~ คู่มือการใช้ ชีวติ สําหรับชาวต่ างชาติ~

หนังสือคู่มือการใช้ ชีวิตในจังหวัดโอซาก้ า
（ฉบับภาษาไทย）

มูลนิธิแลกเปลี่ยนระหว่ างประเทศแห่ งจังหวัดโอซาก้ า
ฉบับปรับปรุ งแก้ ไข เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2019

สารบัญ
คู่มือการใช้ ชีวิตในจังหวัดโอซาก้ า

ดัชนีแต่ ละจุดประสงค์

Ⅰ.การรั บสถานการณ์ ฉุกเฉินและหน่ วยงานให้ คาํ ปรึกษาแนะนํา

・・・１
รายชื่อสถานที่ติดต่ อและหมายเลขโทรศัพท์ สําหรั บกรณีฉุกเฉินประจําครอบครั ว
สถานการณ์ ฉุกเฉิน (เพลิงไหม้ / ป่ วยกระทันหัน / อาชญากรรม)

1.
２.

เพลิงไหม้ , ป่ วยหรื อบาดเจ็บกระทันหันต่าง ๆ, ความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรม, โทรแจ้ งเหตุ, และตําแหน่งของร่างกาย
３. การเตรี ยมพร้ อมสําหรั บภัยธรรมชาติ ไต้ ฝ่ นุ , แผ่นดินไหว, การรับฟั งข่าวสารภัยธรรมชาติ, สถานที่หลบภัย,
รายการสิ่งของทีค่ วรนําติดตัวไปในยามฉุกเฉิน

สุขภาพและการรักษาพยาบาล

・・・9
１. การรั กษาพยาบาล (การใช้ บริการสถานพยาบาล)
Ⅱ.

การรักษาพยาบาลที่ญี่ปนุ่ , สถาบันการแพทย์, การพักรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล, โรงพยาบาลที่เข้ าใจภาษาต่างประเทศ,
ป่ วยหรื อได้ รับบาดเจ็บตอนกลางคืนและวันหยุด, ยา
2. ประกันการรั กษาพยาบาล (ประกันสุขภาพพลเมืองและประกันเพื่อรั บการดูแลและพยาบาล ฯลฯ)
ประกันการรักษาพยาบาลของญี่ปนุ่ , ประกันสุขภาพพลเมือง, ระบบการรักษาพยาบาลผู้สงู อายุระยะปลาย, การประกันเพื่อรับการดูแล
และพยาบาล
3. การควบคุมดูแลสุขภาพ
สถานีอนามัย, ศูนย์อนามัยของเทศบาล (การรักษาโรคและสุขภาพ)
Ⅲ.

การใช้ ชีวิตและที่อยู่อาศัย

・・・18

１. การหาบ้ าน
２.

สมัครไปยังบ้ านที่ทางจังหวัดเป็ นผู้จดั สรร, บ้ านจัดสรรของรัฐอื่นๆ , หาบ้ านเช่าของเอกชน

３.

การย้ ายบ้ านและการกลับประเทศ

ขันตอนการเดิ
้
นเรื่ องย้ ายออกจากที่อยู่เก่า, เมื่อย้ ายเข้ ามาอยู่ที่ที่อยู่ใหม่แล้ ว, เมื่อจะกลับประเทศ

นํา้ ประปา

วิธีการขอใช้ นํ ้าประปา, ค่านํ ้าประปา, ข้ อควรระวังตอนฤดูหนาว
４. ไฟฟ้ า
ระบบไฟฟ้าของญี่ปนุ่ , การขอสมัครขอใช้ ไฟฟ้า, การจ่ายค่าไฟฟ้า, ใบแจ้ งปริมาณการใช้ ไฟฟ้า / ใบเสร็จ
５.

６.
７.

แก๊ ส

ชนิดของแก๊ ส, แก๊ สรั่ว, ใบแจ้ งปริมาณการใช้ แก๊ ส / ใบเสร็จ

ขยะ

วิธีการทิ ้งขยะ, และการทิ ้งขยะอืน่ ๆ

การใช้ ชีวิตประจําวัน

มารยาทในการเข้ าสัมคม, การเป็ นผู้บริโภค

８.

เมื่อเดือดร้ อนจากการใช้ ชีวิตประจําวัน

Ⅳ.

ระบบสถานะภาพการพํานัก, ระบบทะเบียนบ้ านชาวต่ างชาติ, การสมรส /การหย่ า・・・30

１.

บัตรพํานัก (ไซริวการ์ ด)

２.

การทําบัตรพํานัก (ไซริวการ์ ด), การดําเนินเรื่ องทีท่ าํ การเขตเทศบาล, การดําเนินเรื่ องที่กองตรวจคนเข้ าเมืองประจําท้ องถิ่น,
ทะเบียนบ้ านของชาวต่างชาติ, ระบบหมายเลขส่วนบุคคล

ระเบียบการเกี่ยวกับการพํานัก

การอนุญาตให้ เข้ าประเทศได้ อีก(กรณีออกนอกประเทศญี่ปนุ่ ชัว่ คราว), การต่อระยะเวลาพํานักอยู,่ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพํานัก,
การอนุญาตขอทํากิจกรรมนอกสถานะ

３.

４.
５.

การสมรส

การสมรสระหว่างชาวญี่ปนุ่ กับชาวต่างชาติ, การสมรสของบุคคลที่ถือสัญชาติต่างประเทศทังคู
้ ,่ การขอเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพํานัก,
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบัตรพํานัก (ไซริวการ์ ด), การเปลีย่ นแปลงอื่นๆ

การหย่ าร้ าง

การหย่าร้ าง, กรณีไม่ต้องการหย่าร้ าง, สถานะวีซ่าหลังการหย่าร้ าง, การเปลี่ยนรายละเอียดในทะเบียนคนต่างด้ าว

การเสียชีวิต

การแจ้ งเสียชีวติ , การฌาปณกิจ

Ⅴ.

การจราจร

１.

การคมนาคม

２.
３.

・・・42

รถไฟ (JR, รถไฟเอกชน, รถไฟใต้ ดิน), รถโดยสารประจําทาง, แท็กซี่, ลืมของไว้ ในรถไฟ / รถโดยสารประจําทาง / รถแท็กซี่

รถจักรยาน

การซื ้อรถจักรยาน, การจอดรถจักรยาน, กรณีถกู ขโมยรถจักรยาน,ไม่เก็บรถจักรยานที่จอดทิ ้งไว้ มาใช้ ,กฎจราจร

ใบอนุญาตขับขี่

ใบอนุญาตขับขี่สากล, การเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่ของต่างประเทศ, การขอรับใบอนุญาตขับขีญ
่ ี่ปนุ่ ใหม่, การแปลใบอนุญาตขับขี่ของต่างประเทศ,
กฎจราจรของญี่ปนุ่

４.

ตัวหนังสือคันจิและป้ ายที่พบเห็นตามถนนหนทาง

Ⅵ.

การตัง้ ครรภ์ / การคลอดบุตร / การเลีย้ งดูบุตรและการศึกษา ・・・49

１.

การตัง้ ครรภ์ และการคลอดบุตร

การตั ้งครรภ์, ค่าใช้ จา่ ย, การช่วยเหลือระหว่างตั ้งครรภ์, การคลอด

２.

การเลีย้ งดูบุตร

การเลี ้ยงดูบตุ รที่ญี่ปนุ่ , การบริการโดยเอกชน, ศูนย์สนับสนุนครอบครัว (Family Support Center), ระบบเงินช่วยเหลือสําหรับเด็ก

３.

การรั กษาพยาบาลและสุขอนามัยสําหรั บเด็กและทารก

การรักษาพยาบาลสําหรับเด็กและทารก, การฉีดวัคซีน, การตรวจสุขภาพ, ค่ารักษาพยาบาลของเด็กและทารก

４.

ระบบการศึกษาญี่ปนุ่

การศึกษาภาคบังคับ, หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ, การส่งเสริมการใช้ ชวี ิตในโรงเรี ยนของเด็กและนักเรี ยน, อาหารกลางวัน (เบนโต), ระบบ
ช่วยเหลือการเรี ยน
Ⅶ.
１.
２.
３.
４.

ข่ าวสาร / สื่อสาร

・・・57

โทรศัพท์

การขอติดตั ้งโทรศัพท์ใหม่, วิธีจ่ายค่าโทรศัพท์, การติดต่อสอบถาม / การบริการโทรศัพท์

โทรศัพท์ มือถือ
วิธีการโทรศัพท์ ไปต่ างประเทศ
สื่อสาร

สถานีโทรทัศน์, วิทยุ, อินเตอร์ เน็ต, หนังสือพิมพ์และนิตยสาร, หอสมุดที่มีหนังสือและนิตยสารภาษาต่างประเทศ

Ⅷ.

แรงงาน / ภาษี / การส่ งเงินไปต่ างประเทศ

・・・64

1. การหางานทํา

จะหางานได้ อย่างไร, การหางานของนักศึกษาต่างชาติหลังจบการศึกษา, การหางานทีต่ ้ องใช้ เทคนิคและความเชี่ยวชาญพิเศษ

2. แรงงาน

เงื่อนไขด้ านแรงงาน, มาตรฐานเกี่ยวกับแรงงาน, สํานักควบคุมมาตรฐานแรงงาน, อุบตั ิภยั จากการทํางาน, หน่วยงานให้ คาํ ปรึกษาแนะนํา,
ประกันช่วยเหลือกรณีทตี่ กงาน

3. ภาษี

วิธีจา่ ยภาษี, ประเภทภาษี

4. ธนาคารและการส่ งเงินไปต่ างประเทศ

ธนาคาร (กิงโค), ไปรษณีย์ (ยูบิงเคียวคุ), การส่งเงินไปต่างประเทศ

5. เงินบํานาญ ประกันบํานาญสวัสดิการลูกจ้ าง, ประกันบํานาญพลเมืองแห่งชาติ, เงินชดเชยเมื่อออกจากประกัน

ภาคผนวก

・・・71
１. รายชื่อองค์ การสัมพันธ์
Ⅸ.

จังหวัดโอซาก้ า / เมืองหรื อเทศบาลในจังหวัดโอซาก้ าและที่วา่ การเขต, องค์กรของประเทศ, รายชือ่ สมาคมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในจังหวัดโอซาก้ า

２.
３.

หน่ วยงานให้ คาํ ปรึกษาแนะนําเป็ นภาษาต่ างประเทศ
การรั กษาพยาบาลและสุขอนามัย

รายชื่อคลีนิคฉุกเฉินตอนกลางคืนและวันหยุด, รายชื่อสถานีอนามัย, รายชื่อศูนย์อนามัย(สุขภาพ)

４.

แรงงาน

รายชื่อฮัลโหลเวิร์คที่อยูใ่ นโอซ่าก้ า, หน่วยบริการหางานของบุคคลต่างชาติ, รายชื่อสํานักงานควบคุมมาตรฐานแรงงาน

５.

รายชื่อสถานกงสุล(เขตคันไซ)และสถานทูต

สถานกงสุลใหญ่และสถานกงสุลที่อยู่ในเขตคันไซ, สถานทูตและสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ที่อยู่ในญี่ปนุ่
วิธีใช้ ค่ มู อื เล่ มนี ้
○ คู่มือเล่มนี ้เขียนแนะนําเฉพาะหัวข้ อที่คดิ ว่าเป็ นความจําเป็ นขันพื
้ ้นฐานสําหรับชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ หรื อทํางานและเลี ้ยงดูบตุ รในจังหวัดโอซาก้ า
○ เนื ้อหาเป็ นข้ อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2019
○ ข้ อความทีอ่ ธิบายเป็ นการแนะนําโดยสังเขป ส่วนรายละเอียดจําเป็ นต้ องติดต่อสอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง นันๆ
้

การติดต่อสอบถามถ้ าไม่ได้ ระบุภาษาไว้ จะมีเฉพาะภาษาญี่ป่ นุ เท่านัน้ กรุณาให้ ผ้ ทู ี่พดู ภาษาญี่ป่ นุ ได้ ช่วยติดต่อให้

กิจการนี ้ได้ รับการสนับสนุนจากสํานักงานสลากกินแบ่ง

ดัชนีแต่ ละจุดประสงค์
สถานการณ์
เมื่อเริ่มใช้ ชีวติ
ที่ญี่ปนุ่
เมื่อย้ ายบ้ าน

เมื่อออกนอก
ประเทศ

เมื่อแต่งงาน

ระเบียบการที่จาํ เป็ น / สิ่งที่ต้องทํา
แจ้ งสถานที่อาศัยอยู่
บัตรหมายเลขส่วนบุคคลหรื อบัตรแจ้ งเตือน
ประกันสุขภาพพลเมือง
เงินบํานาญแห่งชาติ
แจ้ งการย้ ายเข้ า ย้ ายออก (＊เท็นเกียวโทโดเค)
ประกันสุขภาพพลเมือง
ขออนุญาตเข้ าเมืองใหม่
ออกนอกประเทศชัว่ คราว ระบบการถือเสมือนการ
อนุญาตเข้ าเมืองใหม่
ตรวจสอบภาษี
แจ้ งย้ ายกลับต่างประเทศ
ยกเลิกประกันสุขภาพ
กลับประเทศ
ยกเลิกประกันเงินบํานาญ
คืนบัตรพํานัก
สามีหรื อภรรยา
เป็ นชาวญี่ปนุ่
สามีภรรยาถือ
สัญชาติตา่ ง
ประเทศทังคู
้ ่

★เมื่อหย่าร้ าง

สามีหรื อภรรยา
เป็ นชาวญี่ปนุ่
สามีภรรยาถือ
สัญชาติตา่ ง
ประเทศทังคู
้ ่

สถานที่ทาํ การแจ้ ง

31

เขต เทศบาล อําเภอที่อาศัยอยู่

11

เขต เทศบาล อําเภอที่เคยอาศัยอยู่และเขตเทศบาล
อําเภอที่อยูใ่ หม่ (＊เท็นเกียวโทโดเค คือการย้ าย
บ้ านที่อยู่ในเขตเทศบาลเดียวกัน)

20

กองตรวจคนเข้ าเมือง

35

เขต เทศบาล อําเภอที่อาศัยอยู่

เปลี่ยนวีซา่
แจ้ งต่อประเทศตน
แจ้ งต่อประเทศตน

สถานทูตหรื อสถานกงสุลของประเทศตน

เปลี่ยนวีซา่

กองตรวจคนเข้ าเมือง

จดทะเบียนหย่า

เขต เทศบาล อําเภอที่อาศัยอยู่

แจ้ งต่อประเทศตน

สถานทูตหรื อสถานกงสุลของประเทศตน

－

สถานทูตหรื อสถานกงสุลของประเทศตน

เมื่อตั ้งครรภ์

ออกหนังสือคู่มือแนะนําสุขภาพแม่และเด็ก

เขต เทศบาล อําเภอที่อาศัยอยู่

เมื่อคลอดบุตร

แจ้ งการเกิด
ขอวีซา่

เขต เทศบาล อําเภอที่อาศัยอยู่
กองตรวจคนเข้ าเมือง

แจ้ งต่อประเทศตน

สถานทูตหรื อสถานกงสุลของประเทศตน

แจ้ งการเสียชีวติ

เขต เทศบาล อําเภอที่เสียชีวติ หรือที่อาศัยอยู่

คืนบัตรสถานภาพการพํานัก

กองตรวจคนเข้ าเมือง

แจ้ งต่อประเทศตน

สถานทูตหรื อสถานกงสุลของประเทศตน

★เมื่อเสียชีวิต

34

70

คืนที่กองตรวจคนเข้ าเมืองเมื่อออกนอกประเทศ
เขต เทศบาล อําเภอที่อาศัยอยู่หรื อเทศบาล
ภูมิลําเนาของชาวญี่ปนุ่
กองตรวจคนเข้ าเมือง
สถานทูตหรื อสถานกงสุลของประเทศตน

จดทะเบียนสมรส

หน้ า

★ในผู้พํานักระยะปานกลางถึงระยะยาวในฐานะคู่สมรสซึง่ พํานักอยู่โดยถือวีซ่า「ผู้ติดตามพํานักอยู่กบ
ั ครอบครัว」

20

37

39

49

50

41

「อนุญาตทํากิจกรรมพิเศษ」 「คู่สมรสชาวญี่ปน」และ「คู
ุ่
่สมรสผู้ถือวีซ่าถาวร」เป็ นต้ น
หากหย่าร้ างกับคู่สมรสและหรือคู่สมรสเสียชีวิต ต้ องรายงานตัวต่อกองตรวจคนเข้ าเมืองประจําท้ องถิ่น หรือแจ้ งกองตรวจคนเข้ าเมืองโตเกียว ทาง
ไปรษณีย์เพื่อแจ้ งต่อรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมต่อไปภายใน 14 วัน

Ⅰการรั บสถานการณ์ ฉุกเฉินและหน่ วยงานให้ คา
ํ ปรึกษาแนะนํา
Ⅰ-1

รายชื่อสถานทีต่ ดิ ต่อและหมายเลขโทรศัพท์สาํ หรับกรณีฉกุ เฉินประจําครอบครัว
ตํารวจ



110

เพลิงไหม้



119

รถพยาบาลฉุกเฉิน



119

โรงพยาบาลที่ไปเป็ นประจํา



โรงพยาบาลใกล้ บ้าน



แก๊ สรั่ว



ช่างซ่อมประปา



ศูนย์บริการไฟฟ้าคันไซใกล้ บ้าน



สถานทูตและสถานกงสุล



โรงเรี ยนและที่ทํางาน



หน่วยปกครองตนเองประจําเขต
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Ⅰ‐2

สถานการณ์ ฉุกเฉิน（เพลิงไหม้ / ป่ วยกระทันหัน / อาชญากรรม）

１. เพลิงไหม้ （โทร

119 ,ใช้ ภาษาอังกฤษได้ ）
ถ้ าเกิดเพลิงไหม้ โปรดส่งเสียงดังๆ แจ้ งให้ เพื่อนบ้ านใกล้ เคียงทราบ ถ้ ามีเครื่ องให้ สญ
ั ญาณ
เพลิงไหม้ ในอาคาร รี บกดทันที โทรแจ้ ง 119 ตั ้งสติไม่ตื่นเต้ น แจ้ งเหตุว่าเกิดเพลิงไหม้ พร้ อมบอก
สถานที่ที่ท่านอยู่ ถ้ ามีไฟ และควันอย่างรุนแรงให้ รีบหนีไปยังสถานที่ปลอดภัยก่อน
ตัวอย่างคําพูดภาษาญี่ป่ นุ ที่ใช้ แจ้ ง
「คะจิเดซึ ○○ (ที่อยู่) โนะ △△(ชื่อ) เดซึ」
「 ○○ (ที่อยู่) โนะ △△(ชื่อ) เดซึงะ โทนาริ งะ คะจิเดซึ」

ความหมาย “ไฟไหม้ ที่ ○○ (ที่อยู่) △△ (ชื่อ) ”
ความหมาย “ไฟไหม้ ที่ข้างบ้ าน ○○ (ที่อยู่) △△ (ชื่อ)”

ฯลฯ（โทร 119, ใช้ ภาษาอังกฤษได้ ）
เมื่อเกิดอาการป่ วยหรื อได้ รับบาดเจ็บกระทันหันจนไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลเองได้
โทร 119 เรี ยกรถพยาบาลฉุกเฉินได้ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ แต่จําเป็ นต้ องเสียค่ารักษา บางครัง้ จะไม่
สามารถเลือก โรงพยาบาลเองได้ เนื่องจากเจ้ าหน้ าที่รถพยาบาลฉุกเฉินจะเป็ นผู้พจิ ารณาเลือก
โรงพยาบาลให้ เหมาะกับอาการป่ วย เวลาและ สถานที่ขณะนั ้น
นอกจากนี ้ ถ้ าดื่มยาหรื อวัตถุมีพิษ โปรดนําภาชนะหรื อคู่มือการใช้ ยาที่ดื่ม ไปโรงพยาบาลหรื อ
เรี ยกรถพยาบาลฉุกเฉินทันที สามารถถามวิธีกําจัดสารพิษจาก โทร119 ได้
２. ป่ วยหรื อบาดเจ็บกระทันหัน

（คู่มือการใช้ รถพยาบาลฉุกเฉินสําหรั บคนต่ างชาติท่ ีเข้ ามาญี่ปุ่น）
https://www.fdma.go.jp/publication/portal/post1.html

ตัวอย่างคําพูดภาษาญี่ปนุ่ ที่ใช้ แจ้ ง
「คิวคิวฉะ โอ๊ ะ โอเนไงชิมะสุ ○○ (ที่อยู)่ โนะ △△ (ชือ่ ) เดซึ」
ความหมาย “ขอความกรุณาส่งรถพยาบาล มารับที่ ○○ (ที่อยู่) △△ (ชื่อ)”
「 ○○ (ที่อยู)่ โนะ △△ (ชื่อ) เดซึงะ □□ (ชื่ออวัยวะที่บาดเจ็บ) โอ๊ ะ เคงะ ชิมาชิตะ」
ความหมาย “ผม/ฉัน ○○ (ทีอ่ ยู่) △△ (ชื่อ) มีบาดแผลที่ □□(ชื่ออวัยวะที่บาดเจ็บ) ”
「 ○○ (ที่อยู)่ โนะ △△ (ชื่อ) เดซึงะ □□(ชื่ออวัยวะที่บาดเจ็บ) งะ อิตะคุเตะ อุโกเคมาเซ็ง」
ความหมาย “ผม/ฉัน ○○ (ทีอ่ ยู่) △△ (ชื่อ) เจ็บที่ □□ (ชื่ออวัยวะที่บาดเจ็บ) จนไม่สามารถ
เคลื่อนไหวได้ ”
「 ○○ (ที่อยู)่ โนะ △△ (ชื่อ) เดซึงะ จิ งะ เดเตอิมะสุ」
ความหมาย “ผม/ฉัน ○○ (ทีอ่ ยู่) △△ (ชื่อ) มีเลือดออก”
３

. ความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรม (โทร 110, ใช้ ภาษาอังกฤษได้ )

ถ้ าประสบอาชญากรรมหรื อเห็นเหตุการณ์ โปรดโทร 110 แจ้ งตํารวจทันที เมื่อถูกขโมยเข้ าบ้ าน
หรื อสํานักงาน โปรดคงสภาพเดิมไว้ แล้ วโทรแจ้ ง 110
ตัวอย่างคําพูดภาษาญี่ปนุ่ ที่ใช้ แจ้ ง
「ทะซึเกเตะ คุดาสะอิ」
ความหมาย “ช่วยด้ วย”
「โดโรโบ เดซึ」
ความหมาย “ขโมย”
「ซึรินิอะอิมะชิทะ」
ความหมาย “ถูกล้ วงกระเป๋ า”
「นะกุระเระมะชิตะ」
ความหมาย “ถูกชกต่อย”
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มีกฎหมายว่าด้ วยการปราบปรามพวกโรคจิต（สโตกเกอร์ ）เพื่อป้องกันความเสียหายจากคนที่
เป็ นโรคจิต เช่น ติดตามไม่ยอมให้ คลาดสายตา, ดักซุ่ม, ไม่มีหน้ าที่ขอพบหน้ า, ขอคบเป็ นแฟน, ใช้
วาจาที่รุนแรง หรื อโทรศัพท์มาแต่ไม่ยอมพูดอะไร ผู้เสียหายสามารถปรึกษากับเจ้ าพนักงานตํารวจ
ได้ ที่
【แผนกสโตกเกอร์ 110 สํานักงานตํารวจจังหวัดโอซาก้ า】
 06-6９３７-2110
นอกจากนี ้ มีกฏหมายห้ ามการถูกทําร้ ายร่างกายจากคู่สมรสหรื อคนรัก ศูนย์ให้ คําปรึกษาแก่
สตรี จงั หวัดโอซาก้ า มีบริ การรับและให้ ความคุ้มครองผู้เสียหายชัว่ คราว และรับปรึกษาปั ญหาการทํา
ร้ ายร่างกาย, ให้ คําปรึกษาปั ญหาชีวิต ฯลฯ
【ศูนย์ให้ คําปรึ กษาแก่สตรี จง
ั หวัดโอซาก้ า】
 06-６９４９－６１８１
４. โทรแจ้ งเหตุ

ใช้ โทรศัพท์สาธารณะโทรไป 110 และ 119 ได้ โดยไม่เสียเงิน เพียงแค่ยกหู โทรศัพท์กดปุ่ มสีแดง
ด้ านหน้ าของเครื่ อง（อาจมีบางเครื่ องที「
่ ต่อไม่ติด」หรื อ「มีวิธีใช้ แตกต่างกัน」）
นอกจากนี ้สามารถใช้ โทรศัพท์มือถือได้ โดยกด119 หรือ110 และกรุณาแจ้ งสถานที่ที่ท่านอยู่
และหมายเลขโทรศัพท์มือถือด้ วย
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５.

