺส ึ
มินามิโอซาก้า 

072-942-1308 

Tondabayashi city,  
Kawachinagano city,  
Matsubara city,  
Habikino city,  
Fujiidera city,  
Osakasayama city,  
Minamikarachi-gun 
Kanan-cho/Taishi-cho/Chihayaa
kasakamura, Kashihara city  
 
เมืองทนดะบะยาช ิ/  
เมืองคาวาจินะกะโนะ /  
เมืองมตัสบึาร่ะ / เมืองคะชิวาร่ะ 
เมืองฮะบิคิโนะ / เมืองฟจุิเดร่ะ /  
เมืองโอซาก้าสะยาม่ะ /  
ตําบลมินามิคาวาจ ิอําเภอคะนนั /
ตําบลไทชิ/หมู่บ้านฉิฮะย่ะอะคะสะกะ 
 

072-942-1308 

072-942-1309 

Izumiotsu  
อิซึมิโอทสฺึ 

1-5-4 Ikeura-cho Izumiotsu    
7 min. walk east from 
Izumiotsu  station on the 
Nankai Main Line. Next to the 
Municipal Library.  
 
ชัน้ 6 ตกึเทคสุพุิอะโอซาก้า  
22-45 อะสาฮีมะจ,ิ อิซมึิโอทฺส ึ
เดิน 3 นาที จากสถาน『ีอิซมึิโอทฺส』ึ 
รถไฟนนัไก  สายหลกั(ฮองเซ็น) 
 

0725-27-1211 
Izumiohtsu city,  
Izumi city, Takaishi city,  
Senboku-gun Tadaoka-cho 
 
เมืองอิซมึิโอทฺส ึ/   
เมืองอิซมึ ิ/ เมืองทะคาอิชิ /  
ตําบลเซ็นโบะค ุเมืองทะดะโอคะ 
  
 

0725-27-1211 

0725-27-1212 

※ ช่องบน       แผนกควบคมุ 

                        ช่องกลาง แผนกความปลอดภยัและสขุอนามยั 

                       ช่องลา่ง แผนกประกนัแรงงาน 
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Ⅸ－５ รายช่ือสถานกงสุล(เขตคันไซ)และสถานทูต 

１．สถานกงสุลใหญ่และสถานกงสุลท่ีอยู่ในเขตคันไซ  
 
สถานกงสุลใหญ่ / สถานกงสุล ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

Australia 
Australian Consulate-General 
ออสเตรเลีย 
สถานกงสุลใหญ่ออสเตรเลีย  
ณ นครโอซาก้า  

MID Tower Twin 21, 16f. 2-1-61 
Shiromi, Chuo-ku,Osaka 
ตกึ MIDทาวเวอร์ ทวีน 21, ชัน้ 16  
2-1-61 ชิโรมิ จโูอ-ค ุโอซาก้า 

06-6941-9271 

China 
Consulate-General of the 
People's Republic of China 
จีน สถานกงสุลใหญ่แห่ง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  

ณ นครโอซาก้า 

3-9-2 Utsubohonmachi, Nishi-ku, 
Osaka 
3-9-2 อทฺุสโึบฮอมมะจิ  นิชิ-ค ุโอซาก้า 

06-6445-9481 

France 
Consulate-General of France 
in Osaka-Kobe 
ฝร่ังเศส 
สถานกงสุลใหญ่ฝร่ังเศส 
ณ นครเกียวโต 

8 Yoshida Izumidono-cho, 
Sakyo-ku, Kyoto  
8 โยชิดะ อิซมึิโดโนโจว  สะเคียว-ค ุ 
 เกียวโต 

075-761-2988 

Germany 
Consulate-General of the 
Federal Republic of Germany 
in Osaka 
เยอรมนี   
สถานกงสุลใหญ่สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี 
ณ นครโอซาก้า-โกเบ 

Umeda-Sky Bldg. Tower East. 35f.  
1-1-88, Oyodonaka, Kita-ku,  
Osaka 
ตกึอเุมะดะสกาย ทาวเวอร์ตะวนัออก
ชัน้ 35  
1-1-88 โอโยโดนาคะ, คิตะ-ค ุ

โอซาก้า 
 

06-6440-5070 
 
 
 

India 
Consulate-General of India in 
Osaka 
อินเดีย 
สถานกงสุลใหญ่ 

สาธารณรัฐอินเดีย 
ณ นครโอซาก้า 

Senba-I. S. Bldg. 10f. 1-9-26 
Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka 
ตกึเซ็มบ่ะ I.S., ชัน้ 10 
1-9-26  คิวทะโร่โจว จโูอ-ค ุ โอซาก้า 

06-6261-7299 

Indonesia 
Consulate-General of the 
Republic of Indonesia in 
Osaka 
อินโดนิเซีย 
สถานกงสุลใหญ่ 
สาธารณรัฐอินโดนิเซีย 
ณ นครโอซาก้า 

Naganoshima Intes Bldg. 22F. 
6-2-40 Kita-ku , Osaka 
ตกึนากะโนะชิม่ะ  อินเทส ุชัน้ 22  
6-2-40 นากะโนะชิม่ะ 
คิตะ-ค ุ โอซาก้า 

06-6449-9898/9882~9890 
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Italy 
Consulate-General of Italy in 
Osaka 
อิตาลี 
สถานกงสุลใหญ่อิตาลี 
ณ นครโอซาก้า 

17F, Nakanoshima Festival Tower 
2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku, 
Osaka  
ตกึนากะโนะชิม่ะ ชัน้ 17 
 เฟสติวลั ทาวเวอร์  
2-3-18 นากะโนะชิม่ะ  คิตะ-ค ุ  
โอซาก้า 
 

06-4706-5820 

Korea 
Consulate-General of the 
Republic of Korea in Osaka 
เกาหลี 
สถานกงสุลใหญ่ 

สาธารณรัฐเกาหลี 
ณ นครโอซาก้า 

Gomi Building 
2-5-13 Kyutaro-machi, Chuo-ku, 
Osaka 
ตกึ โกมิ 
2-5-13  คิวทาโร่-โจว จโูอ-ค ุ โอซาก้า 
 

06-6213-1401 
06-4256-2345 

 

Mongolia 
Consulate-General of 
Mongolia in Osaka 
มองโกเลีย 
สถานกงสุลใหญ่ 
ประเทศมองโกเลีย 
ณ นครโอซาก้า 

3f, Room301, 303Estate Building 
1-4-10, Bokuro-machi, Chuo-ku, 
Osaka 
ตกึเอสเึทโตะ บะคโุร่โจว  ชัน้ 3  
ห้อง301, 303 

1-4-10 บะคโุร่-โจว  จูโอ-ค ุ โอซาก้า 

06-4963-2572 

Netherlands 
Royal Netherlands 
Consulate-General in Osaka 
เนเธอร์แลนด์ 
สถานกงสุลใหญ่ 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
ณ นครโอซาก้า 

Kitahama 1 Chome Heiwa Bldg. 
8F. Room B  
1-1-14 Kitahama, Chuo-ku, Osaka 
ตกึคิตะฮาม่ะ 1โชวเมะ เฮว่ะ  
ชัน้ 8 ห้อง B 
1-1-14 คิตะฮามะ่, จโูอ-ค ุ โอซาก้า 

06-6484-6000 

Pakistan 
Consulate of the Islamic 
Republic of Pakistan in Osaka 
ปากีสถาน 
สถานกงสุล 
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 
ณ นครโอซาก้า 

4-F H1, Asia Pacific Trade Center 
ITM, 2-1-10, Nankokita, 
Suminoe-ku, Osaka  
ตกึอาเซียไทเฮโย เทรดเซ็นเตอร์  ITM
ชัน้ 4 ห้อง H1 
2-1-10 นนัโคคิตะ  
สมุิโนะเอะ-ค ุ โอซาก้า 

06-6569-3106 

Panama 
Consulate of the Republic of 
Panama in Kobe 
ปานามา 
สถานกงสุล 

สาธารณรัฐปานามา 
ณ นครโกเบ 

Yamamoto Bldg. 7f. 71 Kyomachi, 
Chuo-ku, Kobe 
ตกึยามาโมโตะ ชัน้ 7 
71 เคียวมะจิะ, จโูอ-ค ุ โกเบ 

078-392-3361 
/3362 
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Philippines 
Consulate-General of the 
Republic of the Philippines in 
Osaka 
ฟิลิปปินส์ 
สถานกงสุล 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ณ นครโอซาก้า 

 
Twin 21 MID Tower24f. 2-1-61 
Shiromi, Chuo-ku, Osaka 
ชัน้ 24  
ตกึ MIDทาวเวอร์  ทวีน 21 
2-1-61 ชิโรมิ จโูอ-ค ุโอซาก้า 
 

06-6910-7881 

Russia 
Consulate-General of the 
Russian Federation in Osaka 
รัสเซีย 
สถานกงสุลใหญ่ 
สหพันธรัฐรัสเซีย 
ณ นครโอซาก้า 

1-2-2 Nishi-Midorigaoka, 
Toyonaka 
1-2-2 นิชิ มิโดริกะโอคะ, โทโยนากะ 

06-6848-3451/3452 

Thailand 
Royal Thai 
Consulate-General in Osaka 
ไทย 
สถานกงสุลใหญ่ 
ราชอาณาจักรไทย 
ณ นครโอซาก้า 

Bangkok Bank Bldg. 1f, 4f, 5f 
1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku, 
Osaka 
ตกึธนาคารกรุงเทพ ชัน้ 4 