และตําแหน่ งของร่ างกาย
คิ ้ว MAYUGE
ตา ME

ผม KAMINO-KE

จมูก HANA
หู MIMI
แก้ ม HO-O

หัว ATAMA
หน้ า KAO
รักแร้

ปาก KUCHI
คาง AGO

WAKINO-SHITA

ข้ อศอก HIJI

หน้ าอก MUNE

แขน UDE

หัวนม CHIKUBI
ท้ อง HARA

ข้ อมือ TEKUBI

สะดือ HESO

มือ TE

อวัยวะเพศ
SEIKI

ขาอ่อน MOMO
นิ ้ว YUBI
เข่า HIZA
เท้ า ASHI

ปลายเท้ า

TSUMASAKI

ส้ นเท้ า KAKATO
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อวัยวะภายใน

หลอดอาหาร
SHOKUDO

ปอด HAI
หัวใจ

SHINZO

ตับ KANZO
กระเพาะอาหาร
I

ไต JINZO
ลําไส้ เล็ก
SHO-CHO

ท่อไต NYOKAN

ลําไส้ ใหญ่
DAICHO

ไส้ ติ่ง

MO-CHO

กระเพาะปั สสาวะ
BO-KO
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Ⅰ-３

การเตรียมพร้ อมสําหรับภัยธรรมชาติ

１．ไต้ ฝุ่น

พายุไต้ ฝ่ นุ คือพายุฝนที่เกิดขึ ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม
ความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึ ้นได้
・บาดเจ็บ เนื่องจากถูกสิ่งของที่ลมพัดปลิวมา
・ฝนทําให้ ดินถล่มและนํ ้าท่วม
・นํ ้าท่วมบ้ าน
・ไฟฟ้าดับ
・ตึกที่ใช้ ปั๊มจ่ายนํ ้าที่ขบั เคลื่อนมอเตอร์ ไฟฟ้า นํ ้าจะหยุดไหล
พายุไต้ ฝ่ นุ จะเข้ าหรื อไม่นั ้นสามารถทราบจากข่าวการพยากรณ์อากาศได้ จึงขอให้
ติดตามข่าว การพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ ชิด
การเตรี ยมพร้ อมสําหรับไต้ ฝนุ่
・ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศทางวิทยุ,โทรทัศน์ และอินเตอร์ เน็ต ว่าพายุไต้ ฝนุ่ จะพัดผ่าน
ทางไหนและจะมาถึงเมื่อไร
・เมื่อเกิดพายุฝนรุนแรง ไม่ควรที่จะออกไปข้ างนอก
・เตรี ยมกระเป๋ าที่ใส่ของใช้ ยามฉุกเฉิน เช่นนํ ้าดื่ม, อาหารแห้ ง, ไฟฉาย, วิทยุพก ฯลฯ ไว้
・สํารวจสถานที่หลบภัยที่อยู่ใกล้ บ้าน ซึง่ ทางการระบุไว้ ลว่ งหน้ า
２．แผ่ นดินไหว

ประเทศญี่ปนุ่ เป็ นประเทศหนึ่งที่มีแผ่นดินไหวมากในโลก เมื่อเวลาเกิดแผ่นดินไหวขึ ้น พื ้นผิวจะ
สัน่ สะเทือนมาก อาจจะเกิดความเสียหาย เช่น เครื่ องเรื อนล้ มพัง บ้ านพังทลาย ในบางครัง้ ยังเกิด
คลื่นยักษ์ (สึนามิ)ขึ ้นอีกด้ วย

เมื่อเวลาเกิดแผ่นดินไหว
① ถ้ าอยู่ในบ้ านหรื ออาคาร

มุดเข้ าไปใต้ โต๊ ะ เพื่อป้องกันจากของที่หล่นลงมา
ั ไฟทุกชนิด เช่น แก๊ ส,
■เมื่อแผ่นดินไหวลดความรุ นแรงลงแล้ วให้ ดบ
ฮีตเตอร์ แบบใช้ ไฟฟ้าหรื อนํ ้ามันก๊ าด ฯลฯ และ ปิ ดหัวแก๊ ส
ั ให้ พร้ อม
■ เปิ ดประตูทางออก เตรี ยมทางหนีภย
■ห้ ามใช้ ลิฟต์
■

ถ้ าอยู่นอกบ้ าน...
ให้ หาอะไรป้องกันศีรษะเอาไว้ จากของที่จะหล่นลงมา และ อย่ายืนอยู่ข้างๆ กําแพงและ
รัว้ อิฐบล็อค หรื อใต้ ชายคาบ้ าน กันสาดที่ยื่นออกมาจากตัวอาคาร ให้ หลบไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
เช่น บริ เวณที่โล่งที่ไม่มีอาคารหรื อสิ่งก่อสร้ างใดๆ

②
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ถ้ าขับรถอยู.่ ..
อย่ารี บร้ อนควรตรวจสอบดูความปลอดภัยให้ แน่ใจก่อน แล้ วขับรถไปจอดที่ข้างทาง ถึงแม้ การ
สัน่ สะเทือนช่วงแรกหยุดแล้ ว อาจจะเกิดการสัน่ สะเทือนอีกหลายครัง้ ตามมาด้ วย จึงควรระวัง

③

การเตรี ยมตัวปกติ
・ โปรดใช้ ตะขอห่วงโลหะ หรื อโซ่เพื่อป้องกันไม่ให้ เครื่ องเรื อนหรื อชั ้นหนังสือล้ มลงมา
・ อย่าวางแจกันหรื อของที่แตกง่ายไว้ บนชั ้นวางของ(หิ ้ง) หรื อบนหัวนอนในห้ องนอน
・ โปรดเตรี ยมกระเป๋ าที่ใส่ของใช้ ยามฉุกเฉิน เช่นนํ ้าดื่ม, อาหารแห้ ง, ไฟฉาย, วิทยุพก ฯลฯ ไว้
３．การรั บฟั งข่ าวสารภัยธรรมชาติ

สถานีวิทยุเอฟเอ็ม COCOLO
76.5 เมกกะเฮิร์ตซ
สถานีวิทยุ NHK ภาค2
828 กิโลเฮิร์ตซ
สถานีวิทยุ NHK ภาค1
666 กิโลเฮิร์ตซ
สถานีโทรทัศน์ NHK
1 CH
NHK เวิร์ดนิวส์（BS1、BSพรี เมี่ยม）
อินเตอร์ เน็ต
NHK เวิร์ด
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/index.html

โฮมเพจป้องกันภัยพิบตั โิ อซาก้ า (โอซาก้ าโบไซเน็ต)

http://www.osaka-bousai.net/pref/index.html

４．สถานที่หลบภัย

สถานที่หลบภัย คือสถานที่ที่ใช้ หลบภัยจากภัยธรรมชาติ
ซึง่ ทางการระบุไว้ ในเขตที่ท่านอาศัยอยู่ลว่ งหน้ า
สถานทีห่ ลบภัยทีอ่ ยูใ่ กล้ บ้านท่าน
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ควรสํารวจสถานที่หลบภัยนี ้

5． รายการสิ่งของที่ควรนําติดตัวไปในยามฉุกเฉิน

รายการ
อาหาร
ของใช้ ประจําวัน

ของสําคัญ

เช็ค สิ่งของ
นํ ้าดื่ม

รายการ

ขนมปั งกรอบบิสเก็ต・อาหาร
กระป๋ องยามฉุกเฉินเป็ นต้ น

วิทยุมือถือ

ถุงมือ

ผ้ าขนหนู
ถุงพลาสติก
กระดาษชําระ/กระดาษทิชชู่เปี ยก
เงินสด(เงินเหรี ยญ)
โทรศัพท์มือถือ

อื่นๆ

สมุดบัญชีธนาคาร/ตราประทับ
บัตรประกันสุขภาพ/ใบขับขี่
พาสปอรต์
บัตรประจําตัวผู้พํานักอาศัยในญีปนุ่
(ไซริ วการด์)
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เช็ค สิ่งของ
ไฟฉาย

ถ่านแบตเตอรี
เทียนไข/ไฟแช็ค
มีดพับสวิส
หมวกนิรภัย(ผ้ าเบาะ
ป้องกันหัว)
ห้ องส้ วมแบบพกพา
แชมพูแห้ งสําหรับสระผม
โดยไม่ใช้ นํ ้า
รองเท้ า
อุปกรณ์การแพทย์ฉกุ เฉิน/
ยาสามัญประจําบ้ าน
เครื่ องเขียน
เสื ้อผ้ า/ชุดชันใน
้

II

สุขภาพและการรักษาพยาบาล

Ⅱ-1

การรักษาพยาบาล（การใช้ บริการสถานพยาบาล）

１．การรั กษาพยาบาลที่ญ่ ป
ี ุ่ น

เทคนิคการแพทย์ของญี่ปนุ่ อยู่ในมาตรฐานระดับสูง แต่โดยทัว่ ไปแพทย์จะไม่อธิบายวิธีการรักษา
หรื อเรื่ องยาให้ ผ้ ปู ่ วยทราบโดยละเอียดนัก ดังนั ้นถ้ าต้ องการคําอธิบายเป็ นพิเศษควรถามแพทย์โดยไม่
ต้ องเกรงใจ และการตรวจรักษาจะใช้ เวลาค่อนข้ างสั ้น
สําหรับทันตแพทย์ปกติจะใช้ ระบบการจอง โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะตรวจตามลําดับผู้มาก่อนหลัง
จึงต้ องใช้ เวลารอนาน โดยทัว่ ไปเมื่อเทียบกับที่ต่างประเทศแล้ ว จะมีการใช้ ยาแก้ ปวดน้ อยกว่า
２．สถาบันการแพทย์

ประเภท
･มีคลีนคิ , สถานพยาบาลและโรงพยาบาล (ซึง่ มีการรับเข้ าโรงพยาบาลและมีเครื่ องมือตรวจโรคพร้ อม)
ในกรณีที่ไม่ทราบว่าป่ วยเป็ นโรคอะไรหรื ออาการไม่รุนแรง ควรไปรับการตรวจและรับคําแนะนําที่ คลีนิค
ใกล้ บ้านก่อน
เวลาตรวจรักษา
・โรงพยาบาลบางแห่งจะมีการตรวจเฉพาะช่วงเช้ าเท่านั ้น
・ส่วนใหญ่สถานพยาบาลหรื อคลีนิคจะทําการตรวจทังช่
้ วงเช้ าและช่วงบ่าย แต่มีบางแห่งที่
หยุดตรวจในช่วงบ่ายของวันธรรมดา
ภาษา
แพทย์สว่ นใหญ่จะเข้ าใจภาษาอังกฤษบ้ าง แต่ใบสอบถามก่อนเข้ ารับการตรวจส่วนใหญ่จะเป็ น
ภาษาญี่ปนุ่ ในกรณีที่ไม่เข้ าใจภาษาญี่ปนุ่ กรุณาใช้ ใบสอบถามที่เขียนด้ วยภาษาของท่านหรื อไปกับผู้
ที่เข้ าใจภาษาญี่ปนุ่
รับใบสอบถามก่อนรับการตรวจในภาษาต่าง ๆ ได้ จาก URL http://www.kifjp.org/medical/
ของ（นิติบคุ คลNPO “โคคุไซโคริว ฮาตี ้ โคนันได” มูลนิธินิติบคุ คลเพื่อสาธารณประโยชน์เชื่อม
ความสํมพันธ์ระหว่างประเทศ จังหวัดคานากาวะ (คานากาวะโคคุไซโคริวไซดัง)）
ขันตอนการรั
้
บการตรวจ
・ การติดต่อ : นําบัตรประกันสุขภาพไปยื่นที่ช่องติดต่อของสถาบันการแพทย์ ระหว่างนี ้กรอก
รายละเอียดเกี่ยวกับอาการ ประวัติการเป็ นโรค ฯลฯ ในใบสอบถามก่อนรับการ
ตรวจ แล้ วรอที่ห้องรอรับการตรวจจนกว่าจะถูกเรี ยกชื่อ
・ การตรวจ : รับการตรวจที่ห้องตรวจ หากจําเป็ นอาจได้ รับการตรวจเพิ่มเติมหรื อได้ รับการรักษา
・ การจ่ายเงิน : รับยาและรอคิวจ่ายเงินที่แผนกจ่ายเงิน ปั จจุบนั นี ้มีหลายโรงพยาบาลจะใช้
วิธีการรับใบสัง่ ยาและนําไปซื ้อยาเองที่ร้านขายยา
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３．การพักรั กษาตัวที่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลที่ญี่ปนุ่ มีห้องเดี่ยว, ห้ องรวม 2 คนและห้ องรวม (ประมาณ 4-6 คน) สําหรับค่า
ห้ องเดี่ยวและห้ องรวม 2 คนจะมีราคาสูงกว่าที่บตั รประกันสุขภาพจะครอบคลุมถึง ดังนั ้นผู้ป่วย
จะต้ องจ่ายส่วนที่เกินเอง
ระยะเวลาการพักรักษาที่โรงพยาบาล เพื่อให้ การรักษาเป็ นการสมบูรณ์โดยทัว่ ไปจะใช้ เวลาค่อน
ข้ างนาน
ตามโรงพยาบาลใหญ่ๆ ส่วนมากจะมีเจ้ าหน้ าที่พยาบาลคอยดูแลให้ อย่างเต็มที่ แต่ถ้ามีเจ้ าหน้ าที่
พยาบาลไม่เพียงพอ ทางโรงพยาบาลจะแนะนําให้ หาคนมาช่วยดูแลพยาบาล ซึง่ ทางสํานักงาน
ประกันสุขภาพจะจ่ายค่าใช้ จ่ายส่วนนี ้ให้
４．โรงพยาบาลที่เข้ าใจภาษาต่ างประเทศ

โปรดดูรายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้ ภาษาต่างประเทศได้ จากเว็บไซต์ของจังหวัดโอซาก้ า
「ระบบข้ อมูลข่าวสารทางการแพทย์ของจังหวัดโอซาก้ า(โอซาก้ าฟุอิเรี ยวคิคงั โจโฮชิสเทิม)」
นอกจากนี ้ยังสอบถามได้ อีกที่ แผนกบริการข้ อมูลแก่ชาวต่างประเทศ จังหวัดโอซาก้ า และที่ AMDA
ศูนย์ข้อมูลทางการแพทย์ระหว่างประเทศ (ภาคผนวกⅨ－２ )
ระบบข้ อมูลข่าวสารทางการแพทย์ของจังหวัดโอซาก้ า

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

５．ป่ วยหรื อได้ รับบาดเจ็บตอนกลางคืนและวันหยุด

เมื่อไม่สบายหรื อได้ รับบาดเจ็บในตอนกลางคืนหรื อ วันหยุด สามารถใช้ บริการสถานพยาบาล
ฉุกเฉินที่อยู่ใกล้ บ้านได้ แต่เนื่องจากไม่มีบริการเป็ นภาษาต่างประเทศ จึงต้ องให้ คนที่เข้ าใจ ภาษา
ญี่ปนุ่ ไปด้ วย อีกทัง้ ไม่สามารถใช้ บริการนอกเหนือจากวันเวลาที่กําหนดไว้ ได้ (ภาคผนวกⅨ－３ )
６． ยา

ชนิดของยา จะแบ่งเป็ น 2 ชนิดใหญ่ๆ ดังนี ้ ชนิดที่หนึ่ง คือ ยาที่ทางเภสัชกรได้ จดั จ่ายยา ตาม
ใบสัง่ ยาที่แพทย์ทางโรงพยาบาลหรื อคลีนิคได้ ออกให้ หลังจากทําการตรวจรักษาแล้ ว และอีก
ชนิดหนึ่ง คือ ยาที่มีจําหน่าย และสามารถหาซื ้อได้ ที่ร้านขายยาและดรักสโตร์ ซึง่ ถูกแบ่งออกตาม
ประเภทของยา
นอกจากนี ้ ปั จจุบนั นี ้ ขึ ้นอยู่กบั ชนิดของยา ซึง่ สามารถขอให้ จ่ายยาชื่อสามัญหรื อยาเจนเนอริคได้
ชื่อยาสามัญหรื อยาเจนเนอริค(ยาที่ผลิตขึ ้นทีหลัง)นี ้คือ ยาที่ผลิตออกจําหน่ายหลังจากที่「ยาใหม่
ุ ภาพเช่นเดียวกับยาต้ นแบบ ซึง่ ได้ รับการรับรองด้ านความ
(ยาต้ นแบบ) 」หมดลิขสิทธิ์แล้ ว แต่มีคณ
ปลอดภัยจากทางประเทศแล้ ว เมื่อเทียบกันแล้ วราคาจะถูกกว่ายาต้ นแบบ
หาดูรายชื่อร้ านขายยาใกล้ ๆ ได้ ที่
⇒ระบบการตรวจหาร้ านขายยาสํานักงานประกันสุขภาพ（ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน / ภาษาเกาหลี /
ภาษาญี่ปนุ่ ） URL http://kensaku.okiss.jp/Pc/
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ประกันการรักษาพยาบาล
（ประกันสุขภาพพลเมือง(โคะคุมินเคนโควฮกเคน)และการประกันเพื่อรั บการดูแล
(ไคโกะฮกเคน) ฯลฯ）
Ⅱ-２

１．ประกันการรั กษาพยาบาลของญี่ปุ่น

ที่ญี่ปนุ่ มีประกันการรักษาพยาบาลซึง่ แบ่งเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ และตามกฎหมายกําหนดว่า
จะต้ องทําประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่ารักษาพยาบาลที่ญี่ปนุ่ ราคาแพง ดังนั ้นการทําประกันจะช่วย
ลดค่าใช้ จ่ายได้ สําหรับชาวต่างชาติที่ได้ รับอนุญาตให้ พํานักเกิน 3 เดือนและลงทะเบียนถิ่นที่อยู่
สามารถทําประกันสุขภาพพลเมืองได้
ผู้ทเี่ ป็ นลูกจ้ าง
พนักงานบริ ษัท

ผู้ที่ไม่ใช่ลกู จ้ าง
พนักงานบริษัท

ประกันสังคม(ชะไคฮกเคน)
＊

บริหารโดยบริษทั หรือวงการธุรกิจที่บริษทั สังกัด

ผู้ที่ไม่ได้ ทํา
ประกันสังคม
ประกันสุขภาพพลเมือง

＊บริ หารโดยเทศบาลที่ท่านอาศัยอยู่

กรุณาตรวจสอบราย
ละเอียดกับเจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบของบริษัท

กรุณาตรวจสอบและสมัครที่
ช่องติดต่อของหน่วยงาน
ประกันสุขภาพพลเมืองใน
เทศบาลที่ท่านอาศัยอยู่

สําหรับผู้มีอายุ 75 ปี ขึน้ ไปจะต้ องทํา 「ประกันผู้สูงอายุระยะปลาย(โคกิโควเรชะฮกเคน)」
(ดูรายละเอียดที่ 3． ระบบประกันการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุระยะปลาย)
２．ประกันสุขภาพพลเมือง ผู้ท่ ม
ี ีคณ
ุ สมบัตติ รงตามระเบียบการประกันสุขภาพพลเมือง＊
ผู้ที่มวี ีซา่ ให้ พาํ นักตํา่ กว่า 3 เดือน
（ผู้ที่ไม่ได้ ลงทะเบียนถิ่นที่อยู）
่
ผู้ที่มวี ีซา่ ให้ พาํ นักเกิน 3
เดือน（ผู้ลงทะเบียนถิ่นที่อยู่ หรื อ
ผู้ที่มวี ีซา่ ให้ พาํ นักด้ วยงาน
ราชการ）

ผู้ที่มวี ีซา่ ให้ พาํ นักตํา่ กว่า 3 เดือน ด้ วยวีซ่า ผู้ประกอบธุรกิจ,
ฝึ กงาน, ติดตามพํานักอยู่กบั ครอบครัว, อนุญาตทํากิจกรรมพิเศษ ซึง่
คาดว่าจะพํานักที่ญี่ปนุ่ เกิน 3 เดือนและเขตเทศบาลยอมรับโดยพิจารณา
จากเอกสาร ใบสัญญาฯลฯ

มีคณ
ุ สมบัติทาํ ประกันสุขภาพพลเมือง

ยกเว้ นชาวต่างชาติดงั ต่อไปนี ้
＊สําหรับผู้มาจากประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศญี่ปน
ุ่ เกี่ยวกับประกันสังคมรวมทังประกั
้
นการรักษา
พยาบาล และมีใบรับรองการทําประกันสังคมจากรัฐบาลญี่ปนุ่ จะอยู่ในข้ อยกเว้ นในการทําประกันนี ้
＊ผู้พํานักด้ วยสถานภาพการพํานักหัวข้ อ「ผู้ทํากิจกรรมพิเศษ」 โดยพํานักเพื่อทําการรักษาทาง
การแพทย์ และพํานักเพื่อพยาบาลผู้ป่วยนั ้น
＊ผู้พํานักด้ วยสถานภาพการพํานัก「ผู้พํานักระยะสั ้น」,「นักการทูต」
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ระเบียบการทําประกัน
・ เวลาสมัครทําประกัน
เมื่อเข้ าประเทศ, เมื่อย้ ายเข้ ามาอยู่ใหม่, เมื่อบุตรเกิด, เมื่อยกเลิกประกันสังคม ฯลฯ
・ สิ่งที่จําเป็ น
บัตรพํานัก(ไซริวการ์ ด) （กรณีที่ไม่ได้ ลงทะเบียนถิ่นที่อยู่ แต่มีเอกสารรับรองว่าการพํานักที่
ญี่ปนุ่ ได้ เกิน 3 เดือน）
（２）การจ่ ายเงินช่ วยแก่ ผ้ ท
ู ่ ีทาํ ประกัน (บริการที่สามารถใช้ ได้ )
ระเบียบการและจํานวนเงินช่วยเหลือ ฯลฯ กรุณาติดต่อสอบถามที่ช่องติดต่อของเขต เทศบาล
อําเภอที่รับผิดชอบ （ภาคผนวกⅨ－１ ）
・ ค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายเอง
ผู้ทําประกันจ่ายค่ารักษาพยาบาล 30% 〔ผู้ที่อยู่ในวัยก่อนถึงเกณฑ์เข้ ารับการศึกษาภาค
บังคับจ่าย 20%, ผู้มีอายุ 70 ปี ขึ ้นไปไม่เกิน 74 ปี จ่าย 20% （สําหรับผู้ที่มีวนั เกิดก่อนวันที่
1 เมษายน ค.ศ.1944 จะได้ รับมาตรการพิเศษของประเทศให้ จ่าย 10% ส่วนผู้ที่มีรายได้
เกินกว่าที่กําหนดไว้ จ่าย 30%）〕ของค่ารักษา ค่าอาหารระหว่างการเข้ าพักรักษาที่โรงพยาบาล
นี ้จําเป็ นต้ องจ่ายเอง และค่าแตกต่างของค่าเตียง, ค่าจิปาถะอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้ การจ่ายเงิน
ช่วยเหลือของประกันสุขภาพนี ้ก็ได้ จะต้ องจ่ายเอง
・ ค่ารักษาพยาบาลที่สงู
แต่ละบุคคลที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ สถาบันการแพทย์เดียวกันใน 1 เดือนเกินกว่าจํานวนที่
กําหนดไว้ จะได้ รับเงินช่วยเหลือในส่วนที่เกินภายหลัง
・ เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
เมื่อผู้ที่ทําประกันคลอดบุตร หัวหน้ าครอบครัว จะได้ รับเงินช่วยสําหรับค่าใช้ จ่ายส่วนหนึ่ง
・ ค่างานศพ
เมื่อผู้ทที่ ําประกันเสียชีวิต ผู้ที่จดั งานศพจะได้ รับเงินช่วยเหลือสําหรับค่าใช้ จ่ายส่วนหนึ่ง
・ การรักษาพยาบาลโรคที่รัฐบาลกําหนด
มีระบบเงินช่วยเหลือคํ ้าจุนค่ารักษาพยาบาล ซึง่ เกิดจากโรคทีร่ ัฐบาลกําหนดไว้
（１）

ค่าเบี ้ยประกัน(ภาษี)
ค่าเบี ้ยประกันจะไม่เสมอกัน การคํานวณนี ้ขึ ้นอยู่กบั โครงสร้ างครอบครัว, รายได้ ของปี ที่ผ่าน
มาของท่าน ทางเขต เทศบาล อําเภอจะส่งใบแจ้ งมาให้ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เขต
เทศบาล อําเภอที่ทําประกันอยู่ (ภาคผนวกⅨ－１ )
ในรอบ 1 ปี จะแบ่งจ่ายเบี ้ยประกันเป็ นงวด ๆ ใบเรี ยกเก็บค่าประกันจะถูกส่งมาให้ ทางไปรษณีย์
กรุณานําไปจ่ายที่แผนกประกัน หรื อสถาบันการเงินใกล้ บ้าน หรื อร้ านสะดวกซื ้อ มีบริการหักจาก
บัญชีเงินฝากจากธนาคารบางแห่ง หรื อที่ทําการไปรษณีย์ กรุณาติดต่อสอบถามกับที่ทําการนั ้นๆ
สําหรับครอบครัวที่ผ้ มู ีประกันสุขภาพพลเมืองทุกคนมีอายุเกิน 65ปี ซึง่ หัวหน้ าครอบครัวได้ รับเงิน
บํานาญสวัสดิการมากกว่า 15,000 เยนต่อเดือน และเมื่อค่าเบี ้ยประกัน รวมกับค่าประกันเพื่อรับการดู
แลและพยาบาลยามชราภาพแล้ ว เป็ นจํานวนเงินไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินบํานาญสวัสดิการ โดยหลัก
（３）

- 12 -

การจะถูกหักจากเงินบํานาญสวัสดิการ
หากได้ รับความเสียหายจากภัยพิบตั ิต่างๆหรื อตกงาน จนไม่สามารถจ่ายค่าเบี ้ยประกันได้ ใน
ชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง กรุณาปรึกษาเจ้ าหน้ าที่เทศบาล เพราะอาจมีสิทธิ์ได้ รับการลดหย่อน
ค่าเบี ้ยประกัน (ถูกลงหรื ออาจจะไม่ต้องจ่ายเป็ นกรณีพิเศษ)
หากประสบอุบตั ิเหตุทางการจราจรหรื อได้ รับบาดเจ็บจากผู้อื่น โดยหลักการผู้ทําผิดควรจะ
เป็ นผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาล แต่เมื่อแจ้ งความแล้ วสามารถใช้ ประกันสุขภาพของตัวเองจ่ายค่ารักษา
พยาบาลก่อน ภายหลังทางฝ่ ายประกันจะทําการเรี ยกร้ องให้ ผ้ ทู ําผิดชดใช้ จ่ายค่าเสียหายนี ้ ควร
ปรึกษากับแผนกที่รับผิดชอบของทางเทศบาลล่วงหน้ า ก่อนมีการยอมความ (ภาคผนวกⅨ－１ )
ตังแต่
้ เดือนเมษายน ค.ศ.2018 ทางเทศบาลจังหวัดโอซาก้ าได้ ทําการบริหารการประกันสุขภาพ
พลเมืองร่วมกับทางเขต เทศบาล อําเภอ ดังนั ้นมาตรฐานการลดหย่อนค่าประกันที่แตกต่างกันแต่ละ
เขต เทศบาล อําเภอนั ้น จึงกลายเป็ นจํานวนเดียวกันทัว่ ทังจั
้ งหวัด แต่ได้ จดั มาตรการยืดหยุ่นไว้ เป็ น
เวลา 6 ปี ดังนันในช่
้ วงเวลานี ้อาจจะมีความแตกต่างอยู่ กรุณาติดต่อสอบถามกับที่ทําการที่อาศัยอยู่
３．ระบบการรั กษาพยาบาลผู้สูงอายุระยะปลาย

ที่ญี่ปนุ่ ผู้มีอายุ 75 ปี ขึ ้นไปจะพ้ นจากการประกันการรักษาพยาบาลเดิมที่มีอยู่ และจะเปลีย่ น
เป็ นประกันการรักษาพยาบาลสําหรับผู้สงู อายุระยะปลายใหม่โดยอัตโนมัติ สําหรับชาวต่างชาติที่ได้
รับอนุญาตสถานภาพการพํานักเกินกว่า 3 เดือนและลงทะเบียนถิ่นที่อยู่ ก็สามารถเข้ าประกันนี ้โดย
อัตโนมัตเิ ช่นกัน ทังนี
้ ้ ถึงแม้ ไม่ได้ ลงทะเบียนถิ่นที่อยู่ หากเห็นว่าจะพํานักเกินกว่า 3 เดือน ก็สามารถ
ทําประกันนี ้ได้ (หากไม่ได้ ลงทะเบียนถิ่นทีอ่ ยู่จะไม่สามารถเข้ าทําประกันนี ้โดยอัตโนมัติ กรุณาปรึกษา
แผนกที่รับผิดชอบการรักษาพยาบาลผู้สงู อายุระยะปลายของหน่วยงานเขตเทศบาลที่อาศัยอยู่)
(เงื่อนไขคุณสมบัติของระบบการรักษาพยาบาลผู้สงู อายุระยะปลายนั ้น เช่นเดียวกันกับประกัน
สุขภาพพลเมือง รายละเอียดตรวจดูได้ ที่ข้อ ２．ประกันสุขภาพพลเมือง)
ระเบียบการทําประกัน
・ ไม่จําเป็ นต้ องสมัครทําประกัน เนื่องจากกลุม่ องค์กรประกันจะส่งบัตรประกันสุขภาพมาให้ 1เดือน
ก่อนครบรอบวันเกิดอายุ 75 ปี
・ สําหรับผู้มีอายุ 65 ปี ขึ ้นไปไม่เกิน 74 ปี เมื่อสมัครและได้ รับการรับรองว่าเป็ นผู้พิการตามที่กําหนด
ไว้ ก็สามารถทําประกันการรักษาพยาบาลผู้สงู อายุระยะปลายได้ ทําการสมัครได้ ที่หน่วยงานที่
รับผิดชอบด้ านการักษาพยาบาลผู้สงู อายุระยะปลายของเขตเทศบาลที่อาศัยอยู่
（２）เงินช่ วยเหลือสนับสนุนผู้ทา
ํ ประกัน (บริการที่สามารถใช้ ได้ )
・ ค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายเอง
สามารถรับการรักษาพยาบาลได้ โดยจ่ายค่ารักษาพยาบาล 10% (ผู้มีรายได้ เกินกว่าที่กําหนดไว้ จ่าย
30%) (ทังนี
้ ้อาจจะไม่รวมค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดต่างๆในการเข้ าโรงพยาบาล)
・ ค่ารักษาพยาบาลที่สงู
เมื่อค่ารักษาพยาบาลใน 1 เดือนมีราคาสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้ เมื่อทําการยื่นคําร้ องขอ จะได้ รับ
การจ่ายคืนจากค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเองในส่วนที่เกิน
・ ค่างานศพ เมื่อเสียชีวิตจะได้ รับเงินช่วยเหลือค่างานศพ
（１）
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・ ระบบเงินช่วยเหลือสนับสนุนค่ารักษาพยาบาล
มีเงินช่วยเหลือเมือ่ จ่ายค่ารักษาพยาบาลด้ วยโรคที่รัฐบาลกําหนดไว้ (เช่นค่าใช้ จ่ายถูกลง)
ระเบียบการเกี่ยวกับค่างานศพหรื อเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลรัฐบาลกําหนดไว้ กรุณาติดต่อ
ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบการรักษาพยาบาลผู้สงู อายุระยะปลายของ เขต เทศบาล อําเภอที่อาศัยอยู่
（３）ค่ าเบีย
้ ประกัน
ค่าเบี ้ยประกันของแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันขึ ้นอยู่กบั โครงสร้ างครอบครัว, รายได้ ในปี ที่ผ่านมา
ของท่าน วิธีการจ่ายค่าเบี ้ยประกันนั ้น กรณีที่ได้ รับเงินบํานาญสวัสดิการมากกว่า 15,000เยนต่อเดือน
และเมื่อรวมกับค่าประกันเพื่อรับการดูแลและพยาบาล แล้ วไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินบํานาญที่ได้ รับจะ
ถูกหักจากเงินบํานาญ ผู้ที่ไม่อยู่ในกรณีนี ้ จะได้ รับใบเรี ยกเก็บเงินที่สง่ มาให้ ทางไปรษณีย์ กรุณานําไป
จ่ายที่ช่องติดต่อของหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรื อสถาบันการเงินที่อยู่ใกล้ บ้านที่สดุ หากท่านได้ รับความ
เสียหายจากภัยพิบตั ิ หรื อตกงาน ทําให้ ไม่สามารถจ่ายค่าเบี ้ยประกันได้ ระยะหนึ่ง อาจจะได้ รับการ
ลดหย่อนค่าเบี ้ยประกันได้ กรุณาปรึกษาหน่วยงานที่รับผิดชอบของเขต เทศบาล (ภาคผนวกⅨ－１)
４．การประกันเพื่อรั บการดูแลและพยาบาล

ที่ญี่ปนุ่ เมื่อจําเป็ นต้ องรับการพยาบาลและดูแล เนื่องจากการเจ็บป่ วยเพราะความแก่ชรามาก
สามารถใช้ บริการที่จําเป็ นนี ้ได้ จากการประกัน ซึง่ จัดบริการโดยเทศบาล
（１）ผู้ทา
ํ ประกัน
ผู้อาศัยอยู่ในญี่ปนุ่ ที่มีอายุ 65 ปี ขึ ้นไป (ผู้ทําประกันประเภท 1) และ อายุตั ้งแต่ 40 ปี ถึง 64 ปี
ที่มีประกันรักษาพยาบาลของรัฐ (ผู้ทําประกันประเภท 2) จะถือว่าเป็ นผู้ได้ รับประกันเพื่อรับการดูแล
พยาบาลนี ้ สําหรับชาวต่างชาติ หากพํานักที่ญี่ปนุ่ เกิน 3 เดือน มีที่อยู่ในญี่ปนุ่ ก็สามารถทําประกันได้
(ผู้ที่พํานักไม่ถึง 3 เดือน หากได้ รับอนุญาตให้ พํานักเกิน 3 เดือน ก็สามารถทําประกันได้ )
（２）ผู้มีสิทธิ์ใช้ บริ การได้
■สําหรับผู้ที่มีอายุเกิน 65 ปี (ผู้ได้ รับประกันประเภท 1) และเป็ น
・ ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรื อป่ วยเป็ นโรคสมองเสื่อมจําเป็ นต้ องรับการดูแลและพยาบาลอยู่
ตลอดเวลา (สภาพที่จําเป็ นต้ องรับการดูแลและพยาบาล) ซึง่ ได้ รับการรับรองจากเทศบาล
・ ผู้ที่ยงั ไม่จําเป็ นต้ องรับการดูแลและพยาบาลอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่อยู่ในสภาพที่จําเป็ นต้ องได้ รับ
ความช่วยเหลือบางประการเกี่ยวกับการใช้ ชีวิตประจําวัน เช่น การแต่งตัว ฯลฯ (สภาพที่จําเป็ น
ต้ อง ได้ รับการช่วยเหลือบางประการ) ซึง่ ได้ รับการรับรองจากเทศบาล
■ผู้ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 40 ปี ถึง 64 ปี ที่มีประกันการรักษาพยาบาล (ผู้ได้ รับประกันประเภท 2) และได้ รับการ
รับรองจากเทศบาลว่า เป็ นผู้ที่อยู่ในสภาพที่จําเป็ นต้ องรับการดูแลและพยาบาลและอยู่ในสภาพ
ที่จําเป็ นต้ องได้ รับความช่วยเหลือบางประการ เนื่องจากมีอาการป่ วย 16 ประการที่มีสาเหตุมาจาก
การมีอายุมากขึ ้น เช่น ความจําเสื่อมขั ้นแรกเพราะเริ่มชราภาพ,มีอาการผิดปกติของหลอดเลือด
ในสมอง เป็ นต้ น
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บริการที่สามารถใช้ ได้
■บริ การถึงบ้ านสําหรับผู้（
「จําเป็ นต้ องช่วยเหลือ」 รวมทังการป้
้
องกันก่อนถึงระยะต้ องรับการดูแลและ
พยาบาล）
・ การมาดูแลและพยาบาลให้ ที่บ้าน (home help service) โดยเจ้ าหน้ าที่พยาบาลจะมาช่วย
ดูแลด้ านการใช้ ชีวิต และพยาบาลด้ านสุขภาพร่างกายให้ ที่บ้าน
・ การมาช่วยรักษาพยาบาลให้ ที่บ้าน พยาบาลจะมาแนะนําและดูแลพยาบาลตามสภาพการพักฟื น้
・ การดูแลทีศ่ นู ย์พยาบาล (day service) ไปกลับไม่ค้างคืน รับบริการเช่น การอาบนํ ้า ทานอาหาร
การออกกําลังกายแบบฟั งก์ชนั นัล ฯลฯ
・ การดูแลใช้ ชีวิตด้ วยการเข้ ามาพักอาศัยอยู่ในศูนย์พยาบาลในระยะสั ้น (short stay)
・ การดูแลการใช้ ชีวิตผู้พํานักในศูนย์พยาบาลที่กําหนดไว้ เป็ นพิเศษ เป็ นต้ น
■ บริ การของศูนย์
・ ศูนย์สงั คมสงเคราะห์ดแู ลและพยาบาลคนชรา(บ้ านพักคนชรา) คือศูนย์ซงึ่ ให้ บริการผู้พกั อาศัย
ในศูนย์(ตามหลักแล้ วต้ องเป็ นผู้ที่อยู่ในสภาพที่ต้องการความช่วยเหลือระดับ 3 ขึ ้นไป)โดยมีการ
ดูแลการใช้ ชีวิตประจําวัน การออกกําลังกายแบบฟั งก์ชนั นัล การพยาบาลต่าง ๆ แก่ผ้ ทู ี่ไม่สะดวก
ที่จะใช้ ชีวิตทีบ่ ้ านของตน และจําเป็ นต้ องรับการดูแลพยาบาลอยู่เสมอ
・ ศูนย์สขุ ภาพและอนามัยเพื่อดูแลและพยาบาลคนชรา คือศูนย์ซงึ่ ให้ บริการช่วยในการออกกําลัง
กายแบบฟั งก์ชนั นัล การดูแล พยาบาลแก่ผ้ จู ําเป็ น และประสงค์จะกลับไปใช้ ชีวิตที่บ้านตนอีกครัง้
・ ศูนย์แพทย์สาธารณสุขเพื่อดูแลและรักษาพยาบาลคนชรา คือศูนย์ซงึ่ ให้ บริ การด้ านการรักษา
พยาบาล เช่น การพยาบาล การออกกําลังกายแบบฟั งก์ชนั นัล ฯลฯ สําหรับผู้ที่จําเป็ นต้ องได้ รับ
การรักษาระยะยาว
・ ศูนย์แพทย์สาธารณสุขเพื่อดูแลและรักษาพยาบาลคนชรา ที่จําเป็ นต้ องได้ รับการรักษาระยะยาว
คือศูนย์ซงึ่ ให้ บริการด้ านการรักษาพยาบาลดูแลประจําวัน และการดูแลในการใช้ ชีวิตประจําวัน
※ เกี่ยวกับการบริ การของศูนย์ คนชราที่อยู่ในข่าย 「ผู้อยู่ในสภาพที่ต้องการความช่วยเหลือบาง
ประการ」 ไม่สามารถใช้ บริการได้
■ บริ การเฉพาะในชุมชน : สําหรับผู้（
「จําเป็ นต้ องช่วยเหลือ」 รวมทังการป้
้
องกันก่อนถึงระยะต้ องรับ
การดูแลและ พยาบาล）
（４）วิธีการชําระค่ าประกัน
■ ผู้มีอายุ 65 ปี ขึ ้นไป (ผู้ได้ รับประกันการรักษาพยาบาลประเภท 1)
・ ผู้ที่มีเงินบํานาญหรื อเงินประกันสวัสดิการสังคมคนชราเป็ นต้ น เดือนละ 15,000 เยนขึ ้นไปจะถูก
หักค่าประกันออกจากเงินบํานาญ ส่วนผู้ที่ไม่ได้ อยู่ในข่ายบุคคลประเภทนี ้จะต้ องชําระค่าประกัน
แก่เทศบาลโดยตรง เช่น ชําระด้ วยการนําเงินเข้ าบัญชีที่เทศบาลระบุไว้
■ ผู้ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 40 ปี ถึง 64 ปี ที่มีประกันการรักษาพยาบาลของรัฐ (ผู้ได้ รับประกันประเภท 2)
・ ชําระค่าประกัน โดยไม่แยกผ่อนเป็ นงวด และต้ องชําระพร้ อมกับเงินค่าประกันการรักษาพยาบาล
ที่ทําไว้ อยู่แล้ ว
（５）อัตราค่ าใช้ จ่ายที่ต้องจ่ ายเอง
・เมื่อจําเป็ นต้ องใช้ บริ การจากประกันเพื่อรับการดูแลและพยาบาล ตามหลักแล้ วผู้ใช้ บริ การจะต้ อง
จ่ายเงินเอง 10 % หรื อ 20 % (ขึ ้นอยู่กบั รายได้ ) ของค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
ในกรณีที่เข้ าไปรับการดูแล
（３）
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ในศูนย์สาธารณสุขเพื่อคนชรา นอกจากค่าใช้ จ่ายดังกล่าวแล้ วยังจะต้ องจ่ายค่าห้ อง ค่าอาหารฯลฯ
เองต่างหากอีกด้ วย
・เพื่อป้องกันไม่ให้ เงินจํานวนที่ผ้ ท
ู ําประกัน ต้ องจ่ายเองในแต่ละเดือนมีจํานวนสูงเกินไป จึงมีการ
กําหนดจํานวนเงินค่าสูงสุดเอาไว้ (มีการจ่ายเงินให้ ในกรณีที่ต้องจ่ายเงินค่าบริการดูแล และ
พยาบาลในอัตราที่สงู กว่าปกติ) โดยเฉพาะในกรณีที่ผ้ ทู ําประกันมีรายได้ น้อย จะมีการกําหนด
จํานวนเงินสูงสุด ที่ต้องจ่ายเองนี ้ไว้ ในอัตราที่ตํ่า รวมทังกํ
้ าหนดค่าห้ อง ค่าอาหารไว้ ในอัตราที่ตํ่า
ด้ วย ทังนี
้ ้เพื่อไม่ให้ ผ้ ทู ําประกันต้ องรับภาระในส่วนที่ต้องจ่ายเองมากเกินไป
（６）หน่ วยงานให้ คา
ํ ปรึกษาเกี่ยวกับการ ประกันเพื่อรับการดูแลและพยาบาลของเทศบาล
สอบถามรายละเอียดของขั ้นตอนการทําประกันดูแลและพยาบาลและรายละเอียดเกี่ยวกับบริการ
ที่มีสิทธิ์ได้ รับ ได้ ที่หน่วยงานให้ คําปรึกษาการประกันของเขตเทศบาลที่อาศัยอยู่ (ภาคผนวกⅨ－１ )
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Ⅱ-3

การควบคุมดูแลสุขภาพ

ในประเทศญี่ปนุ่ หน่วยงานของรัฐและองค์กรธุรกิจต่างๆจะดําเนินการตรวจสุขภาพอนามัย
หลายชนิด เพื่อเป็ นการป้องกันและตรวจพบโรคในระยะแรก ส่วนใหญ่สามารถตรวจสุขภาพร่างกาย
ได้ โดยไม่ต้องเสียเงินหรื อเสียเพียงเล็กน้ อย โปรดเข้ ารับการตรวจสุขภาพร่างกายอย่างสมํ่าเสมอ
เพราะเป็ นการป้องกันและตรวจพบโรคในระยะแรก อีกทัง้ ยังเป็ นการทุ่นค่าใช้ จ่ายในการรักษาอีก
ด้ วย
１．สถานีอนามัย

สถานีอนามัยมีหน้ าที่ปฏิบตั ิงานเฉพาะสาขาในพื ้นที่กว้ างขวาง เพื่อรักษาและส่งเสริมสุขภาพ
กรุณาติดต่อสอบถามเกี่ยวกับวันและเวลาตรวจ เพราะแต่ละสถานีอนามัยจะกําหนดวันและเวลา
แตกต่างกัน （ภาคผนวกⅨ－３ ）
• รับตรวจโรคติดต่อต่างๆ （HIV, กามโรค, วัณโรค, ตับอักเสบ ฯลฯ ）
• รับปรึ กษาและช่วยเหลือเกี่ยวกับอนามัยแม่และเด็ก
• รับปรึกษาและช่วยเหลือเกี่ยวกับโรคที่คนเป็ นกันน้ อยและรักษายาก
• รับปรึ กษาปั ญหาสุขภาพจิต
２．ศูนย์ อนามัยของเทศบาล

(การรักษาโรคและสุขภาพ)

มีบริการด้ านอนามัยให้ แก่ผ้ อู าศัยในชุมชน เช่น การตรวจสุขภาพเด็ก, ฉีดวัคซีนป้องกันโรค,
การตรวจมะเร็งต่างๆ และการตรวจโรคสําหรับผู้ใหญ่ เป็ นต้ น การตรวจนั ้นจะดําเนินการที่ศนู ย
อนามัยหรื อสถาบันการแพทย์ที่จดั ให้ บริการ แต่ละเทศบาล จะมีรายละเอียดการตรวจที่แตกต่างกัน
ติดต่อสอบถามได้ ที่แต่ละศูนย์นั ้นๆ （ภาคผนวกⅨ－３）
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Ⅲ
Ⅲ-１

การใช้ ชีวิตและที่อยู่อาศัย
การหาบ้ าน

１．สมัครไปยังบ้ านที่ทางจังหวัดเป็ นผู้จัดสรร

บ้ านที่ทางจังหวัดเป็ นผู้จดั สรร จะทําการรับสมัครปี ละหลายครัง้ โดยจะจัดทําแผ่นพับรับสมัคร
แจกจ่าย ณ ที่ทําการของเทศบาล เขต หมู่บ้าน , ศูนย์พลาซ่าข่าวสารติดต่อสอบถามของชาวเมืองแต่
ละแห่ง, ศูนย์ดแู ลบ้ านที่กําหนดแต่ละแห่ง และศาลากลางของจังหวัด หลังจากทําการจับสลากแล้ ว
ผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติครบตามที่กําหนดจะได้ เข้ าไปอยู่ สําหรับชาวต่างชาติหากมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
สามารถสมัครได้
① มีรายได้ มาตรฐานเหมาะสม
② ปั จจุบน
ั เดือดร้ อนเรื่ องที่อยู่อาศัย
③ ผู้สมัครอาศัยอยู่หรื อทํางานอยู่ (หรื อมีกําหนดการที่แน่นอนว่าจะทํางาน) ในเขตจังหวัดโอซาก้ า
④ ทําการลงทะเบียนถิ่นที่อยู่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ศูนย์บริการการจัดหาบ้ านจังหวัดโอซาก้ า

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

บ้ านจัดสรรของรั ฐอื่นๆ

２．

บ้ านทีท่ างอําเภอเป็ นผู้จดั สรร

บ้ านทีท่ างอําเภอจัดหาสําหรับครัวเรื อนที่มีรายได้ สทุ ธิตํ่า
กว่าทีก่ ําหนด
บ้ านเช่าที่ทางจังหวัดโอซาก้ าเป็ น บ้ านเช่าที่จงั หวัดโอซาก้ า จัดสรรโดยตรงสําหรับผู้ที่มีราย
ผู้จดั สรร
ได้ สทุ ธิปานกลาง

URL
http://www.pref.osaka.lg.jp/jutaku_kikaku/boshujigyo
/index.html

บ้ านเช่าที่จดั สรรโดยรัฐวิสาหกิจ
ของจังหวัดโอซาก้ า

บ้ านเช่าซึง่ ทางรัฐวิสาหกิจแห่งจังหวัดโอซาก้ าจัดสรร
สําหรับผู้ที่มีรายได้ สทุ ธิปานกลาง

บ้ านเช่าUR

บ้ านเช่าที่องค์การเคหะUR (ยูอาร์ โทะชิคิโค่ว) เป็ นผู้บริหาร
สําหรับผู้ที่มีรายได้ สทุ ธิปานกลาง

06－6203－5454

06－6968－1717

หาบ้ านเช่ าของเอกชน

３．

ในกรณีทเี่ ช่าบ้ านที่เอกชนเป็ นผู้จดั สรรนั ้น จะต้ องระบุเงื่ิอนไขของตนเองให้ ชดั เจน ในเรื่ องของ
ค่าเช่าบ้ าน ค่ามัดจํา ทําเล หรื อเขตที่ต้องการอาศัย ความกว้ างของบ้ าน ฯลฯ จากนั ้นจึงไปที่บริ ษัท
อสังหาริมทรัพย์ (บริษัทที่แนะนําบ้ านเช่าหรื ออพาร์ ตเมนต์) ที่รับบริการจัดหาบ้ านเช่าในเขตพื ้นที่ เพื่อ
ให้ ทางบริษัทจัดหาบ้ านให้ ในขั ้นของการหาบ้ านนี ้อย่างไรก็ตามเมื่อบอกความประสงค์ของตนเอง
กับทางบริษัทแล้ ว ตนเองก็ควรต้ องมีความรู้และข้ อมูลเกี่ยวกับค่าเช่าบ้ านโดยทัว่ ไปของญี่ปนุ่ ด้ วย
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โดยสามารถศึกษาได้ จากนิตยสารบ้ านและจากสื่อทัว่ ๆ ไป และข้ อมูลต่าง ๆของบ้ านเช่า
และสามารถหาอ่านได้ จากโฆษณา หางาน , ข้ อมูลของบ้ านเช่าเป็ นต้ น ที่ลงในเวบไซต์สําหรับ
ชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในญี่ปนุ่ ในภาษาต่างประเทศด้ วย
เมื่อกําหนดทีเ่ ช่าแล้ วจะทําสัญญา (สัญญาที่เช่าอพาร์ ตเมนต์ฯลฯ) ที่บริษัท อสังหาริ มทรัพย์
ในสัญญาเช่าบ้ านนั ้นจะมีข้อสัญญาต่างๆเขียนไว้ ชดั เจน เช่น ค่าเช่าบ้ าน, ค่าอุปกรณ์สว่ นรวม, ค่า
ประกันความเสียหาย, ข้ อควรระวังเมื่อจะย้ ายออก, เลี ้ยงสัตว์ได้ หรื อไม่ เป็ นต้ น ดังนั ้นต้ องอ่านและทํา
ความเข้ าใจในสัญญาต่าง ๆ เหล่านั ้นให้ ถี่ถ้วนก่อนแล้ ว จึงเซ็นสัญญา (การเซ็นชื่อของตนเองคือการ
ตกลงยอมรับ) โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องแจ้ งการย้ ายออก (แจ้ งกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์) และราย
ละเอียดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะถูกหักออกจากเงินค่าประกันความเสียหายเวลาย้ ายออก ซึง่ ราย
ละเอียดเหล่านี ้ต้ องคุยให้ ชดั เจน เพื่อจะได้ ไม่เกิดปั ญหาตามมาภายหลัง
มีหน่วยงานสนับสนุนการหาบ้ านเช่า「Osaka อันชินสุมายสุยชินเคียวกิไค」ที่ให้ ข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ในการหาบ้ านเช่าของเอกชนด้ วย
ＵＲＬ http://www.osaka-anshin.com/