1-9-16  คิวทะโร่โจว, จูโอ-ค ุ โอซาก้า 

06-6262-9226 / 9227 

United Kingdom 
British Consulate-General in 
Osaka 
สหราชอาณาจักร 
สถานกงสุลใหญ่ 
อังกฤษ ณ นครโอซาก้า 
 

Midosuji Grand Tower 19f.  
3-5-1 Bakuro-machi, Chuo-ku, 
Osaka 
ตกึมิโดวสจุ ิแกรนด์ทาวเวอร์ ชัน้ 19 
3-5-1 บะคโุร่โจว, จโูอ-ค ุ โอซาก้า 
 

06-6120-5600 

U.S.A 
American Consulate-General 
in Osaka-Kobe 
อเมริกา 
สถานกงสุลใหญ่ 
สหรัฐอเมริกา  
ณ นครโอซาก้า-โกเบ  

2-11-5 Nishitenma, Kita-ku, Osaka 
2-11-5 นิชิเท็มม่ะ คิตะ-ค ุ โอซาก้า 
 

06-6315-5900 

Vietnam 
Consulate-General of the 
Socialist Republic of Viet Nam 
in Osaka 
เวียดนาม 
สถานกงสุลใหญ่ 
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 
ณ นครโอซาก้า 
 

4-2-15 Ichinocho Higashi, 
Sakai-ku, Sakai City 
4-2-15 อิฉิโนะโจว ฮิกาช,ิ สาไก-ค ุ 
สาไก 
 

072-221-6666 

（เรียงลําดบัตามตวัพยญัชนะภาษาองัฤษ） 
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２．รายชื่อสถานทูตและสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ท่ีอยู่ในญ่ีปุ่ น (กรณีท่ีไม่มีสถานกงสุลใหญ่ในเขตคันไซ)  
 

เอเซีย 
สถานทตู เบอร์โทรศัพท์ 

Bangladesh 
บังคลาเทศ 

Embassy of the People's Republic of Bangladesh 
สถานทูตสาธารณรัฐประชาชนบงักลาเทศ 03-3234-5801 

Brunei 
บรูไน 

Embassy of Brunei Darussalam 
สถานทูตเนการาบรูไนดารุสซาลาม   03-3447-7997 

Cambodia 
กัมพูชา 

Royal Embassy of Cambodia 
สถานทูตพระราชาณาจกัรกมัพชูา   03-5412-8521 

Laos 
ลาว 

Embassy of the Lao People's Democratic Republic 
สถานทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 03-5411-2291/2292 

Malaysia 
มาเลเซีย 

Embassy of Malaysia 
สถานทูตมาเลเซีย 03-3476-3840 

Maldives 
มัลดีฟส์ 

Embassy of the Republic of Maldives 
สถานทูตสาธารณรัฐมลัดีฟส์ 03-6234-4315 

Myanmar 
พม่า 

Embassy of the Union of Myanmar 
สถานทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 03-3441-9291/9294 

Nepal 
เนปาล 

Embassy of the Federal Democratic Republic of 
Nepal 
สถานทตูสหพนัธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 

03-3705-5558/5559 

Sri Lanka 
ศรีลังกา 

Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri 
Lanka 
สถานทูตสาธารณรัฐสงัคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา 

03-3440-6911/6912 

Singapore 
สิงคโปร์ 

Embassy of the Republic of Singapore 
สถานทตูสาธารณรัฐสิงคโปร์ 03-3586-9111/9112 

Timor-Leste 
ติมอร์

ตะวันออก 

Embassy of the Democratic Republic of 
Timor-LesteSot 
สถานทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต 

03-3238-0210/0215 

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ เบอร์โทรศัพท์ 

Bhutan 
ภูฏาน 

Honorary Consulate of the Kingdom of Bhutan  
สถานกงสลุกิตติมศกัด์ราชอาณาจกัรภฏูาน   
ณ นครโอซาก้า 

06-6227-4641 

 
อเมริกาเหนือ 

สถานทูต เบอร์โทรศัพท์ 
Canada 
แคนาดา 

Embassy of Canada 
สถานทูตแคนาดา 03-5412-6200 
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ละตินอเมริกา 

สถานทูต เบอร์โทรศัพท์ 

Argentine 
อาร์เจนติน่า 

Embassy of the Argentine Republic 
สถานทูตสาธารณรัฐ อาร์เจนตินา 03-5420-7101/7105 

Belize 
เบลีซ 

Embassy of Belize 
สถานทูตเบลีซ 

03-5365-3407 
03-3400-9106 (แผนกกงสลุ) 

Bolivia 
โบลิเวีย 

Embassy of the Plurinational State of Bolivia 
สถานทูตรัฐพหชุนชาติแห่งโบลิเวีย 03-3499-5441/5442 

Brazil 
บราซิล 

BRAZIL Embassy of the Federative Republic of 
Brazil 
สถานทูตสหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล 