ค่าใช้ จ่ายที่จําเป็ นต้ องจ่ายเมื่อทําสัญญา
ค่าเช่า
เงินที่จะต้ องจ่ายทุกเดือน จะเป็ นการจ่ายล่วงหน้ าของเดือน
ต่อไป ดังนั ้น ตอนแรกจะต้ องจ่ายค่าเช่านี ้เป็ นจํานวน 2 เดือน
ค่าบริหารส่วนกลาง
เงินที่จะจ่ายทุกเดือนเพื่อทีก่ ารบริหารดูแลและทําความ
(กรณีที่เช่าอพาร์ ตเมนต์)
สะอาด สถานที่ที่ผ้ อู าศัยอยู่ใช้ ร่วมกันฯลฯ
ค่ามัดจํา
เงินที่จะจ่ายล่วงหน้ าไว้ กบั เจ้ าของบ้ านตอนทําสัญญาเช่าบ้ าน
เป็ นเงินประกันว่าจะจ่ายค่าเช่า เขตคันไซจะต้ องจ่าย
ประมาณ 1 ถึง 3 เท่าของค่าเช่าบ้ าน เงินนี ้จะถูกเก็บสํารองไว้
เป็ นค่าซ่อมแซมบ้ าน เมื่อเวลาเลิกสัญญา ส่วนใหญ่แล้ วจะ
ถูกหักออก 30% ถึง 50%
ค่าธรรมเนียมตอบแทน
เงินจํานวนนี ้จะจ่ายให้ กบั เจ้ าของบ้ าน จะไม่มีการคืนเงิน
จํานวนนี ้
ค่าธรรมเนียมของบริษัท
เงินจํานวนนี ้จะจ่ายให้ กบั บริษัทอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็ นค่า
อสังหาริมทรัพย์
นายหน้ า
■
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Ⅲ-２

การย้ ายบ้ านและการกลับประเทศ

１．ขัน
้ ตอนการเดินเรื่องย้ ายออกจากที่อยู่เก่ า

กรณีที่เป็ นบ้ านเช่า ต้ องชําระค่านํ ้า, ค่าแก๊ ส, ค่าไฟก่อน ผู้เช่าจะต้ องโทรศัพท์ไปยังแต่ละบริษัท
ก่อนย้ ายออก เพื่อแจ้ งให้ ทางบริษัททราบว่าจะย้ ายออก ทางบริษัทจะทําการคํานวณค่าใช้ จ่าย
นอกจากนี ้ หากแจ้ งที่อยู่ใหม่กบั ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์จะทําการส่งจดหมายมาให้
ยังที่อยู่ใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายเป็ นเวลา 1 ปี
ในกรณีที่ ที่อยู่ใหม่อยู่ในเขตเทศบาลเดียวกับที่อาศัยเดิม ให้ ไปยื่นเรื่ อง「การย้ ายทีอ่ ยู」
่ ณ เขต
เทศบาล และกรณีที่ย้ายไปอยู่ในเขตเทศบาลอื่น ให้ ไปยื่นเรื่ อง「การย้ ายออก」และรับ「ใบรับรองการ
ย้ ายออก」การยื่น「ใบแจ้ งการหมดคุณสมบัติ」ต่อแผนกประกันสุขภาพและคืนบัตรประกันสุขภาพ

２．เมื่อย้ ายเข้ ามาอยู่ท่ ท
ี ่ อี ยู่ใหม่ แล้ ว

ติดต่อไปยังบริษัทไฟฟ้าและบริษัทแก๊ ส สําหรับแก๊ สนั ้น ทางบริ ษัทแก๊ สจะส่งพนักงานมาทําการ
เปิ ดวาล์วแก๊ ส จําเป็ นต้ องอยู่รอพบกับพนักงานดังกล่าว ส่วนไฟฟ้านั ้นโดยทัว่ ไปแล้ วเมื่อยกเบรก
เกอร์ ขึ ้นก็สามารถใช้ ได้ ทนั ที เมื่อมีการเริ่มใช้ ไฟแล้ ว กรุณาติดต่อไปยังบริษัทไฟฟ้าโดยเร็วเท่าทีจ่ ะเป็ น
ไปได้ สําหรับนํ ้าประปานั ้นแต่ละ่ บ้ านเช่าจะต่างกัน ให้ สอบถามกับเจ้ าของบ้ านเช่า
นอกจากนี ้ ทําเรื่ องย้ ายเข้ าภายใน 14 วัน ณ เขตเทศบาลใหม่ หลังจากวันที่ย้ายบ้ าน กรณีที่ทํา
ประกันสุขภาพ ให้ สมัครประกันสุขภาพ ณ เขตเทศบาลใหม่ หลังจากทําเรื่ องการย้ ายเข้ าแล้ ว
หากมีใบขับขี่ให้ แจ้ งเรื่ องเปลี่ยนที่อยู่ ที่สถานีตํารวจ
３．เมื่อจะกลับประเทศ

ทําการชําระค่าเช่าบ้ าน, แก๊ ส, ไฟฟ้า, ประปา ฯลฯ ค่าโทรศัพท์ภายในประเทศและต่างประเทศ
ให้ เรี ยบร้ อย
② กรณีที่กลับประเทศตอนกลางปี จําเป็ นต้ องชําระภาษี ภาษี พลเมืองชําระ ณ ที่ทําการเทศบาล
กรุณาชําระภาษีทงหมดของปี
ั้
นั ้น เพราะภาษีสว่ นภูมิภาคเป็ นภาษีทคี่ ํานวณจากรายได้ ของปี
ที่แล้ ว ฉะนั ้นถึงแม้ ว่าปี นั ้น จะไม่ได้ อยู่ญี่ปนุ่ ก็จําเป็ นต้ องชําระภาษีนี ้ด้ วย
③ เกี่ยวกับภาษี รายได้
หากกําหนดผู้ดแู ลและจัดการเกี่ยวกับการจ่ายภาษีให้ และแจ้ งเรื่ อง
ดังกล่าวไว้ ที่สํานักงานสรรพากร จะสามารถรับเงินภาษีคืนได้ เมื่อถึงช่วงเวลาที่กําหนดให้ มี
การยื่นคําร้ องเสียภาษีเงินได้ ประจําปี หรื อจะใช้ วิธีเขียนร่างคําร้ องการเสียภาษีไว้ ก่อนกําหนด
แล้ วชําระภาษีเงินได้ ที่ค้างชําระของปี นี ้ไว้ ลว่ งหน้ า ก่อนวันเดินทางออกจากญี่ปนุ่
④ ให้ ทําการแจ้ งย้ ายออกไปยังต่างประเทศ ณ.ที่ทําการเขตเทศบาลอําเภอที่อยู่อาศัย
⑤ ในกรณีที่ทําประกันสุขภาพ กรุ ณาจ่ายค่าประกันที่ค้างชําระและทําเรื่ องถอนประกันที่ ที่ทํา
การเทศบาลที่อาศัยอยู่ ก่อนกลับประเทศ
⑥ กรณีที่จ่ายเงินบํานาญอยู่สามารถยื่นเรื่ องขอรับเงินบํานาญที่ถอนตัวส่วนหนึ่งได้ หลังจากกลับ
ประเทศแล้ ว ขอรับแบบฟอร์ มดังกล่าวได้ ที่สํานักงานประกันสังคม หรื อบริษัทที่สงั กัดอยู่
⑦ กรุ ณายื่นบัตรพํานัก(ไซริ วการ์ ด)คืนต่อเจ้ าพนักงานตรวจคนเข้ าเมืองเมื่อจะออกประเทศ
①
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Ⅲ-３

นํา้ ประปา

นํ ้าประปาในญี่ปนุ่ รวมทังในจั
้ งหวัดโอซาก้ าสามารถดื่มได้ เมื่อต้ องการใช้ นํ ้าประปาที่ทย่ี ้ ายเข้ า
มานัน้ จําเป็ นต้ องทําการยื่นขอใช้ นํ ้าประปา
１．วิธีการขอใช้ นา
ํ ้ ประปา

ที่ประตูหน้ าบ้ านมีบตั รเปิ ดการใช้ แขวนไว้ โปรดแจ้ งหมายเลขผู้ใช้ (ชิโยวชะบังโงะ)ไปยัง
สํานักงานนํ ้าประปาของเทศบาล หลังจากแจ้ งแล้ วเจ้ าหน้ าที่จะมาเปิ ดวาวล์นํ ้าที่บ้านให้ เนื่องจาก
จะใช้ เวลานานที่สดุ ประมาณ ４วันหลังวันที่แจ้ ง ฉะนันกรุ
้ ณารี บติดต่ออย่างรวดเร็ว
กรณีที่เช่าแมนชัน่ หรื อบ้ านเช่าบางสถานที่ สหกรณ์การบริหารหรื อเจ้ าของบ้ านจะเป็ นผู้ดําเนินการ
จัดการเดินเรื่ องให้
2．ค่ านํา้ ประปา

ค่านํ ้าประปาจะคํานวณจากค่าบริการขั ้นพื ้นฐาน รวมกับค่าธรรมเนียมตามปริมาณการใช้ นํ ้าใบ
เรี ยกเก็บเงินค่านํ ้าประปาจะเก็บ 2 เดือนครัง้ โดยจะส่งทางไปรษณีย์ กรุณานําไปจ่ายโดยการหักโดย
ตรงจากบัญชีโดยอัตโนมัติ, โอนเงินทีส่ ถาบันการเงิน หรื อบางเทศบาลอาจจะให้ จ่ายทีร่ ้ านสะดวกซื ้อ
ได้ กรณีค้างชําระเงินจะถูกปิ ดนํ ้าประปา
กรณีที่มีการเดินท่อนํ ้าเสีย จะรวมค่าบําบัดนํ ้าเสียนี ้ในค่านํ ้าประปาด้ วย กรณีที่อาศัยอยู่
อพาร์ ตเมนต์ ส่วนใหญ่สหกรณ์การบริหารหรื อเจ้ าของบ้ านจะคิดคํานวนค่านํ ้าประปา โดยคิดตาม
ปริมาณการใช้ นํ ้าของบ้ านแต่ละหลังและแจ้ งหนี ้

3．ข้ อควรระวังตอนฤดูหนาว

วันที่อากาศหนาวมากท่อประปาอาจแข็งตัวและแตกได้ จึงต้ องใช้ วิธีปล่อยนํ ้าประปาเบา ๆ ทิ ้ง
ตลอดคืน ในตอนกลางคืน
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Ⅲ-４

ไฟฟ้ า

１．ระบบไฟฟ้ าของญี่ปุ่น

แรงดันไฟฟ้าของญี่ปนเป็
ุ่ นระบบ 100 โวลต์ อย่างเสถียรภาพ มีทงพื
ั ้ ้นที่ที่ใช้ ความถี่ 50 เฮิร์ตซ
่
(ภาคตะวันออกของญี่ปนุ่ ) และพื ้นที่ที่ใช้ ความถี่ 60 เฮิร์ตซ (ภาคตะวันตกของญี่ปนุ่ ) สําหรับโอซาก้ า
เป็ นพื ้นที่่ที่ใช้ ความถี่ 60 เฮิร์ตซ โปรดระวังเรื่ องการนําเครื่ องใช้ ไฟฟ้าของต่างประเทศที่ใช้ ระบบ
ความถี่ต่างกันมาใช้ เพราะอาจทําให้ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าชํารุด เสียหายได้
２．การขอสมัครขอใช้ ไฟฟ้ า
โดยทัว่ ไป การสมัครขอใช้ ไฟฟ้าใหม่ ก่อนอื่นกดสวิสต์ที่สะพานไฟ (ตัวตัดไฟหลัก)แล้ วจึง
โทรศัพท์ไปแจ้ งยังสํานักงานทีใ่ กล้ บ้านของศูนย์บริ การลูกค้ าการไฟฟ้าคันไซ สะพานไฟนี ้อยู่ใน
กล่องแผงไฟ (เป็ นกล่องที่รวมสวิสต์ไฟฟ้าต่างๆ ซึง่ จําเป็ นในการป้องกันไฟรั่ว เพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้ ไฟฟ้า) ซึง่ ปกติจะติดอยู่ผนังทางเข้ าบ้ าน(ห้ อง) หรื อผนังใกล้ ห้องครัว ทางเข้ าบ้ าน
(ห้ อง)หรื อที่กล่องแผงไฟฟ้าจะติดหมายเลขโทรศัพท์ของการไฟฟ้าคันไซอยู่ กรุณาโทรไปยังหมายเลข
ที่ระบุไว้ เพื่อขอสมัครใช้ ไฟ หรื อสมัครโดยส่งทางไปรษณียบัตรที่ติดอยู่กบั ใบนั ้น
３．การจ่ ายค่ าไฟฟ้ า
ใบเรี ยกเก็บค่าไฟฟ้าจะถูกส่งให้ ผ้ ใู ช้ ไฟทุกเดือน ค่าไฟฟ้าจะคํานวณตามจํานวนหมายเลขที่ใช้
ไฟฟ้าจากมิเตอร์ ไฟ กรุณานําใบเรี ยกเก็บค่าไฟฟ้าไปจ่ายที่ศนู ย์บริการการไฟฟ้าคันไซใกล้ บ้าน,
สถาบันการเงิน หรื อทีร่ ้ านสะดวกซื ้อ ฯลฯ และสามารถจัดการให้ หกั ค่าไฟฟ้าโดยตรงจากบัญชีเงิน
ฝากได้ โดยอัตโนมัติ
４．ใบแจ้ งปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ า

/ ใบเสร็จ

หมายเลขสมาชิกของท่าน
(หมายเลขของการทําสัญญา
ใช้ เมื่อติดต่อสอบถาม)

ใบแจ้ งปริมาณการใช้ ไฟฟ้าจะนํา
มามอบให้ ในวันที่มาตรวจมิเตอร์

ค่าไฟฟ้า(ค่าไฟฟ้าที่คํานวณล่วงหน้ า
จากปริ มาณไฟฟ้าที่ใช้ ไปแล้ วของ
เดือนนี ้)

ปริมาณที่ใช้ ของเดือนนี ้
วันที่จะทําการหักเงินค่าไฟ อกจากบัญชีธนาคาร

ส่วนของเดือนนี ้

วันกําหนดทีต่ ้ องจ่ายเงิน(กรณีทจี่ ่ายเงิน
หลังจากวันนี ้จะคิดค่าธรรมเนียมในการ
จ่ายเงินช้ าโดยจะบวกเพิ่มในบัญชีของ
เดือนหน้ า)

ประเภทสัญญาของท่าน
ส่วนของเดือนที่แล้ว

รายการของเดือนที่แล้ ว(จํานวนค่า
ไฟของเดือนที่แล้ วที่ได้ ทําการหัก
ออกจากบัญชีผ้ ใู ช้ เรี ยบร้ อยแล้ ว)

จํานวนเงินจากการปรับค่าเชื ้อเพลิงใหม่
(จํานวนเงินการปรับค่าเชื ้อเพลิงใน
กรณีที่อตั ราการแลกเปลี่ยนเงินตราและ
อัตราค่าเชื ้อเพลิงเกิดการเปลี่ยนแปลง
เกินวงเงินที่กําหนดไว้ )

วันที่จะทําการตรวจมิเตอร์ ครัง้ ต่อไป
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ

ในกรณีที่แจ้ งลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสไว้ มีบริการที่จะสามารถตรวจสอบ จํานวนเงินที่จะถูก
เก็บและค่าไฟฟ้าที่ใช้ ได้ ทางอีเมล
※

ร่วมมือและสนับสนุนโดย: บริษัทคันไซเดงเรี ยวคุ
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Ⅲ-５

แก๊ ส

１．ชนิดของแก๊ ส

แก๊ สมี 2 ชนิดคือ แก๊ สที่ทางเทศบาลจัดส่งผ่านท่อไปตามบ้ าน เรี ยกว่า「โทชิกาสึ」และแก๊ สแบบ
บรรจุถงั เรี ยกว่า「โพรพันกาสึ」 อุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้ ก็จะแตกต่างกันด้ วยตามชนิดของแก๊ สที่ใช้
ถ้ าใช้ เครื่ องมือไม่ตรงกับชนิดของแก๊ สอาจจะเกิดอันตรายได้
โปรดสอบถามให้ แน่ใจ เกี่ยวกับชนิดของแก๊ สกับเจ้ าของบ้ านเช่าหรื อเจ้ าหน้ าที่บริษัทแก๊ ส
（1）แก๊ สแบบส่ งผ่ านทางท่ อของทางเทศบาล (โทชิกาสึ)

แก๊ สแบบส่งผ่านท่อของเทศบาลนี ้จะมีมิเตอร์ ติดไว้ ที่ด้านนอกของห้ องพัก ซึงจะมี
่ิ สถานที่
ติดต่อเขียนติดไว้ ที่มิเตอร์ นั ้น กรุุณาโทรศัพท์ไปขอเปิ ดทําสัญญาใช้ แก๊ สใหม่ เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท
แก๊ สจะถามที่อยู่ ชื่อและนามสกุล วันที่จะเริ่มใช้ และเวลาที่สามารถอยู่รอพบเจ้ าหน้ าที่ เป็ นต้ น
หลังจากติดต่อแจ้ งแล้ ว, เจ้ าหน้ าที่จะมาเปิ ดวาล์วแก๊ สให้ กรุณาอยู่บ้านรอพบเจ้ าหน้ าที่
ในวันนันด้
้ วย

（2）แก๊ สแบบบรรจุถัง

(โพรพันกาสึ)
ในเขตพื ้นทีบ่ ริการแก๊ สบรรจุถงั นี ้จะมีใบเขียนสถานที่ติดต่อไว้ เช่นเดียวกันกับแก๊ สแบบจัดส่งผ่าน
ท่อของเทศบาล เมื่อจะเริ่ มใช้ แก๊ สกรุณาติดต่อตามที่อยู่นั ้น ร้ านขายเชื ้อเพลิงจะส่งถังแก๊ สมาให้ ที่
บ้ าน ข้ อควรระวัง เครื่ องมือเครื่ องใช้ ที่ใช้ กับแก๊ สท่อของเทศบาลจะใช้ กบั แก๊ สบรรจุถงั ไม่ได้

2．แก๊ สรั่ ว

แก๊ สจะมีกลิ่น ดังนั ้นเมื่อเกิดแก๊ สรั่วจะได้ กลิ่นแก๊ ส ถ้ าสงสัยว่าเกิดแก๊ สรั่วให้ รีบปิ ดหัววาล์วและ
แจ้ งบริษัทแก๊ ส
เมื่อแก๊ สแบบส่งผ่านท่อของเทศบาลรั่ว
กรุณาติดต่อที่ (บริษัทโอซาก้ าแก๊ ส หมายเลขโทรศัพท์สําหรับการแจ้ งแก๊ สรั่ว, เฉพาะภาษาญี่ปนุ่ )
โทรจากภายในตัวเมืองโอซาก้ า
โทรจากทางใต้ ของจังหวัดโอซาก้ า
โทรจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดโอซาก้ า
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3．ใบแจ้ งปริ มาณการใช้ แก๊ ส

/ ใบเสร็จ

（กรณีที่จ่ายโดยหักออกจากบัญชีธนาคาร）

ชื่อผู้ใช้

ใบแจ้ งปริมาณการใช้ แก้ ส

วันกําหนดที่จะหัก
เงินจากธนาคาร

ระยะเวลาและปริมาณ
ที่ใช้ ①

ค่าบริการหลัก

หมายเลขที่ใช้

ใบเสร็จของค่าแก้ สที่หกั ออก
แล้ วจากบัญชีธนาคาร

ติดต่อสอบถาม

ปริมาณทีใ่ ช้ ①×อัตราค่าใช้ ②
ค่าบริการเดือนนี ้

อัตราค่าใช้ ตามปริมาณที่
ใช้ เดือนนี ้ ②

จํานวนเงินทีจ่ ะหัก
เงินจากธนาคาร

ร่วมมือและสนับสนุนโดย : บริ ษัทโอซาก้ าแก๊ ส

- 24 -

Ⅲ-6

ขยะ

１．วิธีการทิง้ ขยะ

แบ่งประเภทการจัดเก็บขยะเพื่อลดปริมาณขยะและนํากลับมาใช้ ใหม่ดงั นี ้
ประเภทการจัดเก็บขยะ
・ขยะเผาได้
・ขยะเผาไม่ได้
・หนังสือพิมพ์เก่า, นิตยสารเก่า, กระป๋ องเปล่าและขวดพลาสติก
ถ้ าไม่รักษากฎและมารยาทในการทิ ้งขยะ อาจทําให้ เป็ นปั ญหากับเพือ่ นบ้ านใกล้ เคียงได้

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบตั ิ
① ทิ ้งขยะนอกเหนือจากวันที่กําหนดไว้
② ทิ ้งขยะนอกสถานที่ที่กําหนดไว้
③ ไม่แยกประเภทขยะก่อนทิ ้ง
ประเภทการจัดเก็บขยะ การแยกประเภทและกฏระเบียบแต่ละเทศบาลจะแตกต่างกันไป
กรุณาสอบถาม
ไปยังสถานที่ราชการหรื อเพื่อนบ้ าน สถานที่ราชการบางแห่งมีจะ
การอธิบายวิธีทิ ้งขยะเป็ นภาษาต่างประเทศให้
２．และการทิง้ ขยะอื่นๆ
（１）แบตเตอรี่ / ขวดต่ างๆ
ในแบตเตอรี่ มีวตั ถุมีพิษและต้ องใช้ เทคนิคพิเศษในการจัดการ, ดังนั ้นต้ องเอาไปทิ ้งในกล่องรับคืน
ที่มีอยู่นในร้ านที่ซื ้อมา กรณีคืนขวดเบียร์ หรื อขวดนํ ้าดื่มเ บางร้ านจะจ่ายเงินคืนให้ กรุณาสอบถามที่ร้าน
นันๆ
้
（２）ภาชนะและพลาสติกที่ใช้ ห่อสินค้ า
พลาสติกทีเ่ ป็ นภาชนะบรรจุสินค้ าและใช้ ห่อสินค้ านั ้นต้ องรวมกัน แต่ละชนิดและทิ ้งตามวันทีก่ ําหนดไว้
（３）ขยะชิน
้ ใหญ่
เครื่ องเรื อนหรื อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ไม่ใช้ แล้ ว ถือว่าเป็ นขยะชิ ้นใหญ่ (ยกเว้ นเครื่ องปรับอากาศ, โทรทัศน์,
ตู้เย็น, เครื่ องซักผ้ า ให้ ดทู ี่หวั ข้ อด้ านล่าง) ให้ ทิ ้งตามวันที่กําหนดไว้ หรื อแจ้ งสํานักงานเทศบาลให้ มาเก็บไป
ทิ ้งเป็ นส่วนบุคคล บางเทศบาลจะเก็บค่าธรรมเนียมในการทิ ้งขยะชิ ้นใหญ่ด้วย
（４）เครื่ องปรั บอากาศ, โทรทัศน์ , ตู้เย็น, เครื่ องซักผ้ าและเครื่ องอบผ้ า
เมื่อจะทิ ้งเครื่ องปรับอากาศ, โทรทัศน์, ตู้เย็น, เครื่ องซักผ้ าและเครื่ องอบผ้ า จะต้ องติดต่อไปยังร้ าน
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ซื ้อมา (หรื อร้ านทีก่ ําลังจะซื ้อเครื่ องไฟฟ้าชนิดเดียวกันนี ้) จําเป็ นต้ องชําระเงินค่าธรรมเนียม
ที่กําหนดแยกตามประเภทของเครื่ องใช้ ไฟฟ้า และให้ ทางร้ านขนไปให้ ทางบริษัทผู้ผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้านัน้
จะเป็ นผู้ทําการรี ไซเคิลเครื่ องใช้ ไฟฟ้าดังกล่าวนี ้ ทางสถานที่ราชการหรื อเทศบาลจะไม่รับ
เก็บให้ เหมือนกับขยะอื่น
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(การอ้ างอิง)กฎหมายการรี ไซเคิลเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในบ้ าน
URL http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/
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(ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน)

การใช้ ชีวิตประจําวัน
１．มารยาทในการเข้ าสังคม
Ⅲ-7

การคบกับคนญี่ปุ่น
การใช้ ชีวิตที่ญี่ปนุ่ สิ่งแรกที่ควรคํานึงถึงคือ มารยาทและธรรมเนียมปฏิบตั ิของญี่ปนุ่ เรื่ องเหล่า
นี ้ควรต้ องพยายามเรี ยนรู้และฝึ กจนเป็ นนิสยั ไปทีละเล็กละน้ อย ในการใช้ ชีวิตแต่ละวัน
・เวลานัดกับใครต้ องรักษาเวลา เมื่อไปไม่ตรงตามนัดหรื อไม่สามารถไปได้ ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า
・วิธีทกั ทายของคนญี่ปนุ่ ให้ โค้ งตัวและก้ มศีรษะ
・การถามคําถามที่เป็ นเรื่ องส่วนตัว (อาชีพและเงินเดือน, เรื่ องครอบครัว ฯลฯ) กับคนทีย่ งั
ไม่สนิทกัน ถือว่าเป็ นเรื่ องที่เสีย มารยาท
・เมื่อต้ องการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นไม่ควรเซ้ าซี ้หรื อแสดงออกอย่างตรงไปตรงมามาก
เกินไป เพราะจะทําให้ อีกฝ่ ายเกิดความรู้สกึ อึดอัดและไม่พอใจได้
การคบกับเพื่อนบ้ าน
（１）การทักทาย
การทักทายกับเพื่อนบ้ านเป็ นสิ่งที่สําคัญ เพราะจะทําให้ นําไปสูก่ ารพูดคุยที่ราบรื่ น นอกจากนี ้
การทักทายกับเพื่อนบ้ านนี ้ กล่าวกันว่าจะเป็ นการป้องกัน อาชญากรรมได้ อีกทางหนึ่งด้ วย
การส่ งเสียงดัง
ในเมืองใหญ่มบี างคนที่มีความรู้สกึ ไวต่อเสียงต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจําวันและไม่ใจกว้ าง
ยอมรับ แม้ แต่เสียงที่เด็กทําขึ ้น จึงขอให้ ระมัดระวังเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะอาศัยอยู่ที่บ้านพักรวม
อย่าง เช่น อพาร์ ตเมนท์ โดยทัว่ ไป หลัง 22:00น. พยายามอย่าส่งเสียงดังให้ คนข้ างบ้ านได้ ยิน อาจ
มีบางคนที่ทํางานตอนกลางคืนและนอนพักตอนกลางวัน ตอนกลางวันจึงเป็ นเวลาสําคัญสําหรับ
พวกเขาด้ วย ถึงแม้ สําหรับตัวเองจะไม่ได้ สง่ เสียงดัง แต่โครงสร้ างของอาคารอาจทําให้ เกิดเสียงดัง
รบกวนเพื่อนบ้ านใกล้ เคียงได้ โดยเฉพาะการใช้ เครื่ องดูดฝุ่ น, เครื่ องซักผ้ า, การเข้ าออกของผู้คน,
การเปิ ดปิ ดประตูในตอนกลางคืน เป็ นต้ น
ถ้ าท่านมีปัญหาเรื่ องเสียงรบกวน กรณีที่เช่าอพาร์ ตเมนต์ให้ แจ้ งกับทางบริ ษัทอสังหาริม
ทรัพย์ที่ทําสัญญาเช่า นอกเหนือจากนี ้ปรึกษากับกรรมการสมาคมปกครองตนเอง (จิชิไค)
（２）

สมาคมปกครองตนเอง (จิชิไค) (สมาคมในท้ องถิ่น)
ในแต่ละพื ้นที่สว่ นใหญ่มีกลุม่ ท้ องถิ่นที่ทํากิจกรรมของสมาคมปกครองตนเอง เพื่อการพบปะ
สังสรรค์ กระชับมิตรกับเพื่อนบ้ านใกล้ เคียง, การทําความสะอาด, การป้องกันอาชญากรรม ซึง่
ปกติจะดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อกระชับมิตรความสัมพันธ์หรื อทําความสะอาดร่วมกันต่างๆ
อยู่เสมอ
การเข้ าร่วมสมาคมปกครองตนเองนั ้นแล้ วแต่ความสมัครใจ แต่การเป็ นสมาชิกจะทําให้
สะดวกต่อการได้ รับข่าวสารของรัฐได้ ง่ายโดยผ่านทางสมาคม นอกจากนี ้จะเป็ นการได้ ร้ ูจกั กับ
เพื่อนบ้ านใกล้ เคียง และยังมีประโยชน์ต่อการป้องกันอาชญากรรมอีกด้ อย ถ้ าเป็ นไปได้ ควรเข้ าร่วม
เป็ นสมาชิก
（３）
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ข่ าวสารจดหมายเวียน (ไครังบัง)
เมื่อเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกปกครองตนเองจะได้ รับข่าวสารจดหมายเวียน (ไครังบัง) เช่น ข่าวสาร
ของทางราชการ ซึง่ ส่วนมากจะถูกหนีบมากับบอร์ ดไม้ กระดาน และเพื่อนบ้ านที่อยู่ติดกันจะเป็ นคน
นํามาให้ เมื่ออ่านเสร็จแล้ วประทับตราหรื อเซ็นชื่อรับรู้ แล้ วนําไปให้ คนที่อยู่บ้านถัดไป ถ้ าไม่ทราบ
ให้ ถามตอนที่ได้ รับจากคนนํามาให้ ไว้ ว่าจะให้ เวียนส่งไปที่ไหนคราวต่อไป
（５）การทําความสะอาด
แต่ละชุมชนและนิคมอาคารสงเคราะห์จะกําหนดวัน เพื่อดําเนินการทําความสะอาดบริเวณ
บ้ านและถนนรวมทังสวนสาธารณะใกล้
้
เคียง เวลานั ้นแต่ละครอบครัวอย่างน้ อยครอบครัวละ 1
คนจะต้ องเข้ าร่วมกิจกรรมทําความสะอาดและเก็บหญ้ า ขอแนะนําให้ ร่วมเข้ ากิจกรรมทําความ
สะอาดนี ้ เพื่อที่จะได้ ทําความรู้จกั กับเพื่อนบ้ านใกล้ เคียงและเพื่อนบ้ านที่ไม่ค่อยจะได้ เห็นหน้ ากัน
เนื่องจากปกติจะติดภารกิจต่างๆ
（４）

２．การเป็ นผู้บริ โภค

ปั จจุบนั นี ้ นอกจากการซื ้อของที่ร้านค้ าแล้ ว ยังสามารถซื ้อสินค้ า ซื ้อบริการ ทําสัญญาผ่าน
ทางอินเตอร์ เน็ตได้ อีกด้ วย การเป็ นผู้บริ โภค ก็จะเกี่ยวข้ องกับการทําสัญญาผ่านทางมือถือหรื อ
อินเตอร์ เน็ต ซื ้อผ่อนรถยนต์ และการทําสัญญากับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ เนื่องจากเป็ นธุรกิจ
ที่แตกต่างกันกับประเทศของตนเองและของญี่ปนุ่
และจากการไม่เข้ าใจภาษา จึงทําให้ เจอกับ
ปั ญหาเวลาซื ้อสินค้ าหรื อทําสัญญา ในกรณีนี ้สามารถปรึกษากับศูนย์ให้ คําปรึกษาผู้บริโภคที่อยูใ่ กล้
เคียงได้ การปรึกษากับศูนย์ให้ คําปรึกษาผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้ าหรื อบริการนี ้ ทางผู้บริโภคจะไม่เสีย
ค่าใช้ จ่ายประการใดในการปรึกษา
URL http://www.kokusen.go.jp/map/ncac_map27.html
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Ⅲ-８

เมื่อเดือดร้ อนจากการใช้ ชวี ิตประจําวัน

มีระบบช่วยเหลือสําหรับคนที่เดือดร้ อนจากการใช้ ชีวิตประจําวันดังต่อไปนี ้ กรุณาสอบถามได้ ที่
แผนกสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองตําบลและหมูบ่ ้ าน（ภาคผนวกⅨ－１ )
คณะกรรมการสวัสดิการสังคมและเด็ก
ผู้ที่ประสบความเดือดร้ อนจากการใช้ ชวี ิต, คนชราที่ใช้ ชีวิตแต่ลําพังผู้เดียว, คนชราที่อยู่ในสภาพ
ช่วยตัวเองไม่ได้ , ครอบครัวที่มีแต่แม่และลูก หรื อพ่อและลูกเท่านั ้น คนพิการ ฯลฯ สามารถปรึกษาได้
นอกจากการช่วยเหลือที่จําเป็ นแล้ วยังให้ ความร่วมมือกับกิจกรรมสํานักงานสังคมสงเคราะห์หรื อองค์
กร ของรัฐที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ยังรับปรึกษาและให้ คําแนะนําเกี่ยวกับเด็กอีกด้ วย
（１）

การให้ ความคุ้มครองเกี่ยวกับการดํารงชีวิต (เซคัสซึโฮโกะ)
แม้ ว่าจะใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินที่อยู่ (ทรัพย์สินสมบัติ) และใช้ ความสามารถของตนเอง
ตลอดจนใช้ ประโยชน์จากระบบต่างๆ ของรัฐ และถึงแม้ ว่าจะได้ รับความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องแล้ ว แต่ก็
ยังประสบความเดือดร้ อนและขัดสนในการดํารงชีวิตอยู่อีก ให้ ติดต่อขอคําปรึกษาได้ ที่สํานักงานสวัสดิการ
แผนกคุ้มครองในเขตที่อาศัยอยู่ เพราะจะมีการพิจารณาให้ ความช่วยเหลือและคุ้มครองเท่าทีจ่ ําเป็ นตาม
ระดับความเดือดร้ อน
（２）

การให้ ก้ ยู ืมเงินในการดํารงชีวิต
มีระบบการให้ ก้ ยู ืมเงินซึง่ เป็ นสังคมสงเคราะห์หรื อฉุกเฉินต่อครอบครัวที่เดือดร้ อนในการใช้ ชีวิต

（３）
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IV

ระบบสถานะภาพการพํานัก
ระบบทะเบียนบ้ านชาวต่ างชาติ / การสมรส / การหย่ า

บัตรพํานัก(ไซริวการ์ ด)
บัตรพํานัก(ไซริวการ์ ด)คือ บัตรที่ออกให้ ชาวต่างชาติซงึ่ พํานักในญี่ปนุ่ ระยะปานกลางถึง
ระยะยาวโดยมีสถานภาพการพํานักตามกฎหมายควบคุมตรวจคนเข้ าเมือง「ผู้พํานักระยะปาน
กลางถึงระยะยาว」ซึง่ ได้ รับบัตรพํานัก(ไซริวการ์ ด) ได้ แก่ บุคคลผู้ไม่ตรงกับหัวข้ อดังต่อไปนี ้
① ผู้ได้ รับสถานภาพการพํานักตํ่ากว่า ｢ 3 เดือน｣
② ผู้ได้ รับสถานภาพการพํานัก ｢ผู้พํานักระยะสั ้น｣
③ ผู้ได้ รับสถานภาพการพํานัก｢การทูต｣ ｢งานราชการ｣
④ ผู้ที่เป็ นชาวต่างชาติซง
ึ่ ใกล้ เคียงกับข้ อ① - ③โดยการตัดสินของกระทรวงยุติธรรม
⑤ ผู้ถือสถานะภาพพํานักถาวรพิเศษ
⑥ ผู้ไม่มีสถานภาพการพํานัก
Ⅳ-１

１．การทําบัตรพํานัก(ไซริ วการ์ ด)

เมื่อตรวจสอบการพํานัก

เมื่อตรวจสอบการเข้ าประเทศ

เมื่อได้ อนุญาตเข้ า
ประเทศ(ผู้ที่เป็ นผู้พาํ นัก
ระยะปานกลางถึงระยะ
ยาว)

การอนุญาตต่ออายุ
ระยะเวลาการพํานัก /
เมื่อรับอนุญาตเปลี่ยน
สถานภาพการพํานักฯลฯ

ทําบัตรที่สนามบินหรื อ
ที่กองตรวจคนเข้ าเมือง
เอกสารจะส่งทาง
ไปรษณีย์ภายหลัง

บัตรพํานัก(ไซริวการ์ ด)จะออกให้ ในกรณีที่ได้ รับอนุญาตเข้ าประเทศครัง้ แรก, เมื่อมีการ
เปลี่ยนสถานภาพการพํานัก, เมื่อมีการเปลี่ยนระยะเวลาการพํานัก ฯลฯ
บัตรพํานัก(ไซริวการ์ ด)นี ้ จะต้ องพกติดตัวเสมอ เมื่อตํารวจฯลฯขอให้ ยื่นแสดง จําเป็ นต้ อง
ให้ ดู แต่ผ้ มู ีอายุไม่ถึง16 ปี ไม่จําเป็ นต้ องพกติดตัวเสมอ
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２．การดําเนินเรื่ องที่เขต

สถานการณ์
เมื่อเข้ าประเทศใหม่

เมื่อเป็ นผู้พํานักระยะ
ปานกลางถึงระยะยาว

เทศบาล อําเภอ

เมื่อไร

เอกสารที่จําเป็ น

・บัตรพํานัก(ไซริ วการ์ ด)
ภายใน14วัน (หนังสือเดินทางที่ได้ รับบันทึก
หลังมีที่อยู่ ว่าจะทํา「บัตรพํานัก(ไซริว
ที่แน่นอน การ์ ด) 」ภายหลัง)

ดําเนินการแจ้ งที่อยู่

・บัตรพํานัก(ไซริ วการ์ ด)

・บัตรพํานัก(ไซริ วการ์ ด)
・ใบรับรองการย้ ายออก

เมื่อย้ ายบ้ าน

สิ่งที่ต้องทํา

(รับเมื่อทําเรื่ องย้ ายออก ณ ที่ทํา
การเทศบาลของที่อยู่เดิม)

แจ้ งการย้ ายออก・การ
ย้ ายเข้ า
(กรณีที่ย้ายที่อยูใ่ นเขต
เทศบาลเดียวกัน แจ้ ง
「ย้ ายที่อยู่
(เท็นเกียวโทโดเค)」)

กรณีที่เข้ าประเทศที่สนามบินคันไซ สนามบินนาริ ตะ สนามบินฮาเนดะ สนามบินชูบุ
สนามบินชินชิโตะเสะ สนามบินฮิโรชิม่ะ สนามบินฟุกโุ อคะ จากการอนุญาตเข้ าประเทศ จะมีการ
ออกบัตรพํานัก(ไซริวการ์ ด) ให้ แก่ผ้ เู ป็ นผู้พํานักระยะปานกลางถึงระยะยาว แต่กรณีเข้ าประเทศที่
ทางสนามบินอื่น หลังจากทําการแจ้ งที่อยู่ ณ เขตเทศบาลแล้ ว ทางเขตเทศบาลจะส่งไซริวการ์ ด
มาให้ ที่บ้านทางไปรษณีย์
ในบัตรพํานัก(ไซริวการ์ ด) บันทึก รูปถ่ายใบหน้ า, ชื่อ-นามสกุล, สัญชาติ ประเทศ, วันเดือน
ปี เกิด, เพศ, ที่อยู่, สถานภาพการพํานัก, วันหมดอายุการพํานัก, มีการจํากัดการทํากิจกรรม
หรื อไม่ การอนุญาตให้ ทํากิจกรรมนอกเหนือสถานภาพการพํานัก และในนี ้จะมี การดําเนินแจ้ ง
เกี่ยวกับเรื่ องที่อยู่อาศัย ให้ ทําที่เขตเทศบาล
กรณีที่ย้ายที่อยู่ไปที่เขตอื่น ให้ ดําเนินการแจ้ งย้ ายออกจากที่ทําการเทศบาลเดิม หลังจาก
นันแจ้
้ งย้ ายเข้ า ณ ที่ทําการเทศบาลใหม่ภายใน 14 วันหลังจากย้ ายที่อยู่ ในตอนนั ้น หากทําบัตร
พํานัก(ไซริวการ์ ด) พร้ อมกับการแจ้ งย้ ายเข้ า การย้ ายที่อยู่ (เท็นเกียวโทโดเค) แล้ ว ไม่จําเป็ นต้ อง
แจ้ งการเปลี่ยนที่อยู่ต่อกองตรวจคนเข้ าเมืองอีก
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３．การดําเนินเรื่ องที่กองตรวจคนเข้ าเมืองประจําท้ องถิ่น

สถานการณ์

เปลี่ยน ชื่อ สกุล
สัญชาติ・ประเทศ วัน
เดือนปี เกิด ,เพศ
เปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวกับที่
ทํางาน สถาบัน・ คู่สมรส
บัตรพํานัก (ไซริวการ์ ด)
หาย・ สกปรกฯลฯ
บัตรพํานัก (ไซริวการ์ ด)
ของผู้ถือวีซ่าถาวร
หมดอายุ

เมื่อไร

ภายใน14วัน
หลังมีการ
เปลี่ยนแปลง
ภายใน14วัน
หลังมีการ
เปลี่ยนแปลง
ภายใน14วัน
หลังทราบการ
เปลี่ยนแปลง

เอกสารที่จาํ เป็ น
・เอกสารที่รับรองว่ามีการเปลี่ยน

แปลงรายการที่บนั ทึกไว้
・บัตรพํานัก (ไซริวการ์ ด)
・รูปถ่าย ・หนังสือเดินทาง

・บัตรพํานัก (ไซริวการ์ ด)

แจ้ งการเปลี่ยนแปลงกับ
กองตรวจคนเข้ าเมือง
โดยตรง
ส่งทางไปรษณ๊ ย์ไปยังกอง
ตรวจคนเข้ าเมืองโตเกียว
（＊）

・เอกสารที่รับรองว่าทําหาย
・หนังสือเดินทาง ・รูปถ่าย

จนถึงวัน
หมดอายุ

สิ่งที่ต้องทํา

・บัตรพํานัก (ไซริวการ์ ด)

・หนังสือเดินทาง ・รูปถ่าย

ขอทําบัตรใหม่ที่กอง
ตรวจคนเข้ าเมือง
ต่ออายุบตั รที่กองตรวจ
คนเข้ าเมือง

（１）แจ้ งเปลี่ยนแปลงรายการ

หากมีการเปลี่ยนแปลงในรายการที่บนั ทึกในบัตรพํานัก(ไซริวการ์ ด)เช่น ชื่อ สกุล สัญชาติ
ประเทศ วันเดือนปี เกิด เพศ ให้ แจ้ งต่อกองตรวจคนเข้ าเมืองโดยตรงภายใน 14 วัน ในกรณีนี ้
จะออกบัตรใหม่ให้ ผู้ที่มีสถานภาพการพํานักเพื่อการประกอบอาชีพ「ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค /
กิจกรรมทางปั ญญา / ดําเนินกิจกรรมทางระหว่างประเทศ」 หรื อกรณีที่มีสถานภาพการพํานัก
เพื่อการศึกษา「เรี ยนต่อ」 หากมีการเปลี่ยนแปลงสถาบันที่สงั กัดอยู่ (ที่ทํางาน,โรงเรี ยนฯลฯ) ให้
แจ้ งต่อกองตรวจคนเข้ าเมืองโดยตรงภายใน 14 วัน หรื อส่งทางไปรษณีย์ไปยังกองตรวจคนเข้ า
เมืองโตเกียว（＊） หากพํานักอยู่ในฐานะคู่สมรส โดยมีสถานภาพการพํานัก「อาศัยพํานักอยู่กบั
ครอบครัว」 「เป็ นคู่สมรสของชาวญี่ปนุ่ 」ฯลฯ ในกรณีที่ค่สู มรสเสียชีวิต หรื อหย่าร้ าง ก็ต้องแจ้ ง
ภายใน 14 วันเช่นกัน
（＊） ที่อยู่ กองตรวจคนเข้ าเมือง โตเกียว 5-5-30 Konan,Minato-ku,Tokyo,108-8255
Tokyo Regional Immigration Bureau, Residence Management Information Department,

Receptionist notification
(กองตรวจคนเข้ าเมือง โตเกียว ฝ่ ายการจัดการสถานภาพการพํานัก แผนกรับใบคําร้ อง)
（２）การออกบัตรพํานัก(ไซริ วการ์ ด)ใหม่

เมื่อทําบัตรพํานัก(ไซริวการ์ ด)หาย ถูกขโมย นําใบรับรองที่ออกจากเจ้ าหน้ าที่ตํารวจ
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หรื อกองดับเพลิงฯลฯ แจ้ งขอทําบัตรใหม่ ต่อกองตรวจคนเข้ าเมืองโดยตรงภายใน 14 วัน
（３）การต่ออายุบต
ั รพํานัก(ไซริวการ์ ด)ของผู้มีสถานภาพการพํานักถาวร

การขอต่ออายุบตั รพํานัก (ไซริวการ์ ด) สําหรับผู้มีอายุ16 ปี ขึ ้นไป ทีม่ ีสถานภาพการ
พํานักถาวร หรื อมีสถานภาพการพํานักเป็ นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านระดับสูงที่ 2 ทําได้
ตังแต่
้ 2 เดือนก่อนวันหมดอายุของบัตรเดิม สําหรับผู้มีอายุไม่ถึง 16 ปี และวันบัตรหมดอายุจะ
เป็ นวันเกิดที่ครบ 16 ปี สามารถทําเรื่ องขอได้ ตั ้งแต่ 6 เดือน ก่อนถึงวันเกิด บัตรพํานัก (ไซริว
การ์ ด)
ของผู้พํานักระยะปานกลางถึงระยะยาวอายุ 16 ปี ขึ ้นไป ซึง่ ไม่ใช่ผ้ มู ีสถานภาพการ
พํานักถาวร จะใช้ ได้ จนถึงวันหมดอายุสถานภาพการพํานัก
４．ทะเบียนบ้ านชาวต่ างชาติ

ชาวต่างชาติ จะได้ รับการบันทึกข้ อมูลในทะเบียนบ้ านเช่นกัน ในทะเบียนบ้ าน นอกจาก
ชื่อสกุล วันเดือนปี เกิด เพศ ที่อยู่ ชื่อสกุลหัวหน้ าครอบครัวแล้ ว จะลงบันทึกสัญชาติ ประเทศ
สถานภาพการพํานัก ระยะเวลาการพํานัก ฯลฯ ด้ วย และในบัตรพํานัก (ไซริ วการ์ ด) จะไม่บนั ทึก
ชื่อที่ใช้ แทนชื่อจริง แต่ในทะเบียนบ้ านจะมีช่องบันทึกชื่อที่ใช้ แทนชื่อจริงนี ้ และจะออกสําเนา
ทะเบียนบ้ าน (หรื อใบรับรองรายการข้ อมูลทะเบียนบ้ าน-จูมินเฮียวคิไซจิโควโชเมโช)
ทะเบียนบ้ านนี ้ จะออกให้ สําหรับชาวต่างชาติ ซึง่ มีที่อยู่ และพํานักที่ญี่ปนุ่ เกิน 3 เดือน
อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย ยกเว้ น นักท่องเที่ยว ผู้พํานักระยะสั ้น โดยจะจัดทําทะเบียนบ้ านให้
สําหรับผู้พํานักระยะปานกลางถึงระยะยาวฯลฯดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.