03-3404-5211 

Chile 
ชิล ี

Embassy of the Republic of Chile 
สถานทูตสาธารณรัฐชิลี 03-3452-7561/7562/7585 

Colombia 
โคลอมเบีย 

Embassy of the Republic of Colombia 
สถานทูตสาธารณรัฐโคลอมเบีย 03-3440-6451 

Costa Rica 
คอสตาริก้า 

Embassy of the Republic of Costa Rica 
สถานทูตสาธารณรัฐคอสตาริกา 03-3486-1812 

Cuba 
คิวบา 

Embassy of the Republic of Cuba 
สถานทูตสาธารณรัฐคิวบา 03-5570-3182 

Dominican 
Republic 
สาธารณรัฐ

โดมนิิกัน 

Embassy of the Commonwealth of Dominica 
สถานทูตสาธารณรัฐโดมินิกนั 03-3499-6020 

Ecuador 
เอกวาดอร์ 

Embassy of the Republic of Ecuador 
สถานทูตสาธารณรัฐเอกวาดอร์ 03-3499-2800/3498-3984 

El Salvador 
เอลซัลวาดอร์ 

Embassy of the Republic of El Salvador 
สถานทูตสาธารณรัฐเอลซลัวาดอร์ 03-3499-4461 

Guatemala 
กัวเตมาลา 

Embassy of the Republic of Guatemala 
สถานทูตสาธารณรัฐกวัเตมาลา 03-3400-1830 

Haiti 
เฮต ิ

Embassy of the Republic of Haiti 
สถานทูตสาธารณรัฐเฮติ 03-3486-7096 

Honduras 
ฮอนดูรัส 

Embassy of the Republic of Honduras 
สถานทูตสาธารณรัฐฮอนดรัูส 03-3409-1150 

Jamaica 
จาเมกา 

Embassy of Jamaica 
สถานทูตจาเมกา 03-3435-1861 

Mexico 
เม็กซิโก 

Embassy of the United Mexican States 
สถานทูตสหรัฐเม็กซิโก 03-3581-1131/1135 

Nicaragua 
นิคารากัว 

Embassy of the Republic of Nicaragua 
สถานทูตสาธารณรัฐนิคารากวั 03-3499-0400/0404 

Paraguay 
ปารากวยั 

Embassy of the Republic of Paraguay 
สถานทูตสาธารณรัฐปารากวยั 03-3493-3071 



- 121 - 

สถานทูต เบอร์โทรศัพท์ 

Peru 
เปรู 

Embassy of the Republic of Peru 
สถานทูตสาธารณรัฐเปรู 03-3406-4243/4249 

Uruguay 
อุรุกวัย 

Embassy of the Oriental Republic of Uruguay 
สถานทูตสาธารณรัฐบรูพาอรุุกวยั 03-3486-1888/1750 

Venezuela 
เวเนซุเอลา 

Embassy of the Bolivian Republic of Venezuela 
สถานทูตสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา 03-3409-1501/1504 

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ เบอร์โทรศัพท์ 

Antigua and 
Barbuda 
แอนติกาและ

บาร์บูดา 

 
Honorary Consulate of Antigua and Barbuda in 
Tokyo 
สถานกงสลุกิตติมศกัด์แอนติกาและบาร์บูดา 
ณ นครโตเกียว 

03-3779-1341 

 
 
ยุโรป 

สถานทูต เบอร์โทรศัพท์ 

Albania 
แอลเบเนีย 

Embassy of the Republic of Albania 
สถานทูตสาธารณรัฐแอลเบเนีย 03-3543-6861 

Armenia 
อาร์มีเนีย 

Embassy of the Republic of Armenia 
สถานทูตสาธารณรัฐอาร์มีเนีย 

03-6277-7453 

Austria 
ออสเตรีย 

Embassy of the Republic of Austria 
สถานทูตสาธารณรัฐออสเตรีย 

03-3451-8281/8282 

Azerbaijan 
อาเซอร์ไบจาน 

Embassy of the Republic of Azerbaijan 
สถานทูตสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน 

03-5486-4744 

Belarus 
เบลารุส 

Embassy of the Republic of Belarus 
สถานทูตสาธารณรัฐเบลารุส 

03-3448-1623 

Belgium 
เบลเยียม 

Embassy of the Kingdom of Belgium 
สถานทูตราชอาณาจกัรเบลเยียม 

03-3262-0191/0195 

Bosnia and Herzegovina 
บอสเนีย 

และเฮอร์เซโกวีนา 

Embassy of Bosnia and Herzegovina 
สถานทูตบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 

03-3556-4151 

Bulgaria 
บัลแกเรีย 

Embassy of the Republic of Bulgaria 
สถานทูตสาธารณรัฐบลัแกเรีย 

03-3465-1021 - 1024 
/1026/1028/1030 

Croatia 
โครเอเชีย 

Embassy of the Republic of Croatia 
สถานทูตสาธารณรัฐโครเอเชีย 

03-5469-3014 

Czech 
เชก 

Embassy of the Czech Republic 
สถานทูตสาธารณรัฐเชก 

03-3400-8122 

Denmark  
เดนมาร์ก 

Royal Danish Embassy 
สถานทูตราชอาณาจกัรเดนมาร์ก 

03-3496-3001 
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สถานทูต เบอร์โทรศัพท์ 

Estonia 
เอสโตเนีย 

Embassy of the Republic of Estonia 
สถานทูตสาธารณรัฐเอสโตเนีย 

03-5412-7281 

Finland 
ฟินแลนด์ 

Embassy of Finland 
สถานทูตฟินแลนด์ 

03-5447-6000 

Georgia 
จอร์เจีย 

Embassy of Georgia 
สถานทูตสาธารณรัฐจอร์เจีย 

03-5575-6091 

Greece 
กรีซ 

Embassy of Greece 
สถานทูตกรีซ 

03-3403-0871/0872 

Hungary 
ฮังการี 

Embassy of Hungary 
สถานทูตฮงัการี 

03-5730-7120/7121 

Iceland 
ไอซ์แลนด์ 

Embassy of Iceland in Japan 
สถานทูตสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 

03-3447-1944 

Ireland 
ไอร์แลนด์ 

Embassy of Ireland 
สถานทูตไอร์แลนด์ 

03-3263-0695 

Kazakhstan 
คาซัคสถาน 

Embassy of the Republic of Kazakhstan 
สถานทูตสาธารณรัฐคาซคัสถาน 

03-3589-1821/1826(Cons
ular section) 

Kosovo 
คอซอวอ 

Embassy of the Republic of Kosovo 
สถานทูตสาธารณรัฐคอซอวอ 

03-6809-2577 

Kyrgyz 
คีร์กีซ 

Embassy of Kyrgyz Republic 
สถานทูตสาธารณรัฐคีร์กีซ 

03-6453-8277 

Latvia 
ลัตเวีย 

Embassy of the Republic of Latvia 
สถานทูตสาธารณรัฐลตัเวีย 

03-3467-6888 

Lithuania 
ลิทัวเนีย 

Embassy of the Republic of Lithuania 
สถานทูตสาธารณรัฐลิทวัเนีย 

03-3408-5091 

Luxembourg 
ลักเซมเบิร์ก 

Embassy of the Grand-Duchy of 
Luxembourg 
สถานทูตราชรัฐลกัเซมเบิร์ก 

03-3265-9621~9623 

North Macedonia 
นอร์ทมาซิโดเนีย 

Embassy of the Republic of North 
Macedonia 
สถานทูตสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนีย  

03-6868-7110 

Moldova 
มอลโดวา 

Embassy of Republic of Moldova 

สถานทูตสาธารณรัฐมอลโดวา 
03-5225-1622 

Norway 
นอร์เวย์ 

Royal Norwegian Embassy 
สถานทูตราชอาณาจกัรนอร์เวย์ 

03-6408-8100 

Poland 
โปแลนด์ 

Embassy of the Republic of Poland 
สถานทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ 