ผู้พํานักระยะปานกลางถึงระยะยาว
ผู้มีสถานภาพการพํานักถาวรพิเศษ
ผู้ได้ รับอนุญาตให้ ลี ้ภัยในระยะเวลาหนึ่ง หรื อผู้ได้ รับอนุญาตพํานักชัว่ คราว
ผู้พํานักเกินกําหนดเนื่องจากการกําเนิดหรื อการสูญเสียสัญชาติ

กรณีที่คลอดบุตรที่ไม่ได้ ถือสัญชาติญี่ปนุ่ ต้ องแจ้ งเกิดภายใน 14 วัน หลังบุตรเกิด ซึง่ ที่ทํา
การเขตเทศบาลที่อาศัยอยู่จะทําทะเบียนบ้ านในฐานะ 「ผู้พํานักเกินกําหนดเนื่องจากการ
กําเนิด」 กรณีที่การพํานักที่ญี่ปนุ่ เกิน 60 วันขึ ้นไป ต้ องทําการขอรับสถานภาพการพํานัก ที่กอง
ตรวจคนเข้ าเมือง ภายใน 30 วัน หลังบุตรกําเนิด หากได้ รับอนุญาตให้ มีสถานภาพการพํานัก
เป็ นผู้พํานักระยะปานกลางถึงระยะยาว ทางกองตรวจคนเข้ าเมืองจะได้ รับออกบัตรพํานัก (ไซริว
การ์ ด) ให้
５．ระบบหมายเลขส่ วนบุคคล

ระบบหมายเลขส่วนบุคคล（มายนัมเบอร์ ）จะเป็ นหมายเลขจํานวน 12 หลัก ผู้ที่อาศัย
อยู่ในประเทศญี่ปนุ่ ทุกคนจะได้ รับหมายเลขส่วนบุคคลนี ้ และหมายเลขส่วนบุคคลของแต่ละ
คนจะแตกต่างกัน ตามหลักแล้ วจะต้ องใช้ หมายเลขเดียวกันนี ้ตลอดชีวิต เพื่อใช้ ทางด้ าน
- 33 -

ประกันสังคม, ภาษี, การป้องกันภัยพิบตั ิภายในประเทศญี่ปนุ่ ประมาณ 2-3 อาทิตย์หลังจาก
เริ่มลงทะเบียนบ้ านในประเทศญี่ปนุ่ แล้ ว ใบแจ้ งหมายเลขส่วนบุคคล (「บัตรแจ้ ง(ซุจิการ์ ด)」จะ
ถูกส่งมาให้ ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ) ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้ าน สําหรับผู้ประสงค์
สามารถทําเป็ น「การ์ ดหมายเลขส่วนบุคคล(มายนัมเบอร์ การ์ ด)」ได้ ทัง้ 「บัตรแจ้ ง (ซุจิการ์ ด)」
(เป็ นกระดาษ,ไม่มีรูป) และ「มายนัมเบอร์ การ์ ด」(เป็ นการ์ ด IC,มีรูป) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง「ที่
อยู」
่ หรื อ「ชื่อ」ตามใบไซริวการ์ ด ฯลฯ จําเป็ นต้ องแจ้ งข้ อมูลที่เปลี่ยนแปลง ที่ช่องติดต่อของเขต
เทศบาล อําเภอภายใน 14 วัน เพื่อทําการลงข้ อมูลใหม่ในการ์ ด และในกรณีที่มีการต่อหรื อ
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาพํานักอาศัย ฯลฯ ก็จําเป็ นต้ องทําเรื่ องเปลี่ยนแปลงอายุการใช้ มายนัม
เบอร์ การ์ ดด้ วย การทําเรื่ องเปลี่ยนแปลงอายุการใช้ มายนัมเบอร์ การ์ ดนี ้ สามารถทําการยื่นคํา
ร้ อง 3 เดือนก่อนวันหมดอายุที่ลงไว้ ในการ์ ดนั ้น
โทรฟรี เกี่ยวกับมายนัมเบอร์ ทวั่ ไป (บริการภาษาอังกฤษ, จีน, เกาหลี, สเปน, โปรตุเกส)
＊แจ้ งการหยุดใช้ บต
ั รแจ้ ง (ซุจิการ์ ด), การ์ ดหมายเลขส่วนบุคคล（มายนัมเบอร์
การ์ ด）ชัว่ คราว เนื่องจากทําหาย, ถูกขโมย ☎０１２０－０１７８－２７
＊เกี่ยวกับระบบของมายนัมเบอร์ , มายนาโพตารุ (Mynaportal)
☎０１２０－０１７８－２６

(สําหรับภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษเปิ ดบริ การวันธรรมดา ตังแต่
้ เวลา 9:30 น.－20:00น.)
ＵＲＬ https://www.cao.go.jp/bangouseido/
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Ⅳ-２

ระเบียบการเกี่ยวกับการพํานัก

１．การอนุญาตให้ เข้ าประเทศได้ อีก

(กรณีออกนอกประเทศญี่ปุ่นชั่วคราว)
เมื่อออกนอกประเทศญี่ปนุ่ ชัว่ คราวในระยะเวลาการพํานัก สามารถขออนุญาตเข้ าญี่ปนุ่ ได้ อีก
ใบอนุญาตนี ้มีอายุใช้ ได้ นานที่สดุ 5 ปี (แต่ไม่เกินระยะเวลาการพํานัก) ซึง่ มีประเภททีอ่ นุญาตให้
กลับเข้ าประเทศอีก แบบรอบเดียวกับแบบหลายรอบ ทังนี
้ ้ผู้ที่พกั อาศัยอยูด่ ้ วยสถานภาพการพํานัก
ประเภท「การพํานักระยะเวลาสั ้น」จะไม่เข้ าข่ายในการอนุญาตให้ เข้ าประเทศอีก การขออนุญาตต้ อง
เตรี ยมเอกสารดังนี ้
① ใบคําร้ องขออนุญาตให้ เข้ าประเทศได้ อีก (ขอได้ ที่แผนกบริ การกองตรวจคนเข้ าเมือง)
② บัตรพํานัก(ไซริ วการ์ ด) （⇒Ⅳ-１）
③ หนังสือเดินทาง
④ อากรแสตมป์ มูลค่า 3,000เยน (สําหรับ1 ครัง้ ) หรื อมูลค่า 6,000เยน (สําหรับหลายครัง้ )
การขออนุญาตให้ เข้ าประเทศได้ อีก ปกติสามารถออกให้ ได้ ภายในวันเดียว ยื่นขอได้ ที่กอง
ตรวจคนเข้ าเมืองโอซาก้ า
มีการนํา 「ระบบการถือเสมือนอนุญาตให้ เข้ าประเทศได้ อีก」 มาใช้ โดยชาวต่างชาติที่ถือ
หนังสือเดินทาง, บัตรพํานัก(ไซริวการ์ ด) ที่มีอายุการใช้ งานอยู่นั ้น กรณีที่กลับเข้ าประเทศใหม่ภายใน
1 ปี เพื่อทํากิจกรรมเช่นเดิม ไม่จําเป็ นต้ องขออนุญาตเข้ าประเทศใหม่ การใช้ ระบบนี ้ จําเป็ นต้ อง
แสดงบัตรพํานัก(ไซริวการ์ ด) เมื่อจะออกนอกประเทศ
２．การต่ อระยะเวลาพํานักอยู่

ระยะเวลาที่ได้ รับอนุญาตให้ พํานักอยู่ที่ญี่ปนุ่ มีกําหนดเวลา ถ้ าต้ องการต่อระยะเวลาการพํานัก
และกิจกรรมอย่างเดิมต่อไป จําเป็ นต้ องยื่นคําร้ องขอต่อระยะเวลาการพํานัก สามารถยื่นขอก่อน
หมดอายุระยะเวลาการพํานัก3 เดือน ต้ องเตรี ยมเอกสารดังนี ้
① แบบฟอร์ มคําร้ อง ((ขอได้ ที่แผนกบริ การกองตรวจคนเข้ าเมือง)
② หนังสือเดินทาง
③ บัตรพํานัก(ไซริ วการ์ ด)
④ หนังสือรับรองสถานภาพการทํากิจกรรมทังในอดี
้
ตจนถึงปั จจุบนั และอนาคต (เอกสารที่จําเป็ น
ขึ ้นอยูก่ บั สถานภาพการพํานัก โปรดสอบถามที่ศนู ย์ข่าวสารทัว่ ไปสําหรับคนต่างชาติ มีข้อมูล
ในโฮมเพจของ กรมการตรวจคนเข้ าออกเมือง กระทรวงยุติธรรม ด้ วยเช่นกัน)
⑤ รู ปถ่าย
การอนุญาต
มีการตัดสินว่าจะอนุญาตให้ พํานักต่อหรื อไม่นั ้น จะพิจารณาจากเอกสารต่างๆ ฯลฯ และตังแต่
้ การ
ยื่นคําร้ องจะได้ รับการประทับตราว่า “กําลังพิจารณาอนุมตั ิ” ที่ด้านหลังบัตรพํานัก(ไซริวการ์ ด) หากได้ รับ
อนุญาต ในกรณีที่เป็ นสถานภาพผู้พํานักระยะปานกลางถึงระยะยาว จะได้ รับการออกบัตรพํานัก(ไซริ ว
การ์ ด) ให้
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３．การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพํานัก

หากตอนนี ้ท่านทํากิจกรรม(ทํางาน)ต่างจากสถานภาพการพํานักที่ท่านได้ รับอนุญาต ให้ ยื่นคํา
ร้ องขอเปลี่ยนสถานภาพการพํานัก ซึง่ เป็ นระบบที่สามารถเปลี่ยนสถานภาพการพํานักอีกประเภทหนึ่ง
โดยที่ไม่ต้องออกนอกประเทศชัว่ คราว เมื่อมีความจําเป็ นต้ องเปลี่ยนสถานภาพการพํานักจะต้ องยื่นคํา
ร้ องให้ พจิ ารณาอนุมตั ิก่อนวันหมดอายุสถานภาพการพํานักเดิม
เอกสารที่จําเป็ นที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสถานการพํานักนั ้นต่างกัน กรุณาติดต่อสอบถาม ศูนย์
ประชาสัมพันธ์สถานภาพการพํานักสําหรับคนต่างชาติ และมีข้อมูลให้ ที่เวบไซด์ของกองตรวจคนเข้ า
เมืองด้ วย
URL http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10.html

(เฉพาะภาษาญี่ปนุ่ )
４．การอนุญาตขอทํากิจกรรมนอกสถานะ

หากท่านทํากิจกรรม(ทํางาน)โดยไม่ได้ รับอนุญาตตามสถานภาพการพํานักที่มี จะถือว่าเป็ นการ
ทํางานโดยผิดกฎหมาย เช่น ในกรณีที่นกั ศึกษาต่างชาติทํางานพิเศษ ต้ องมี 「การอนุญาตทํากิจกรรม
นอกสถานะ」นี ้ ก่อนที่ท่านจะเริ่มทํางานพิเศษ ฯลฯ ต้ องขออนุญาตจากกองตรวจคนเข้ าเมืองก่อน
ผู้เข้ าประเทศครัง้ แรก ที่ได้ รับอนุญาตสถานภาพการพํานัก 「ศึกษาต่อ」(ทังนี
้ ้ สําหรับผู้ที่ได้ รับ
อนุญาตระยะเวลาการพํานัก มากกว่า「3 เดือน」ขึ ้นไปเท่านั ้น) สามารถทําเรื่ อง「การอนุญาตทํา
กิจกรรมนอกสถานะ」ได้ ที่สนามบิน หรื อท่าเรื อเมื่อเข้ าประเทศ
เอกสารที่จําเป็ น
① ใบคําร้ องขออนุญาตทํากิจกรรมนอกสถานะ
② บัตรพํานัก(ไซริ วการ์ ด)
③ หนังสือเดินทาง
④ หนังสือรับรองรายละเอียดการทํากิจกรรม(ทํางาน)
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Ⅳ-３

การสมรส
การขอจดทะเบียนสมรสระหว่ างประเทศ
การสมรสที่ทงคู
ั ้ เ่ ป็ นชาวต่างชาติ

การสมรสระหว่างชาวญี่ปนุ่ กับชาวต่างชาติ
ชาวญี่ปนุ่ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบที่จะแต่งงานตามที่กฎหมายญี่ปนุ่ กําหนดไว้
ชาวต่างชาติที่มคี ณ
ุ สมบัตคิ รบที่จะแต่งงานภายใต้ กฎหมายประเทศของ
ตน

ปั จจัยที่ทาํ ให้ การสมรสมีผลตามกฎหมายของ
แต่ละประเทศแตกต่างกัน กรุณาติดต่อสอบถาม
และดําเนินการ ณ สถานที่ราชการประจําญี่ปนุ่
ของประเทศนัน้

ใบทะเบียนสมรส ( รับได้ ที่เทศบาล ต้ องมีลายเซ็น
และตราประทับของพยานที่บรรลุนิติภาวะ 2 คน)
เอกสาร
・ โคเซกิโทฮง (สําเนาทะเบียนครอบครัว) (ชาวญี่ปน
ุ่ )
ที่
จําเป็ น ・ หนังสือรับรองคุณสมบัตเิ พื่อการสมรสหรื อเอกสารที่
ใช้ แทน (ชาวต่างชาติ)
・ หนังสือเดินทางฯลฯ (สิ่งที่รับรองสัญชาติ)

กรณีทําการสมรส ณ ที่ทําการเทศบาลของ
ญี่ปนุ่ กรุณาติดต่อสอบถามที่ทําการเทศบาลนัน้

・

แจ้ ง ณ ที่ทําการเทศบาลซึง่ คู่สมรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีที่อยู่
หรื อที่ทําการเทศบาลภูมิลําเนาเดิมของชาวญี่ปนุ่
เมื่อรับการแจ้ งแล้ ว การสมรสที่ประเทศญี่ปนุ่ จะมีผลตามกฎหมาย
ขอให้ ออกใบรับการแจ้ งสมรส(เค็กคอนจูริโชเมโช) ขณะนันเลย
้
ชาวต่างชาติดาํ เนินการสมรสที่ประเทศตน
ระเบียบการวิธีการของแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน กรุณา
ตรวจสอบที่สถานฑูต,สถานกงสุลประจําญี่ปนุ่ ของประเทศนัน้
เมื่อรับการแจ้ งแล้ ว การสมรสที่ประเทศนันจะมี
้ ผลตามกฎหมาย
ผู้ประสงค์ต้องการเปลี่ยนสถานภาพการพํานักในฐานะเป็ นคู่สมรส
กรุณาปรึกษากองตรวจคนเข้ าเมืองที่ในเขตควบคุม
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เอกสารที่ใช้ ของ
แต่ละประเทศ
แตกต่างกัน
กรุณาตรวจสอบ
ที่ที่ทําการ
เทศบาล

１．การสมรสระหว่ างชาวญี่ปุ่นกับชาวต่ างชาติ

ในกรณีชาวญี่ปนุ่ กับชาวต่างชาติสมรสกันที่ประเทศญี่ปนุ่ ต้ องแจ้ งให้ สํานักงานเทศบาลท้ องถิ่น
ทราบ โดยชาวญี่ปนต้
ุ่ องมีคณ
ุ สมบัติครบที่จะสมรสตามที่กฎหมายญี่ปนุ่ กําหนดไว้ ส่วนชาวต่างชาติก็
ต้ องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบที่จะสมรสภายใต้ กฎหมายประเทศของตน ซึง่ ต้ องใช้ เอกสารดังต่อไปนี ้
１．โคเซกิโทฮง(สําเนาทะเบียนบ้ าน)หรื อโชวฮง (แบบรับรองรายการ) (ชาวญี่ปน
ุ่ )
２．หนังสือเดินทาง (สิ่งที่รับรองสัญชาติ)
３．หนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อการสมรสซึง
่ ออกโดยสถานทูตหรื อสถานกงสุลไทย หรื อเอกสาร
ที่ใช้ แทน (ถ้ าไม่ได้ เขียนเป็ นภาษาญี่ปนต้
ุ่ องแนบเอกสารฉบับแปลเป็ นภาษาญี่ปนุ่ พร้ อม
กับเซ็นชื่อ ที่อยู่และตราประทับผู้แปลเอกสาร)
４．ใบทะเบียนสมรส (ขอได้ ที่สํานักงานราชการ ต้ องมีทงลายเซ็
ั้
นและตราประทับของพยานที่อายุ
20 ปี ขึ ้นไป 2 คน และต้ องเขียนเป็ นภาษาญี่ปนุ่ )

การสมรสที่มีผลตามกฎหมายญี่ปนุ่ แล้ ว ต่อไปนั ้นก็ดําเนินการแจ้ งที่ประเทศอีกฝ่ ายหนึ่ง
ตอนนันจํ
้ าเป็ นต้ องมี「ใบรับรองตรวจรับใบทะเบียนสมรส (คอนอินโทโดเคจูริโชเมโช)」เมื่อยื่นใบ
ทะเบียนสมรส ต้ องขอให้ สํานักงานเทศบาลออกใบรับรองตรวจรับด้ วย แต่การดําเนินการแต่ละ
ประเทศไม่เหมือนกัน กรุณาตรวจสอบที่สถานฑูตหรื อสถานกงสุลไทย (ภาคผนวกⅨ－５ )
การแต่งงานจะมีผลตามกฎหมาย ตังแต่
้ วนั ที่ตรวจรับใบทะเบียนสมรสเรี ยบร้ อยแล้ ว
２．การสมรสของบุคคลที่ถือสัญชาติต่างประเทศทัง้ คู่

บุคคลที่ถือสัญชาติต่างประเทศทังคู
้ ่สามารถแต่งงาน ภายใต้ กฎหมายญี่ปนุ่ ได้ แต่ว่าการแต่งงาน
ดังกล่าว จะมีผลใช้ ได้ กบั ประเทศของตนหรื อไม่นั ้น ไม่สามารถยืนยันได้ จึงขอให้ ระวังในข้ อนี ้ด้ วย
กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบการแจ้ งสมรสได้ ที่สถานทูตหรื อสถานกงสุล
ประเทศของตน (ภาคผนวกⅨ－５ ) และสํานักงานเทศบาลแผนกที่รับผิดชอบในญี่ปนุ่ (ภาคผนวกⅨ
－１ )
３．การขอเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพํานัก

หากสมรสกับชาวญี่ปนุ่ และต้ องการเปลี่ยนสถานภาพการพํานัก ในฐานะคู่สมรสของชาวญี่ปนุ่
หรื อ ในกรณีการสมรสของบุคคลที่ถือสัญชาติต่างประเทศทังคู
้ ่ และต้ องการเปลี่ยนสถานภาพการ
พํานักในฐานะคู่สมรส กรุณาตรวจสอบให้ แน่ชดั ที่ศนู ย์ข่าวสารทัว่ ไปสําหรับคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ใน
ญี่ปนุ่ (ภาคผนวกⅨ－２ )
４．การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบัตรพํานัก(ไซริ วการ์ ด)

ถ้ ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล เนื่องจากการสมรส ต้ องแจ้ งกับกองตรวจคนเข้ าเมือง
และกรณีที่มีการย้ ายที่อยู่ต้องแจ้ งต่อหน่วยงาน ณ ที่ทําการเทศบาล (ภาคผนวกⅨ－１ )
５．การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

หลังจากสมรสแล้ ว อาจจะมีวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับภาษี, เงินบํานาญ, ประกันสุขภาพ และ
ค่าล่วงเวลาต่างๆ ให้ ปรึกษากับเจ้ าหน้ าที่ดแู ลการจ่ายเงินเดือนของที่ทํางาน เพราะอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากการคํานวนก่อนแต่งงานก็ได้
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Ⅳ-４

การหย่ าร้ าง

การหย่าร้ างของการแต่งงานระหว่างประเทศ อาจมีความซับซ้ อนทางกฎหมาย แม้ การ
ดําเนินการหย่าในญี่ปนจะมี
ุ่
ผลตามกฎหมายแล้ วก็ตาม การหย่านั ้นอาจไม่มีผลตามกฎหมายใน
ประเทศของท่าน ดังนั ้นจะขออธิบายเกี่ยวกับระเบียบการขั ้นตอนการหย่าโดยทัว่ ไปภายใต้ กฎหมาย
ญี่ปนุ่
คู่สามีภรรยาชาวญี่ปุ่นกับชาวต่ างชาติ

เมื่อไม่ต้องการหย่า

กรณีที่ทงสองเห็
ั้
นด้ วยใน
การหย่า(การหย่าโดย
ยินยอม)

แจ้ งขอไม่รับการหย่า

กรณีที่ทงสองตกลงกั
ั้
นม่ได้
แจ้ งต่อศาลครอบครัวให้
ไกล่เกลี่ย(การหย่าโดยการ
ไกล่เกลี่ย)
เมื่อไกล่เกลี่ยแล้ วตกลงกัน
ไม่ได้ , ร้ องต่อศาลครอบครัว
ขอให้ ตดั สิน(การหย่าโดยการ
ตัดสินของศาล)

เจ้ าตัวทําการแจ้ งขอให้ ไม่รับ
ใบหย่า(ขอที่ ที่ทําการ
เทศบาล)เมื่อแจ้ งต่อที่ทํา
การเทศบาลภูมิลําเนา หรื อ
เทศบาลที่อาศัยแล้ ว ทาง
เทศบาลจะไม่รับการหย่า

คู่สามีภรรยา
ชาวต่ างชาติกับชาวต่ างชาติ

ปั จจัยที่ทาํ ให้ การหย่ามี
ผลตามกฎหมายของแต่
ละประเทศแตกต่างกัน
กรุณาตรวจสอบที่
หน่วยงานราชการประจํา
ญี่ปนุ่ ของประเทศนัน้

เมื่อยังตกลงกันไม่ได้ ร้ องต่อศาล
ครอบครัวขอให้ พิพากษา (การหย่า
โดยการพิพากษาของศาล)

ใบหย่า (ขอได้ ที่ทําการเทศบาล, ต้ องมีลายเซ็นและตรา
ประทับชื่อของพยานที่บรรลุนิติภาวะ 2 คน(เฉพาะการหย่า
เอกสาร โดยยินยอมเท่านัน))
้
・ สําเนาทะเบียนครอบครัวญี่ปน
ุ่ (โคเซกิโทฮง) 1 ฉบับ
ที่จําเป็ น ・ หนังสือเดินทาง (เอกสารทีใ่ ช้ ยืนยันสัญชาติ)
・ ใบรับรองรายการในทะเบียนบ้ าน(จูมินเฮียวคิไซจิโกะอุโช
เมโช) เป็ นต้ น (ขอได้ ที่ทาํ การเทศบาลฝ่ ายทะเบียน)

・เมื่อหย่าโดยยินยอม คู่สามีภรรยา

・เมื่อหย่าโดยการไกล่เกลี่ย ผู้ที่ร้องขอให้ ไกล่เกลี่ย

ยื่นใบหย่าที่ ที่ทําการเทศบาลภูมิลําเนาเดิมหรื อเทศบาลที่อาศัยอยู่
เมื่อรับการแจ้ งแล้ ว การหย่าจะมีผลตามกฎหมายของประเทศญี่ปนุ่
ชาวต่างชาติดาํ เนินการหย่าที่ประเทศของตน เมื่อรับการแจ้ งแล้ ว
การหย่าจะมีผลตามกฎหมายประเทศของตน
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ผู้ที่พํานักระยะปานกลาง
ถึงระยะยาวในฐานะคู่
สมรสซึง่ ถือวีซ่า「คู่สมรส
ชาวญี่ปนุ่ ฯลฯ」,「คู่สมรส
ผู้ถือวีซา่ ถาวร」,「ผู้ตดิ
ตามพํานักอยูก่ บั ครอบ
ครัว」จะต้ องแจ้ งต่อ
กองตรวจคนเข้ าเมือง
ภายใน14วันหลังการหย่า

１．การหย่ าร้ าง

หากคู่สามีภรรยาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเป็ นชาวญี่ปนุ่ ที่อาศัยอยู่ในญี่ปนุ่ สามีภรรยาเห็นชอบที่จะหย่าทังคู
้ ่
จะสามารถหย่าได้ ตามกฎหมายญี่ปนุ่ โดยที่ญี่ปนุ่ เมื่อสามีภรรยาเห็นชอบและนําใบหย่าไปยื่น
ณ ที่ทําการเทศบาล การหย่านั ้นจะมีผลตามกฎหมาย「การหย่าด้ วยการตกลงยินยอม」นอกจากนี ้มี
การหย่าโดยการตัดสินของศาลครอบครัว เช่น「การหย่าด้ วยการไกล่เกลี่ย」,「การหย่าด้ วยการตัดสิน
ของศาล」, 「การหย่าด้ วยการพิพากษาของศาล」โปรดระวังการเกิดปั ญหาที่ตามมาเพราะแม้ ว่า
กฎหมายญี่ปนุ่ จะยอมรับการหย่าร้ าง แต่ที่ประเทศของตนเองอาจยังเป็ นคู่สามีภรรยากันอยู่ ฉะนัน้
กรุณาดําเนินการตามขั ้นตอนให้ มีผลทางกฎหมายประเทศตนด้ วย
หากคู่สามีภรรยาถือสัญชาติต่างประเทศทังคู
้ ่ เงื่อนไขสําคัญ ระเบียบการต่างๆ ในการหย่าของแต่
ละประเทศจะแตกต่างกันไป กรุณาติดต่อสถานทูตหรื อสถานกงสุลประจําญี่ปนุ่ ของประเทศตน
(ภาคผนวกⅨ－５ )
２．กรณีไม่ ต้องการหย่ าร้ าง