03-5794-7020 

Portugal 
โปรตเุกส 

Embassy of Portugal 
สถานทูตสาธารณรัฐโปรตเุกส 

03-5212-7322 

Romania Embassy of Romania 03-3479-0311/0313 



- 123 - 

สถานทูต เบอร์โทรศัพท์ 

โรมาเนีย สถานทูตโรมาเนีย 
San Marino 
ซานมารีโน 

Embassy of the Republic of San Marino 
สถานทูตสาธารณรัฐซานมารีโน 

03-5414-7745 

Serbia 
เซอร์เบีย 

Embassy of the Republic of Serbia 
สถานทูตสาธารณรัฐเซอร์เบีย 

03-3447-3571/3572 

Slovak 
สโลวาเกีย 

Embassy of the Slovak Republic 
สถานทูตสาธารณรัฐสโลวกั 

03-3451-2200/1033 

Slovenia 
สโลวีเนีย  

Embassy of the Republic of Slovenia 
สถานทูตสาธารณรัฐสโลวีเนีย  

03-5468-6275 

Spain 
สเปน 

Embassy of the Kingdom of Spain 
สถานทูตราชอาณาจกัรสเปน 

03-3583-8531/8532 

Sweden 
สวีเดน 

Embassy of Sweden 
สถานทูตราชอาณาจกัรสวีเดน 

03-5562-5050 

Switzerland 
สวิสเซอร์แลนด์ 

Embassy of the Kingdom of Switzerland 

สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ 
03-5449-8400 

Tajikistan 
ทาจิกิสถาน 

Embassy of the Republic of Tajikistan 
สถานทูตสาธารณรัฐทาจกิิสถาน 

03-6721-7455 

Turkmenistan 
เติร์กเมนิสถาน 

Embassy of the Republic of Turkmenistan 
สถานทูตสาธารณรัฐเติร์กเมนิสถาน 

03-5766-1150 

Ukraine 
ยูเครน 

Embassy of Ukraine 
สถานทูตยเูครน 

03-5474-9770 

Uzbekistan 
อุซเบกิสถาน 

Embassy of the Republic of Uzbekistan 
สถานทูตสาธารณรัฐอซุเบกิสถาน 

03-3760-5625 

Vatican City 
นครรัฐวาติกัน 

Roma Vatican Official Embassy (Vatican) 
สถานทูตนครรัฐวาติกนั 

03-3263-6851 

European Union 
สหภาพยุโรป 

Delegation of the European Union 
คณะผู้แทนสหภาพยุโรป 

03-5422-6001 

สถานกงสุลกิตตมิศักดิ์ เบอร์โทรศัพท์ 

Cyprus 
ไซปรัส 

Honorary Consulate-General of the 
Republic of Cyprus in Tokyo 
สถานกงสลุกิตติมศกัด์ิสาธารณรัฐไซปรัส 

ประจํานครโตเกียว 

03-3592-0611 

Malta 
มอลต้า 

Honorary Consulate-General of the 
Republic of Malta 
สถานกงสลุกิตติมศกัด์ิสาธารณรัฐมอลตา 

03-3460-2392 

Monaco 
โมนาโค 

Honorary Consulate-General of the 
Principality of Monaco 
สถานกงสลุกิตติมศกัด์ิราชรัฐโมนาโก 

03-3211-4994 



- 124 - 

สถานทูต เบอร์โทรศัพท์ 

Montenegro 
มอนเตเนโกร 

Honorary Consulate-General of 
Montenegro 
สถานกงสลุกิตติมศกัด์ิสหภาพรัฐมอนเตเนโกร 

03-5510-5511 

 
 
ตะวันออกกลาง 

สถานทูต เบอร์โทรศัพท์ 

Afghanistan 
อฟักานิสถาน 

Embassy of Islamic Republic of Afghanistan 
สถานทูตสาธารณรัฐอิสลามอฟักานิสถาน 

03-5574-7611 

Bahrain 
บาห์เรน 

Embassy of the Kingdom of Bahrain 
สถานทูตราชอาณาจกัรบาห์เรน 

03-3584-8001 

Iran 
อิหร่าน 

Embassy of the Islamic Republic of Iran 
สถานทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 

03-3446-8011/8015 

Iraq 
อิรัก 

Embassy of the Republic of Iraq 
สถานทูตสาธารณรัฐอิรัก 

03-5790-5311 

Israel 
อิสราเอล 

Embassy of Israel  
สถานทูตอิสราเอล 

03-3264-0911 

Jordan 
จอร์แดน 

Embassy of the Hashemite Kingdom of 
Jordan 
สถานทูตราชอาณาจกัรฮชัไมต์จอร์แดน 

03-5478-7177 

Kuwait 
คูเวต 

Embassy of the State of Kuwait 
สถานทูตรัฐคเูวต 

03-3455-0361 

Lebanon 
เลบานอน 

Embassy of the Republic of Lebanon 
สถานทูตสาธารณรัฐเลบานอน 

03-5114-9950 

Oman 
โอมาน 

Embassy of the Sultanate of Oman 
สถานทูตรัฐสลุต่านโอมาน 

03-5468-1088 

Qatar 
กาตาร์ 

Embassy of the State of Qatar 
สถานทูตรัฐกาตาร์ 

03-5475-0611~0613 

Saudi Arabia 
ซาอุดีอาระเบีย 

Royal Embassy of Saudi Arabia 
สถานทูตราชอาณาจกัรซาอดีุอาระเบีย 

03-3589-5241 

Syria 
ซีเรีย 

Embassy of the Syrian Arab Republic 
สถานทูตสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย 

03-3586-8977/8978 

Turkey 
ตุรก ี

Embassy of the Republic of Turkey 
สถานทูตสาธารณรัฐตรุกี 

03-3470-5131/5135 

United Arab Emirates 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

Embassy of the United Arab Emirates 
สถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

03-5489-0804 

Yemen 
เยเมน 

Embassy of the Republic of Yemen 
สถานทูตสาธารณรัฐเยเมน 

03-3499-7151/7152 
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แอฟริกา 

สถานทูต เบอร์โทรศัพท์ 

Algeria 
แอลจีเรีย 

Embassy of the People's Democratic 
Republic of Algeria 
สถานทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
แอลจีเรีย 

03-3711-2661 

Angola 
แองโกลา 

Embassy of the Republic of Angola 
สถานทูตสาธารณรัฐแองโกลา 

03-5430-7879 

Benin 
เบนิน 

Embassy of the Republic of Benin 
สถานทูตสาธารณรัฐเบนิน 

03-6268-9360 

Botswana 
บอตสวานา 

Embassy of Botswana 
สถานทูตสาธารณรัฐบอตสวานา 

03-5440-5676 

Burkina Faso 
บูร์กินาฟาโซ 

Embassy of Burkina Faso  
สถานทูตบร์ูกินาฟาโซ 

03-3485-1930 

Cameroon 
แคเมอรูน 

Embassy of the Republic of Cameroon 
สถานทูตสาธารณรัฐแคเมอรูน 

03-5430-4985 

Congo (the Republic 
of Congo) 
คองโก(สาธารณรัฐ

คองโก) 

Embassy of the Republic of Congo 
สถานทูตสาธารณรัฐคองโก 

03-6427-7858 

Congo (the 
Democratic Republic 
of Congo) 
คองโก(สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยคองโก) 

Embassy of the Democratic Republic of 
Congo 
สถานทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 

03-6456-4394 

-Cote d'Ivoire 
โกตดิวัวร์ 

Embassy of the Republic of Cote d'Ivoire 
สถานทูตสาธารณรัฐโกตดิววัร์ 

03-5454-1401~1403 

Djibouti 
จิบูต ี

Embassy of the Republic of Djibouti 

สถานทูตสาธารณรัฐจิบตีู 03-5704-0682 

Egypt 
อียิปต์ 

Embassy of the Arab Republic of Egypt 
สถานทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 

03-3770-8022/8023 

Eritrea 
เอริเทรีย 

Embassy of the State of Eritrea 
สถานทูตรัฐเอริเทรีย 

03-5791-1815 

Ethiopia 
เอธิโอเปีย 

Embassy of the Federal Democratic 
Republic of Ethiopia 
สถานทูตสหพนัธ์สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย
เอธิโอเปีย 

03-5420-6860/6861 

Gabon 
กาบอง 

Embassy of the Gabonese Republic 
สถานทูตสาธารณรัฐกาบอง 

03-5430-9171 
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สถานทูต เบอร์โทรศัพท์ 

Ghana 
กานา 

Embassy of the Republic of Ghana 
สถานทูตสาธารณรัฐกานา 

03-5410-8631/8633 

Guinea 
กินี 

Embassy of the Republic of Guinea 
สถานทูตสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี 

03-3770-4640 

Kenya 
เคนยา 

Embassy of the Republic of Kenya 
สถานทูตสาธารณรัฐเคนยา 

03-3723-4006/4007 

Lesotho 
เลโซโท 

Embassy of the Kingdom of Lesotho 
สถานทูตราชอาณาจกัรเลโซโท 

03-3584-7455 

Liberia 
ไลบีเรีย 

Embassy of the Republic of Liberia 
สถานทูตสาธารณรัฐไลบีเรีย 

03-3441-7720 

Libya 
ลิเบีย 

Embassy of Libya 
สถานทูตลิเบีย 

03-3477-0701-0702 

Madagascar 
มาดากัสก้าร์ 

Embassy of the Republic of Madagascar 
สถานทูตสาธารณรัฐมาดากสัการ์ 

03-3446-7252-7254 

Malawi 
มาลาวี 

Embassy of the Republic of Malawi 
สถานทูตสาธารณรัฐมาลาวี 

03-3449-3010 

Mali 
มาลี 

Embassy of the Republic of Mali 
สถานทูตสาธารณรัฐมาลี 

03-5447-6881 

Mauritania 
มอริเตเนีย 

Embassy of the Islamic Republic of 
Mauritania 
สถานทูตสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย 

03-6712-2147 

Morocco 
โมร็อกโค 

Embassy of the Kingdom of Morocco 
สถานทูตราชอาณาจกัรโมร็อกโก 

03-5485-7171 

Mozambique 
โมซัมบิก 

Embassy of the Republic of Mozambique 
สถานทูตสาธารณรัฐโมซมับิก 

03-5760-6271/6272 

Namibia 
นามิเบีย 

Embassy of the Republic of Namibia 
สถานทูตสาธารณรัฐนามิเบีย 

03-6426-5460 

Nigeria 
ไนจีเรีย 

Embassy of the Federal Republic of Nigeria 
สถานทูตสหพนัธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย 

03-5425-8011 

Rwanda 
รวันดา 

Embassy of the Republic of Rwanda 
สถานทูตสาธารณรัฐรวนัดา 

03-5752-4255 

Senegal 
เซเนกัล 

Embassy of the Republic of Senegal 
สถานทูตสาธารณรัฐเซเนกลั 

03-3464-8451 

South Africa 
แอฟริกาใต้ 

Embassy of the Republic of South Africa 
สถานทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 