หากท่านหรื อคู่สมรสคนญี่ปนุ่ ไม่ต้องการหย่า แต่อีกฝ่ ายหนึ่งเซ็นชื่อเองและนําใบหย่าไปยื่น
ต่อที่ทําการเทศบาล การหย่าก็จะมีผลตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการหย่าร้ างที่ตวั เองไม่ต้องการ
ให้ ไปยื่นคําร้ องแจ้ งไม่ยอมรับการหย่าร้ างไว้ ที่สํานักงานเทศบาลที่ออกทะเบียนครอบครัวของคู่สมรส
คนญี่ปนุ่ หรื อเทศบาลเขตที่อาศัยอยู่ การกระทําดังกล่าวนี ้ ตราบใดที่ท่านไม่ตกลงกันด้ วยวิธ「ี การหย่า
ด้ วยการตกลงยินยอม」หรื อถ้ าปราศจากการไกล่เกลี่ยหรื อการฟ้องศาลการหย่าร้ างจะดําเนินการไม่
ได้ โดยฝ่ ายเดียว แต่ระบบนี ้ ใช้ กบั กรณีการหย่าร้ างของสามีภรรยาที่เป็ นชาวต่างชาติทงคู
ั ้ ่ไม่ได้
３．สถานะวีซ่าหลังการหย่ าร้ าง

กรณีที่ท่านอาศัยอยู่ในฐานะคู่สมรสของชาวญี่ปนุ่ หรื อคู่สมรสชาวต่างชาติซงึ่ พํานักอยู่โดยถือวีซ่า
ั ครอบครัว」หากทําการหย่าร้ างจะต้ องแจ้ งต่อกอง
「คู่สมรสผู้ถือวีซ่าถาวร」หรื อ「ผู้ติดตามพํานักอยู่กบ
ตรวจคนเข้ าเมืองเกี่ยวกับคู่สมรสภายใน 14 วัน
ผู้ที่พํานักอยู่โดยถือวีซ่า「ผู้ติดตามพํานักอยู่กบั ครอบครัว」หรื อ「คู่สมรสของชาวญี่ปนุ่ 」หรื อ
ู มรสเกินกว่า 6 เดือนจะถูกลบสิทธิ์ในสถานะการพํานัก
「คู่สมรสผู้ถือวีซ่าถาวร」หากไม่ได้ ทําหน้ าที่ค่ส
ฉะนัน้ หากไม่ทําการเปลี่ยนสถานะการพํานักจะไม่สามารถพํานักอยู่ที่ญี่ปนต่
ุ่ อไปได้ กรุณาติดต่อ
สอบถามหน่วยงานที่รับปรึกษาแต่ละหัวข้ อ หรื อศูนย์บริการข้ อมูลชาวต่างชาติทวั่ ไป
(ภาคผนวกⅨ－２ )
４．การเปลี่ยนรายละเอียดในทะเบียนคนต่ างด้ าว

ถ้ ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล เนื่องจากการหย่าร้ าง จําเป็ นต้ องแจ้ งต่อกองตรวจคนเข้ า
เมือง และกรณีที่มีการเปลี่ยนที่อยู่จําเป็ นต้ องแจ้ งต่อเขตเทศบาล(ภาคผนวกⅨ－１)
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Ⅳ-５

การเสียชีวิต

การแจ้ งเสียชีวิต
กรณีคนต่างชาติเสียชีวิตในญี่ปนุ่ ก็เช่นเดียวกับคนญี่ปนุ่ คือ ตามกฎหมายต้ องแจ้ งกับที่ทํา
การเทศบาล ภายใน 7 วันหลังจากเสียชีวิต การยืนยันการเสียชีวิตไม่ว่าจะเสียชีวิตด้ วยสาเหตุใด
ก็ตาม ตามกฎหมายต้ องดําเนินการโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ญี่ปนุ่ หรื อแพทย์
ผู้ตรวจชันสูตรศพเท่านั ้น
หลังจากแพทย์ยืนยันการเสียชีวิตแล้ ว จะออกใบมรณบัตรให้ จากนั ้นนําใบมรณบัตรดังกล่าว
ไปยื่นยังเขตเทศบาล อําเภอ ที่ผ้ เู สียชีวิต หรื อที่ผ้ แู จ้ งอาศัยอยู่ การคืนบัตรพํานัก(ไซริวการ์ ด) โดยตรง
แก่กองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อส่งคืนทางไปรษณีย์ไปยัง กองตรวจคนเข้ าเมือง โตเกียว（＊） ภายใน 14
วันหลังการเสียชีวิต และแจ้ งการเสียชีวิตไปยังประเทศของผู้เสียชีวิต ซึง่ วิธีการและขั ้นตอนของแต่ละ
ประเทศจะแตกต่างกันไป กรุณาติดต่อสถานทูตหรื อสถานกงสุลประจําญี่ปนุ่ (ภาคผนวก Ⅸ－5 )
（＊） สถานที่คืนบัตร 2-7-11 Oume,Koutou-ku,Tokyo135-0064
1.

Tokyo kouwan goudouchosha 9F
Tokyo Regional Immigration Bureau Odaiba Office
２．การฌาปณกิจ

เนื่องจากมีประชากรหนาแน่น สุสานในโอซาก้ าเกือบทังหมดจะไม่
้
ยอมอนุญาตให้ ฝังศพ ถ้ า
จําเป็ นต้ องทําการฝังศพ เนื่องจากเหตุผลทางศาสนาหรื อประเพณี มิใช่การเผา ให้ หาสุสานที่
สามารถฝั่งได้ หรื อนําศพกลับไป ที่ประเทศของผู้เสียชีวิต กรุณาปรึกษาสถานทูต หรื อ สถานกงสุล
(ภาคผนวกⅨ－5)
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Ⅴ
Ⅴ-1

การจราจร

การคมนาคม

1．รถไฟ

(JR / รถไฟเอกชน / รถไฟใต้ ดิน)
ตัว๋ รถไฟ โดยปกติซื ้อที่เครื่ องขายตัว๋ อัตโนมัติได้ ตรวจดูราคาตัว๋ จากสถานีรถไฟที่จะขึ ้นจนถึง
สถานีที่จะ ลงให้ แน่ใจก่อนแล้ วจึงซื ้อ กรณีที่ซื ้อตัว๋ ผิดราคาให้ เปลี่ยนตัว๋ กับเจ้ าหน้ าที่สถานีรถไฟ
ก่อนที่จะเดินผ่านประตูตรวจตัว๋ นอกจากนี ้ มีการบริการดังต่อไปนี ้
・ตัว
๋ อิโคะคะ（ICOCA）：เป็ น Prepaid Card (IC Card) ที่สามารถใช้ บริการรถไฟของ JR ได้
Prepaid Card (IC Card) คือตัว
๋ ที่จ่ายเงินล่วงหน้ าเป็ นจํานวนหนึ่งก่อนใช้ บริการรถไฟ เมื่อเติมเงิน
แล้ ว นอกจากรถไฟ JR แล้ วยังสามารถใช้ การคมนาคม ของทางรถไฟ และรถเมล์ที่มีเครื่ องหมาย
IC นี ้ทัว
่ ประเทศ รวมทังของบริ
้
ษัทตัว๋ PITAPA ข้ างล่างนี ้ได้ ด้วย
・ตัว
๋ พิทะพะ （PITAPA）：เป็ น Postpaid Card (IC Card) ที่สามารถใช้ ขึ ้นรถไฟเอกชน, รถไฟใต้ ดิน และ
รถโดยสารประจําทาง ที่มีเครื่ องหมาย PITAPA Card ในเขตคันไซ
・ตัว
๋ เดือน ตัว๋ คูปอง：มีสว่ นลดให้ คนที่ซื ้อตัว๋ ของระยะทางกําหนดไว้ ลว่ งหน้ า ซื ้อตัว๋ คูปองเป็ น
ชุด11ใบ ส่วนตัว๋ เดือน มีระยะเวลา 3 ชนิดคือ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน
２．รถโดยสารประจําทาง

รถโดยสารประจําทางจะไม่มีพนักงานตรวจตัว๋ ก่อนขึ ้นรถเมล์ให้ ตรวจเช็คให้ แน่ใจก่อนว่า
รถจะไปสุดสายที่ไหน จุดหมายปลายทางนั ้น ๆ จะเขียนไว้ ทางด้ านหน้ าและด้ านหลังบริเวณส่วนบน
ของหน้ าต่างรถ
ค่าโดยสารนั ้น อาจจะมีราคาเดียวตลอดสายหรื อราคาจะเปลี่ยนตามระยะทาง
ในกรณีที่จํานวนเงินต่างกัน ตอนขึ ้นรถกดรับบัตรจัดราคา (Seiriken) (ตู้รับบัตรอยู่ทางขึ ้น)
ตรวจเช็คตารางค่าโดยสารและหมายเลขบัตรจัดราคา (Seiriken) ให้ แน่ใจก่อนจ่ายค่าโดยสาร โดย
หยอดเหรี ยญในกล่องบรรจุค่าโดยสารตอนลงรถ ให้ เตรี ยมเหรี ยญไว้ ก่อนขึ ้น เมื่อจะลงรถ รอให้
พนักงานขับรถประกาศชื่อป้ายก่อน แล้ วจึงกดสัญญาณบอกให้ จอด
３．แท็กซี่

เมื่อจะขึ ้นแท็กซี่ ให้ โบกแท็กซี่ที่มีสญ
ั ญาณไฟสีแดง “รถว่าง (kusha)” ข้ างหน้ ารถ และโบกรถ
ในบริเวณที่ ที่รถสามารถจอดได้ สะดวก บริเวณหน้ าสถานีรถไฟ ฯลฯ จะมีที่ขึ ้นรถแท็กซี่ เมื่อขึ ้น
แท็กซี่แล้ วให้ บอกสถานที่ ที่จะไปแก่พนักงานขับรถให้ ชดั เจน ถ้ ามีแผนที่หรื อกระดาษเขียนที่บอก
สถานที่ที่ต้องการไปจะสะดวกมาก
ค่าแท็กซี่จะคิดตามระยะทางและเวลา โปรดระวังว่าเมื่อใช้ ธนบัตรใบละ 5,000 เยน หรื อ
10,000 เยน พนักงานขับรถอาจไม่มีเงินย่อยทอนให้
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４．ลืมของไว้ ในรถไฟ,

รถโดยสารประจําทาง, รถแท็กซี่

① ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์(Customer Center) ของรถไฟ JR สายตะวันตก

6:00น. – 23:00น.ทุกวัน)
②รถไฟใต้ ดิน（Osaka Metro）
0570-6666-24 (ภาษาญี่ปน
ุ่ ) (8:00น. – 21:00น.ทุกวัน)
③รถประจําทางของเทศบาลเมืองโอซาก้ า(ซิตี ้บัส) กรุณาติดต่อไปที่สํานักงานรถประจําทาง
06-6933-5618/9 (ภาษาญี่ปน
ุ่ )
④แท็กซี่ (ศูนย์แท็กซี่โอซาก้ า)
(วันธรรมดา 9:00น.- 17:00น., วันเสาร์ 9:00น.- 12:00น.)
0570-00-2486 (ภาษาญี่ปน
ุ่ ) (
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Ⅴ-2

รถจักรยาน

１．การซือ
้ รถจักรยาน

สามารถซื ้อได้ ที่ร้านขายรถจักรยานหรื อโฮมเซ็นเทอร์ เป็ นต้ น ต้ องลงทะเบียนป้องกันอาชญา
กรรมที่ร้านที่ซื ้อมานั ้น ค่าลงทะเบียนป้องกันอาชญากรรม 1คัน 600 เยน

２．การจอดรถจักรยาน

กรุณาอย่าจอดรถจักรยานกีดขวางทางคนเดิน โดยเฉพาะบริเวณรอบๆสถานีรถไฟ ห้ ามจอด
รถจักรยาน ในพื ้นที่หวงห้ าม เพราะการจอดในเขตห้ ามจอดจะทําให้ คนชรา และคนพิการทาง
สายตาไม่ได้ รับความสะดวก
หากฝ่ าฝื นนําไปจอดเจ้ าหน้ าที่จะขนย้ ายรถจักรยานไปเก็บไว้ ต้ องเสียเงินค่าเก็บรักษาและ
ค่าขนย้ ายในการไถ่รถจักรยานคืน หลังจากถูกขนย้ าย รถจักรยานจะถูกเก็บไว้ ระยะเวลาหนึ่งที่
กําหนดไว้ ควรไปรับไถ่เอาจักรยานคืนในระยะเวลานั ้น สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่
รถจักรยานถูกเก็บไว้ , เงินค่าเก็บรักษา และเวลาที่ไถ่จกั รยานคืนได้ โดยแจ้ งสถานที่, วันเวลาที่ถกู
ขนย้ ายให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ ณ สํานักงานเทศบาลเวลาสอบถาม (⇒ภาคผนวกⅨ－１ )
３．กรณีถูกขโมยรถจักรยาน

ถ้ าถูกขโมยจักรยาน โปรดแจ้ งที่ปอ้ มตํารวจ ถ้ าพบจักรยานที่ถกู ขโมย ตํารวจจะติดต่อมา
จึงขอให้ เขียนชื่อและที่อยู่ติดไว้ ที่รถจักรยาน
４．ไม่ เก็บรถจักรยานที่จอดทิง้ ไว้ มาใช้

แม้ ว่าจะพบจักรยานจอดทิ ้งไว้ ก็อย่าเก็บมาใช้ เพราะอาจเป็ นจักรยานที่ถกู ขโมยมา ถ้ ากรณี
มีคนแจ้ งความไว้ และคุณใช้ จกั รยานคันดังกล่าวนั ้นอยู่จะมีความผิดและมีปัญหา จึงควรระวัง
อย่าเก็บรถจักรยานที่จอดทิ ้งไว้ มาใช้
５．กฎจราจร

รถจักรยานตามกฎต้ องขับขี่บนถนน และต้ องขับขี่ชิดทางซ้ ายของถนน ต้ องรักษากฏของ
สัญญาณไฟจราจร เช่นเดียวกับรถยนต์ ห้ ามขับขี่หลังจากดื่มเหล้ า ห้ ามนัง่ ซ้ อนท้ ายกัน (แต่ ยกเว้ น
ในกรณีที่คนขับขี่ทมี่ ีอายุมากกว่า 16 ปี ขับขี่ให้ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ขวบ 1คนนัง่ ซ้ อนท้ ายที่อปุ กรณ์
ที่นงั่ สําหรับเด็ก)
โดยทัว่ ไปห้ ามใช้ รถจักรยานบนทางเดิน นอกจากที่ทมี่ ีปา้ ยอนุญาต และในกรณีทเี่ ห็นว่าการ
ขับขีบ่ นทางรถยนต์นั ้น เป็ นอันตรายก็สามารถขับขี่บนทางเดินได้ โดยขับขีช่ ิดทางฝ่ ายถนนโดย
แบ่งจากศูนย์กลางของทางเดิน ถ้ าเป็ นการกีดขวางต่อคนเดินถนนให้ หยุดชัว่ คราวหรื อลงจักรยาน
เมื่อใช้ ตอนกลางคืนต้ องเปิ ดไฟเสมอ จังหวัดโอซาก้ ามีการห้ ามใช้ มือถือขณะขับขี่จกั รยาน
จากกฎข้ อบังคับเกี่ยวกับรถจักรยานแห่งจังหวัดโอซาก้ าบัญญัติใช้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2016,
บัญญัติว่าผู้ที่จะขับขี่จกั รยานในจังหวัดโอซาก้ าจะต้ องทําประกันรถจักรยานด้ วย(จิเทนฉะ ซองไกไบ
โชโอะเก็ง)
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Ⅴ-3

ใบอนุญาตขับขี่

การที่จะขับรถยนต์หรื อมอเตอร์ ไซค์ทญ
ี่ ี่ปนุ่ นั ้น ต้ องมีใบอนุญาตขับขี่ ต้ องถือใบอนุญาตขับขี่
ทุกเวลาที่ขบั รถและต้ องเก็บใบสําคัญการตรวจสภาพรถยนต์ไว้ ในรถยนต์ด้วย
１．ใบอนุญาตขับขี่สากล

ใบอนุญาตขับขี่สากลของประเทศที่ทําสัญญาเจนีวาออกให้ นั ้น จะสามารถใช้ ขบั รถในประเทศ
ญี่ปนุ่ ได้ ในช่วงเวลาหนึ่ง คือ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่เดินทางเข้ ามาประเทศญี่ปนุ่ หรื อใบอนุญาตขับ
ขี่หมดอายุอย่างใดอย่างหนึ่งที่ระยะเวลาสั ้นกว่าเท่านั ้น ใบอนุญาตขับขี่สากลนี ้ไม่สามารถทําการ
ต่ออายุที่ประเทศญี่ปนุ่ ได้ ถ้ าท่านมีกําหนดพํานักอยู่ในประเทศญี่ปนุ่ มากกว่า 1 ปี กรุณาเปลี่ยนเป็ น
ใบอนุญาตขับขี่ของญี่ปนุ่
２．การเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่ของต่ างประเทศ

หากคุณมีใบอนุญาตขับขี่ต่างประเทศซึง่ ยังมีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่ได้ รับใบอนุญาตขับขี่ที่ประเทศ
นัน้ และอยู่ประเทศนั ้นทังหมดนานกว่
้
า 3 เดือน (จําเป็ นต้ องนําหลักฐานแสดงระยะเวลาพํานักอยู่
ประเทศนัน้ เช่น หนังสือเดินทางที่มีหลักฐานตราประทับการออกและเข้ าเมืองมาแสดงด้ วย) ก็จะ
สามารถได้ รับการเปลี่ยนเป็ นใบอนุญาตขับขีข่ องญี่ปนุ่ ตามชนิดทีก่ ําหนดอยู่แล้ ว โดยมีการยกเว้ นไม่
ต้ องสอบวิชาส่วนหนึ่งในบรรดาวิชาทังหมดที
้
่ต้องสอบใบอนุญาตขับขี่ที่กําหนดไว้ ยื่นคําร้ องได้ ที่
คณะกรรมการความปลอดภัยของประชาชน(Koan-iinkai) ในเขตที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปนุ่ (รวมที่
พํานัก)
สําหรับที่จงั หวัดโอซาก้ า ทําการยื่นคําร้ องที่สํานักงานสอบใบอนุญาตขับขี่คะโดมะ หรื อที่
สํานักงานสอบใบอนุญาตขับขี่โคเมียวอิเคะ ระเบียบวิธีการขอก็คือ การตรวจพิจารณาเอกสารและ
การสอบสัมภาษณ์ หลังจากนั ้นจะมีการตรวจสอบยืนยันความรู้พื ้นฐานและยืนยันฝี มือจําเป็ นที่เกี่ยว
กับการขับขี่รถ เมื่อได้ รับการยอมรับว่าสามารถขับรถได้ อย่างไม่มีปัญหา ก็จะได้ รับการยกเว้ นไม่ต้อง
สอบวิชาส่วนหนึ่งของการสอบใบขับขี่(การสอบข้ อเขียน, การสอบฝี มือปฎิบตั ิ)
เอกสารที่จําเป็ น
１． ใบอนุญาตขับขีต
่ ่างประเทศ (ถ้ าไม่มีการระบุวนั ออกใบอนุญาต ก็ต้องมีหลักฐานประวัตขิ อง
ใบอนุญาตขับขีม่ าแสดงด้ วย)
２． สําเนาหน้ า-หลังของใบอนุญาตขับขีต
่ ่างประเทศ
３． เอกสารแปลของใบอนุญาตขับขี่ต่างประเทศเป็ นภาษาญี่ปน
ุ่ (คําแปลใบอนุญาตขับขี่เป็ น
ภาษาญี่ปนุ่ ซึง่ แปลโดยสถานกงสุลที่ออกโดยประเทศนั ้นในญี่ปนุ่ หรื อสหพันธ์รถยนต์
ญี่ปนุ่ JAF /เจเอเอฟ)
〈สหพันธ์รถยนต์ญี่ปน
ุ่ (JAF/เจเอเอฟ) สํานักงานคันไซสาขาโอซาก้ า  072-645-1300〉
4． หนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ต่ออายุพาสปอร์ ต ต้ องนําเล่มเก่ามาแสดงด้ วยพร้ อมกัน)
5． สําเนาหนังสือเดินทาง
6．สําเนาทะเบียนบ้ านที่มีบน
ั ทึกสัญชาติ(กรณีที่ไม่มีทะเบียนบ้ าน ใช้ พาสปอร์ ตและเอกสาร
ยืนยันว่าพํานักอยู่ตามที่อยู่ตอนยื่นสมัครขอใบขับขี่)
7． รู ปถ่าย 1 ใบ (รู ปถ่ายภายใน ６ เดือนหลังจากถ่ายจนถึงตอนนี ้ ขนาด３×２.４ซม., ไม่สวม
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หมวก, หน้ าตรง, ถ่ายจากส่วนอกขึ ้นไปและ ด้ านหลังไม่มีลายอื่น )
8．เครื่ องเขียน (ปากกาลูกลื่นหมึกสีดําหรื อสีนํ ้าเงิน)
9．ค่าธรรมเนียม
อาจมีเอกสารที่จําเป็ นนอกเหนือจากเอกสารที่กล่าวข้ างต้ นนี ้
การทดสอบความรู้พื ้นฐานสามารถเลือกภาษาได้ ดงั ต่อไปนี ้ ภาษาญี่ปนุ่ , อังกฤษ, เกาหลี, จีน,
สเปน, โปรตุเกส, เปอร์ เซีย, รัสเซีย, ฟิ ลิปปิ นส์, ไทยและเวียดนาม กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ ที่
สํานักงานสอบใบอนุญาตขับขี่คะโดะมะ หรื อสํานักงานสอบใบอนุญาตขับขี่โคเมียวอิเคะ
３．การขอรั บใบอนุญาตขับขีญ
่ ่ ปี ุ่ นใหม่





การที่จะได้ รับใบอนุญาตขับขีท่ ญ
ี่ ี่ปนุ่ มี 2 วิธีดงั ต่อไปนี ้
เข้ าสอบ ตรวจสอบความเหมาะสม สอบข้ อเขียนและสอบฝี มือปฎิบตั ิ หลังจากการสอบผ่านแล้ ว
เข้ าอบรมตอนได้ รับใบอนุญาต การสอบข้ อเขียนนี ้ สามารถสอบโดยใช้ ภาษาอังกฤษ,จีน,
และโปรตุเกสได้
เข้ าเรี ยนที่โรงเรี ยนสอนขับรถ สอบฝี มือปฏิบตั ิภายในโรงเรี ยนผ่านก่อน หลังจากเรี ยนจบแล้ ว
ไปสอบที่สํานักงานสอบใบอนุญาตขับขี่ และได้ ผ่านการ ตรวจสอบความเหมาะสม และ
สอบข้ อเขียน ค่าใช้ จ่ายในการเรี ยนที่โรงเรี ยนสอนขับรถประมาณ２แสนถึง３แสนเยน

สถานที่สอบใบอนุญาตขับขี่
สํานักงานสอบใบอนุญาตขับขี่คะโดมะ
ที่อยู่ 23ban-16go Ichiban-cho, Kadoma-shi
 รถไฟสายเคฮัง ลงที「
่ สถานีฟรุ ุกะวะบะชิ」→ ต่อรถเมล์เคฮังบัส ลงที่ปา้ ยรถเมล์「เมงเคียวชิเคงโจ」
 เดินไป จาก「สถานีฟุรุกะวะบะชิ」 รถไฟสายเคฮัง ประมาณ 20นาที (ประมาณ 1.5กม.)
 06-6908-9121

สํานักงานสอบใบอนุญาตขับขี่โคเมียวอิเคะ
ที่อยู่ 5chome -13ban-1go Fuseya-cho, Izumi-shi
（เดินไปจาก 「สถานีโคเมียวอิเคะ」 รถไฟสายเซนโบคุโคโสคุ ประมาณ5นาที
（ประมาณ ４００ เมตร））  0725-56-1881
４．การแปลใบอนุญาตขับขี่ของต่ างประเทศ
สหพันธ์รถยนต์แห่งญี่ปนุ่ (JAF /เจเอเอฟ)เป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบรับจ้ างแปลใบอนุญาตขับ
ขี่ต่างประเทศ บางเวลาจะมีพนักงาน ที่พดู ภาษาอังกฤษได้ ด้วยประจําอยู่ เอกสารที่จําเป็ นในการ
แปลคือ ใบอนุญาตขับขี่ต่างประเทศที่ยงั มีผลบังคับใช้ อยู่
สหพันธ์รถยนต์แห่งญี่ปนุ่ สํานักงานคันไซสาขาโอซาก้ า(JAF /เจเอเอฟ)
ที่อยู่ 2-1-5, Nakahozumi, Ibaraki-shi, Osaka
（รถไฟสายJR ลงที่สถานีอิบะระคิ เดินไปประมาณ １９ นาที）
 ０７２－６４５－１３００
URL https://jaf.or.jp/common/visitor-procedures/switch-to-japanese-license
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กฎจราจรของญี่ปุ่น

５．

สหพันธ์รถยนต์ญี่ปนุ่ (JAF) จัดจําหน่ายหนังสือชื่อ “กฎข้ อบังคับจราจร (Rules of the Road) ”
มีฉบับภาษาอังกฤษ, โปรตุเกส, จีน, สเปน
URL https://jaf.or.jp/common/visitor-procedures/rules-of-the-road