03-3265-3366/3369 

Sudan 
ซูดาน 

Embassy of the Republic of the Sudan 
สถานทูตสาธารณรัฐซูดาน 

03-5729-6170/2200/2201 

Tanzania Embassy of the United Republic of 03-3425-4531 
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สถานทูต เบอร์โทรศัพท์ 

แทนซาเนีย Tanzania 
สถานทูตสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 

Togo  
โตโก 

Embassy of the Republic of Togo 
สถานทูตสาธารณรัฐโตโก 

03-6426-5266 

Tunisia 
ตูนิเซีย 

Embassy of the Republic of Tunisia 
สถานทูตสาธารณรัฐตนูิเซีย 

03-3511-6622/6625 

Uganda 
ยูกันดา 

Embassy of the Republic of Uganda 
สถานทูตสาธารณรัฐยกูนัดา 

03-3462-7107 

Zambia 
แซมเบีย 

Embassy of the Republic of Zambia 
สถานทูตสาธารณรัฐแซมเบีย 

03-3491-0121/0122 

Zimbabwe 
ซิมบับเว 

Embassy of the Republic of Zimbabwe 
สถานทูตสาธารณรัฐซิมบบัเว 

03-3280-0331/0332 

สถานกงสุลกติติมศักดิ์ เบอร์โทรศัพท์ 

Central African 
Republic 
สาธารณรัฐ
แอฟริกากลาง 

Honorary Consulate-General of the 
Republic of Central Africa in Tokyo 
สถานกงสลุกิตติมศกัด์ิสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

ณ นครโตเกียว 

03-3702-8808/8332 

Mauritius 
มอริเชียส 

Honorary Consulate of the Republic of 
Mauritius in Tokyo 
สถานกงสลุกิตติมศกัด์ิสาธารณรัฐมอริเชียส 

ณ นครโตเกียว 

03-3767-1130 

Niger 
ไนเจอร์ 

Honorary Consulate of the Republic of 
Niger in Tokyo 
สถานกงสลุกิตติมศกัด์ิสาธารณรัฐไนเจอร์ 

ณ นครโตเกียว 

03-5405-3687 

Seychelles 
เซเชลส์ 

Honorary Consulate-General of the 
Republic of Seychelles in Tokyo 
สถานกงสลุกิตติมศกัด์ิสาธารณรัฐเซเชลส์ 
ณ นครโตเกียว 

03- 3264-1022 

Sao Tome and 
Principe 
เซาตูเมและปรินซีปี 

Honorary Consulate-General of the 
Democratic Republic of São Tomé and 
Príncipe in Tokyo    
สถานกงสลุกิตติมศกัด์ิสาธารณรัฐประชาธิปไตย
เซาตเูมและปรินซีปี ณ นครโตเกียว 

03-6206-2572 

Central African 
Republic 
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

Honorary Consulate-General of the 
Republic of Central Africa in Tokyo  
สถานกงสลุกิตติมศกัด์ิสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

ณ นครโตเกียว 

03-3702-8808  
03-3702-8332 
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โอเซียเนีย 

สถานทูต เบอร์โทรศัพท์ 

Fiji 
ฟีจ ี

Embassy of the Republic of the Fiji  
สถานทูตสาธารณรัฐฟีจี 

03-3587-2038 

Marshall Islands 
หมู่เกาะมาร์แชลล์ 

Embassy of the Republic of the Marshall 
Islands 
สถานทูตสาธารณรัฐหมูเ่กาะมาร์แชลล ์

03-6432-0557 

Micronesia 
ไมโครนีเซีย 

Embassy of the Federated States of 
Micronesia 
สถานทูตสหพนัธรัฐไมโครนีเซีย 

03-3585-5456 

New Zealand 
นิวซีแลนด์ 

New Zealand Embassy 
สถานทูตนิวซีแลนด์ 

03-3467-2271 

Palau 
ปาเลา 

Embassy of the Republic of Palau 
สถานทูตสาธารณรัฐปาเลา 

03-5797-7480 

Papua New Guinea 
ปาปัวนิวกินี 

Embassy of Papua New Guinea 
สถานทูตรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี 

03-3454-7801/7804 

Samoa 
ซามัว 

Embassy of the Independent State of 
Samoa 
สถานทูตรัฐเอกราชซามวั 

03-6228-3692 

Tonga 
ตองกา 

Embassy of Kingdom of Tonga 
สถานทูตราชอาณาจกัรตองกา 

03-6441-2481 

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ เบอร์โทรศัพท์ 

Solomon Islands 
หมู่เกาะโซโลมอน 

Honorary Consulate of Solomon Islands in 
Tokyo 
สถานกงสลุกิตติมศกัด์ิหมู่เกาะโซโลมอน 

ณ นครโตเกียว 

03-3562-7490 

Tuvalu 
ตูวาลู 

Honorary Consulate-General of Tuvalu in 
Tokyo  

สถานกงสลุกิตติมศกัด์ิตวูาล ูณ นครโตเกียว 
03-6857-7253 
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