- 47 -

ตัวหนังสือคันจิและป้ ายที่พบเห็น ตามถนนหนทาง
＜อาคารสิ่งก่อสร้ าง＞
Ⅴ-4
いり

ぐち

入

口

で

ぐち

出

口

ひじょうぐち

非常口
かいほうげんきん

開放 厳禁
＜

อิริคจุ ิ

ทางเข้ าของอาคารหรื อสถานที่

เดกุจิ

ทางออกของอาคารหรื อสถานที่

ฮิโจกุจิ

ทางหนีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ หรื อกรณีฉกุ เฉิน

ไคโฮเกงคิง

ห้ ามเปิ ดทิ ้งไว้

ถนนหนทาง / การคมนาคม＞

ちゅうりんじょう

駐輪場

ชูรินโจ

ちゅうしゃ き ん し

ちゅうしゃ

駐車 禁止

駐車 お 断 り

＜

ห้องนํ้า＞

สถานที่จอดรถจักรยาน

ことわ

ชูฉะคินฉิ ชูฉะโอะโคโตวาริ

こうしゅう べ ん じ ょ

けしょうしつ

べんじょ

公衆 便所

化粧室

便所

โคชูเบนโจะ

เคะโชชิทซึ

おとこ

とのがた

男

殿方

おんな

ふ じ ん

女

婦人

＜

อื่นๆ＞

こうじちゅう

工事中
しょうかき

消火器
きんえん

禁煙
たちいりきんし

立入禁止
き け ん

危険
ひなんじょ

避難所

ห้ ามจอดรถ

て あら

お手洗い

เบนโจะ โอะเทะอะไร

ทังหมดแปลว่
้
าห้ องนํ ้า

โอะโทโคะ

โทะโนะกาตะ

ห้ องนํ ้าผู้ชาย

โอนนะ

ฝุจิน

ห้ องนํ ้าผู้หญิง

โคจิจวู

กําลังก่อสร้ างถนน, อาคารอยู่

โชคะคิ

เครื่ องดับเพลิงตอนเกิดเพลิงไหม้

คิงเอง

ห้ ามสูบบุหรี่

ทะจิอิริคินฉิ

ห้ ามเข้ า

คิเคง

อันตราย

ฮินนั โจะ

สถานที่หลบภัยเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและไต้ ฝนุ่
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การตัง้ ครรภ์ / การคลอดบุตร / การเลีย้ งดูบุตรและการศึกษา

Ⅵ
Ⅵ-1

การตัง้ ครรภ์ และการคลอดบุตร

１．การตัง้ ครรภ์

เมื่อตังครรภ์
้
และมีกําหนดคลอด ถ้ าแจ้ งสํานักงานเขต เทศบาล อําเภอ จะได้ รับคู่มือแนะนํา
สุขภาพแม่และเด็ก หนังสือคู่มือเล่มนี ้สําคัญมาก ใช้ ได้ ตั ้งแต่ระหว่างตั ้งครรภ์ไป จนถึงคลอด และ
ใช้ อีก 7 ปี เพื่อบันทึกข้ อมูลสําคัญ เช่น วัคซีนต่าง ๆ ที่จําเป็ นต้ องได้ รับ บางสํานักงานเขต เทศบาล
อําเภอ จัดพิมพ์หนังสือคู่มือแนะนําสุขภาพแม่และเด็กนี ้ เป็ นภาษาต่างประเทศด้ วย
สําหรับหนังสือคู่มือแนะนําสุขภาพแม่และเด็กฉบับภาษาอังกฤษ, จีน, โปรตุเกส, สเปน,
เกาหลี, ไทย, อินโดนีเซีย, ฟิ ลิปปิ นส์ และเวียดนาม (จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสาธารณูปโภควิจยั อนามัย
แม่และเด็ก) สามารถสัง่ ซื ้อได้ ทางไปรษณีย์ (ที่ห้างหุ้นส่วยจํากัดกลุม่ กิจการเกี่ยวกับสุขภาพแม่
และเด็กจํากัด (URL http://www.mcfh.or.jp)
มูลนิธิสาธารณูปโภควิจยั อนามัยแม่และเด็ก URL http://www.mcfh.or.jp
สํานักงานใหญ่  03-4334-1151 สํานักงานภาคตะวันตกญี่ปนุ่  06-6941-4651

ค่ าใช้ จ่าย

２．

การตังครรภ์
้
และการคลอดบุตรปกติถือว่าไม่ใช่การเจ็บป่ วย จึงไม่สามารถใช้ บตั รประกัน
สุขภาพได้ แต่จะได้ รับเงินช่วยเหลือสําหรับคลอดบุตรส่วนหนึ่ง จากประกันสุขภาพ (ประมาณ
420,000 เยน) ปกติที่ญี่ปนุ่ เมื่อคลอดบุตรต้ องเข้ าโรงพยาบาล 4-5วัน ค่าใช้ จ่ายประมาณ 400,000
– 500,000 เยน แต่ค่าใช้ จ่ายเหล่านี ้ แต่ละโรงพยาบาลจะแตกต่างกัน ซึง่ วิธีการจ่ายเงินด้ วยเงิน
ช่วยเหลือการคลอดและการเลี ้ยงบุตรจากประกันสุขภาพนี ้ สามารถใช้ ระบบการจ่ายโดย
ตรงให้ กบั โรงพยาบาลหรื อตัวแทนได้ ซึง่ ไม่จําเป็ นต้ องจ่ายค่าใช้ จ่ายสูง ๆ ในการคลอดเองให้ กบั
โรงพยาบาลก่อนที่เงินประกันจะออก สําหรับผู้ที่ทําประกันสุขภาพ ยื่นคําร้ องรับเงินชดเชย ได้ ที่
สํานักงานเทศบาล (ภาคผนวกⅨ－１)
กรณีที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจไม่สามารถคลอดบุตรที่โรงพยาบาลได้ มีระบบการช่วยเหลือใน
การคลอด เพื่อช่วยสตรี มีครรภ์ให้ คลอดบุตรอย่างปลอดภัย โดยให้ เข้ าพักที่สถานทําการคลอด
และ「 มีระบบช่วยค่าใช้ จ่ายในการคลอด」(โจะซัง เซ โดะ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้
จากหน่วยงานสวัสดิการ หรื อศูนย์สวัสดิการอนามัยเขต เทศบาล อําเภอ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั รายได้ ซึง่
บางกรณีอาจต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเองเป็ นบางส่วน
３．การช่ วยเหลือระหว่ างตัง้ ครรภ์

ระหว่างตั ้งครรภ์จําเป็ นต้ องไปหาแพทย์เป็ นประจําตามเวลานัดหมาย บางสํานักงานเขต
เทศบาล อําเภอ มีบริการฟรี สําหรับผู้ทตี่ ั ้งครรภ์เช่น ตรวจสุขภาพ สอบถามได้ ที่สํานักงาน
เทศบาลหรื อศูนย์สขุ อนามัยของเขต เทศบาล อําเภอ (ภาคผนวกⅨ－３ )
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４.

การคลอด
เมื่อไร
ที่ไหน

สถานการณ์
บิดาหรื อมารดาถือ
สัญชาติญี่ปนุ่
บิดามารดาถือสัญชาติ
ต่างประเทศทังคู
้ ่

สิ่งที่ต้องทํา

ยื่นใบแจ้ งเกิด
ผู้ถือสัญชาติตา่ งประเทศ
ภายใน14วัน ขอสถานภาพ (ผู้แวะพํานัก)
ณ ที่ทําการ
เทศบาล

ภายใน30วัน
ณ กองตรวจคน
เข้ าเมือง

เอกสารที่จําเป็ น
・ใบแจ้ งเกิด
・ใบสูติบต
ั ร

・พาสปอร์ ต

・ตราประทับหรื อลายเซ็น

รับใบรับรองการแจ้ งเกิด
ในกรณีที่จาํ เป็ น

ของผู้แจ้ ง
・สมุดสุขภาพแม่และเด็ก
・บัตรประกันสุขภาพ
พลเมือง
（เฉพาะผู้ทําประกัน）

ขอวีซา่
(กรณีที่พํานักอยู่ญี่ปนุ่
เกิน 60 วันขึ ้นไป)

・พาสปอร์ ตของบิดามารดา
・ใบสูติบต
ั ร

แจ้ งไปยังประเทศของตน
(ติดต่อสอบถามทีส่ ถานทูต
และสถานกงสุลใน
ประเทศญี่ปนุ่ )

ใบสูติบตั ร
เมื่อคลอดบุตรแล้ ว ต้ องให้ แพทย์หรื อผดุงครรภ์ออก「ใบสูตบิ ตั ร」(ชุท เซโชวเมยโชว) ถึงแม้
บิดามารดาจะเป็ นชาวต่างชาติทงคู
ั ้ ่ เมื่อบุตรเกิดที่ญี่ปนุ่ จะต้ องแจ้ งและยื่น「ใบแจ้ งเกิด」ภายใน
14 วัน ณ สํานักงานเขตเขต เทศบาล อําเภอ ซึง่ จะมีผลทําให้ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ น「ผู้แวะพํานัก
เนื่องจากการ กําเนิด」 กรณีที่เด็กถึอสัญชาติต่างประเทศ ให้ ขอ 「ใบรับรองการแจ้ งเกิด」ได้ ที่
สํานักงานเขต เทศบาล อําเภอ ออกและนําไปยื่นต่อสถานทูตหรื อสถานกงสุลที่ประจําอยู่ใน
ประเทศญี่ปนุ่ ของประเทศที่ เด็กถือสัญชาตินั ้น
（１）

กรณีท่ เี ด็กไม่ ได้ ถอื สัญชาติญ่ ปี ุ่ น
กรณีที่บิดามาดาเป็ นชาวต่างชาติทงคู
ั ้ ่ และบุตรไม่ได้ ถือสัญชาติญี่ปนุ่ ต้ องทําการยื่น (ขอวี
ซ่า) ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองภายใน 30 วัน

（２）
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Ⅵ-2

การเลีย้ งดูบตุ ร

１．การเลีย
้ งดูบุตรที่ญ่ ปี ุ่ น

ที่ญี่ปนุ่ มีสถานบริการดูแลเด็กดังนี ้
① สถานดูแลเด็กที่ได้ รับอนุญาตจากองค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น (สําหรับเด็กที่เทศบาลรับรองว่า
ขาดการดูแลเนี่องจากพ่อแม่หรื อผู้ปกครองต้ องทํางาน)
② สถานดูแลเด็กที่บริ หารจัดการเองโดยไม่ได้ รับการอนุญาตจากเทศบาล
③ ศูนย์บริ การดูแลเด็กที่บริ หารจัดการโดยเอกชน
สถานดูแลเด็กที่ได้ รับอนุญาตมีทงของรั
ั้
ฐและเอกชน โดยทัว่ ไปไม่มีบริการดูแลเด็กตอนเช้ าตรู่
กลางคืนหรื อนอนค้ างคืน วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ
สามารถสมัครได้ โดยผ่านทางเทศบาลเมืองที่อาศัยอยู่ และตามกฎสามารถเข้ าสถานดูแลเด็ก
ที่อยู่ใน เขตพื ้นที่ของตนได้ สอบถามเกี่ยวกับวิธีสมัคร วันเวลา และค่าบริการได้ ที่แผนกรับผิดชอบ
ดูแลเด็กของเทศบาล
นอกจากนี ้ ยังมีสถานดูแลเด็ก (โคโดโมะเอ็ง) ที่ได้ รับอนุญาต ทีเ่ ป็ นทังสถานดู
้
แลเด็กและ
ให้ การศึกษาด้ วย กรณีนี ้สามารถใช้ บริการได้ โดยไม่เกี่ยวว่าผู้ปกครองจะทํางานหรื อไม่ รับตั ้งแต่
เด็กอายุ 0 ขวบจนถึงอายุก่อนเข้ าเรี ยนประถมศึกษา กรุณาติดต่อสอบถามกับสถานดูแลเด็กแต่ละ
ที่ หรื อแผนกรับผิดชอบดูแลเด็กของเขต เทศบาล อําเภอ
２．การบริการโดยเอกชน

การบริหารและการจัดการดูแลเด็กที่ดําเนินการโดยเอกชนมีหลากหลาย เช่น บริหารจัดการ
ดูแลเด็กโดยอาสาสมัครทีเ่ ป็ นผู้ปกครองเด็ก หรื อที่ดําเนินการโดยกลุม่ ธุรกิจเอกชน มีบางแห่งรับ
ดูแลเด็กตอนกลางคืนและวันหยุด หรื อส่งพี่เลี ้ยงเด็กไปดูแลที่บ้าน การสมัครขึ ้นอยู่กบั สถานรับ
เลี ้ยงเด็กนันๆ
้ และสามารถสมัครนอกเขตที่ตนอาศัยอยู่ได้ สอบถามการบริการดังกล่าวได้ ที่
สถานดูแลเด็กนั ้น ๆ
３．ศูนย์ สนับสนุนครอบครั ว (Family Support Center)

บางเขตเทศบาลดําเนินธุรการศูนย์สนับสนุนครอบครัว ซึง่ สมาชิกทุกคนจะช่วยเหลือซึง่ กัน
และกัน เช่น รับฝากเด็กก่อนโรงเรี ยนอนุบาล หรื อสถานรับเลี ้ยงเด็กเริ่ม และหลังโรงเรี ยนอนุบาล
สถานรับเลี ้ยงเด็กเลิก หรื อ รับส่งเด็กไปยังสถานเลี ้ยงเด็ก ฯลฯ เป็ นธุรการที่ผ้ ปู กครองสามารถฝาก
บุตรชัว่ ระยะเวลาสั ้น ๆ เมื่อมีธุระด่วน กรุณาติอต่อสอบถามรายละเอียดสํานักงานเขต เทศบาล
อําเภอ (ภาคผนวก IX-1 )

การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย, เลีย้ งและดูแลเด็กโดยไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย

４．

ตังแต่
้ เดือนตุลาคม ค.ศ.2019 เป็ นต้ นไป เด็กที่อยู่ในชั ้นอายุ 3 ขวบถึง 5 ขวบและเด็กที่ทาง
ครอบครัวได้ รับการยกเว้ นการเสียภาษีชั ้นอายุ 0 ขวบถึง 2 ขวบ ในโรงเรี ยนอนุบาล, สถานเลี ้ยง
เด็กเล็ก, สถานดูแลเด็กที่ได้ รับอนุญาตนั ้น สามารถใช้ บริการโดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย สําหรับโรงเรี ยน
อนุบาลนัน้ ค่าใช้ จ่ายสูงสุด 25,700 เยน ค่ารถรับส่ง, ค่าอาหาร, ค่ากิจกรรม ฯลฯ นั ้นทาง
ผู้ปกครองจะเป็ นผู้รับผิดชอบ(มีข้อยกเว้ น) กรุณาติอต่อสอบถามรายละเอียดได้ ที่สํานักงานเขต
เทศบาล อําเภอที่อาศัยอยู่ (ภาคผนวก IX-1 )
- 51 -

ระบบเงินช่ วยเหลือสําหรับเด็ก

５．

เงินช่วยเหลือสําหรับเด็กจะจ่ายให้ กบั ผู้เลี ้ยงดูเด็กไปจนถึง วันที่ 31 มีนาคมแรก หลังจาก
เด็กมีอายุครบ 15 ปี แล้ ว (ก่อนจบชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้ น) แต่สําหรับผู้ที่มีรายได้ เกินกว่าที่กําหนด
ไว้ จะไม่ได้ รับเงินช่วยเหลือสําหรับเด็ก แต่จะได้ เป็ นเงินช่วยเหลือพิเศษ เดือนละ 5000 เยนต่อเด็ก
1 คนกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดสํานักงานเขต เทศบาล อําเภอที่อาศัยอยู่ (ภาคผนวกIX-1)
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Ⅵ-3

การรักษาพยาบาลและสุขอนามัยสําหรั บเด็กและทารก

１．การรั กษาพยาบาลสําหรั บเด็กและทารก

การรักษาพยาบาลเด็กของญี่ปนุ่ อยู่ในมาตรฐานที่สงู และครองอันดับอัตราการเสียชีวิต
ของทารกตํ่าที่สดุ ในโลก มีโรงพยาบาลรักษาเด็กโดยเฉพาะ แต่ขั ้นแรกควรไปปรึกษาที่คลินิคแผนก
กุมารเวชที่อยู่ใกล้ บ้านก่อน
２．การฉีดวัคซีน
มีวคั ซีนสําหรับเด็กและทารกหลายชนิดตามตารางข้ างล่างต่อไปนี ้ เทศบาลเมืองจะกําหนดวัน
เวลา และสถานที่สําหรับการฉีดวัคซีน โดยหลักการแล้ ว ถ้ าเด็กและทารกมีคณ
ุ สมบัติครบตามกําหนด
ที่มีในหนังสือคู่มือแนะนําสุขภาพแม่และเด็กจะไม่เสียค่าใช้ จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
ศูนย์แพทย์ (สุขอนามัย) ของที่ทําการเทศบาลนั ้นๆ (ภาคผนวกⅨ－３ )
รายชื่อวัคซีนป้ องกัน
ชื่อวัคซีนป้ องกัน
วัคซีน 3 ชนิดรวมกัน
(โรคคอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก) ＋โปลิโอ
วัคซีน รวม2 ชนิด (โรคคอตีบ, บาดทะยัก)
วัคซีนป้องกันวัณโรค บีซีจี
วัคซีน 2 ชนิด ＭＲ２
(โรคหัดและหัดเยอรมัน)
วัคซีนป้องกันโรคไข้ สมองอักเสบญี่ปนุ่
วัคซีนนิวโมค็อคคัสคองจูเกท(PCV)
(วัคซี น ป้องกันโรคปอดอักเสบสําหรั บ
เด็ ก)

วัคซี น ฮิ บ (Hib)
(เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่เกิดจากเชื ้อ
แบคทีเรี ย)

อายุท่ กี าํ หนด
หลังเด็กคลอด 3 เดือน - ไม่เกิน 90 เดือน
ตังแต่
้ อายุ 11 ปี ขึ ้นไป จนถึงอายุไม่เกิน 13 ปี
อายุไม่เกิน 1 ขวบ
หลังเด็กคลอด 12 เดือน - ไม่เกิน 24 เดือน (ระยะที่ 1)
อายุตงแต่
ั ้ 5 ขวบ - ไม่เกิน 7ขวบ หรื อหรื อก่อนเข้ าชันประถม
้
1 ปี
(ระยะที่ 2 )
หลังเด็กคลอด 6เดือน - ไม่เกิน 90 เดือน (ระยะที่ 1)
อายุตงแต่
ั ้ 9 ขวบ – ไม่เกิน 13 ปี (ระยะที่ 2)
กรณีที่เริ่ มต้ นฉีดครัง้ แรกหลัง เด็กคลอด 2 เดือนขึ ้นไป - ไม่เกิน7 เดือน
ฉีด ４ ครัง้
กรณีที่เริ่ มต้ นฉีดครัง้ แรกหลังเด็กคลอด 7 เดือนขึ ้นไป – ไม่เกิน1 ขวบ
ฉีด ３ ครัง้
กรณีที่เริ่ มต้ นฉีดครัง้ แรกหลังเด็กคลอด 1 ขวบขึ ้นไป – ไม่เกิน2 ขวบ
ฉีด 2 ครัง้
กรณีที่เริ่ มต้ นฉีดครัง้ แรกตังแต่
้ อายุ 2 ขวบขึ ้นไป – ไม่เกิน 5 ขวบ
ฉีด 1 ครัง้
กรณีที่เริ่ มต้ นฉีดครัง้ แรกหลังเด็กคลอด 2 เดือนขึ ้นไป – ไม่เกิน 7 เดือน
ฉีด ４ ครัง้
กรณีที่เริ่ มต้ นฉีดครัง้ แรกหลังเด็กคลอด 7 เดือนขึ ้นไป – ไม่เกิน1ขวบ
ฉีด ３ ครัง้
กรณีที่เริ่ มต้ นฉีดครัง้ แรกตังแต่
้ อายุ 1 ขวบขึ ้นไป – 5 ขวบ
ฉีด 1 ครัง้
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ฮิวแมนแพปพิลโลมาไวรัส(HPV)
เริ่ มจากวันแรกที่อายุครบ 12 ปี - วันสุดท้ ายของอายุ 16 ปี
อีสกุ อีใส
อายุ 1 ขวบขึ ้นไป - ไม่เกิน 3 ขวบ
ตับอักเสบ บี
หลังเด็กคลอดไม่เกิน 1 ขวบ
※ 1 วันเวลาการฉีดวัคซีนแตกต่างกันในแต่ละเทศบาล ดูรายละเอียดในคู่มือแนะนําสุขภาพแม่และเด็ก
หรื อสอบถามที่ศนู ย์สขุ อนามัย (พลานามัย) ของแต่ละเทศบาล (ภาคผนวกⅨ－３ หน้า 7６)
※ ２ วัคซีนนอกจากตารางนี ้ (ไข้ หวัดใหญ่, คางทูม เป็ นต้ น) ต้ องเสียค่าธรรมเนียม กรุ ณาปรึ กษากับเจ้ าหน้ าที่
ของสถานพยาบาลเพื่อรับวัคซีน
３．การตรวจสุขภาพ

แต่ละเทศบาลมีการตรวจร่างกายฟรี สําหรับทารกหลังคลอด วันเวลาและขั ้นตอนแตกต่างกันไป
ในแต่ละเทศบาล เทศบาลจะส่งใบแจ้ งมาให้ ทราบ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ศนู ย์สขุ
อนามัยของเทศบาล
４．ค่ ารั กษาพยาบาลของเด็กและทารก

การช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาลของเด็กและทารก
ประกันสุขภาพของผู้ปกครองเด็กจะครอบคลุมค่ารักษาเด็กด้ วย โดยทัว่ ไปจะต้ องรับผิดชอบ
จ่ายเอง 20 เปอร์ เซนต์ของค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
บางเทศบาลจะช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของเด็กและทารกบางส่วน กรุณาสอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ช่องติดต่อบริการของแผนกสวัสดิการเด็กของเทศบาล หรื อ ช่องติดต่อบริการของ
แผนกสุขอนามัย หรื อแผนกประกันสุขภาพพลเมือง (ภาคผนวกⅨ－１ )
（２） การช่ วยเหลืออื่นๆ
มีระบบที่รัฐช่วยเหลือรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล สําหรับทารกที่คลอดก่อนกําหนด เด็กพิการ
หรื อป่ วยเป็ นโรคเรื อ้ รัง กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ ที่สถานีอนามัย (ภาคผนวก Ⅸ－３ ) หรื อ
สํานักงานสวัสดิการ (ภาคผนวก Ⅸ－１ )
（１）
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Ⅵ-４

ระบบการศึกษาญี่ปนุ่

１．การศึกษาภาคบังคับ

การศึกษาของญี่ปนุ่ ใช้ ระบบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ตั ้งแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ในระหว่างนี ้ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรี ยนและค่าตําราเรี ยน ก็สามารถเข้ าโรงเรี ยนของรัฐที่
กําหนดไว้ ได้ แต่จะมีค่าใช้ จ่ายนอกเหนือจากตํารา สําหรับเป็ นค่าอุปกรณ์ประกอบการเรี ยน,
ค่าทัศนศึกษาต่างๆ ของโรงเรี ยนอีกต่างหาก
ปฎิทิน 1 ปี ของโรงเรี ยน＞
เดือนเมษายน
ปลายเดือนกรกฎาคม - สิ ้นเดือนสิงหาคม
ปลายปี และต้ นปี
เดือนมีนาคม

＜

เปิ ดภาคเรี ยนใหม่
ปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อน
ปิ ดภาคเรี ยนฤดูหนาว (ประมาณ 2 สัปดาห์)
จบภาคเรี ยน - ปิ ดภาคเรี ยนฤดูใบไม้ ผลิ

เด็กที่ถือสัญชาติญี่ปนุ่ จะได้ รับใบแจ้ งการเข้ าเรี ยน จากคณะกรรมการการศึกษาของแต่ละ
เขตการศึกษาทางไปรษณีย์ ฉะนั ้นเด็กจะได้ เข้ าเรี ยนที่โรงเรี ยนที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งตามวัน
และเวลาที่ทางการกําหนด
ส่วนเด็กที่ถือสัญชาติอื่น หากมีความประสงค์จะเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนประถมหรื อมัธยมต้ นของ
รัฐสามารถแจ้ งความประสงค์ได้ ที่คณะกรรมการการศึกษาของเขตที่ตนอาศัยอยู่แล้ ว จะได้ รับการ
เข้ าเรี ยน (ในกรณีที่เข้ าเรี ยนเป็ นครัง้ แรก) นอกจากนี ้ สําหรับผู้ที่ลงทะเบียนถิ่นที่อยู่แล้ ว และอาศัย
อยู่ในเขตโอซาก้ ามาตั ้งแต่ก่อนมีบตุ ร เมื่อบุตรมีอายุเข้ าเกณฑ์ที่จะต้ องได้ รับการศึกษาในโรงเรี ยน
ทางคณะกรรมการการศึกษาประจําเขต เทศบาล อําเภอนั ้น จะส่งข้ อมูล และเอกสารเกี่ยวกับการ
เข้ าเรี ยนไปให้ ฉะนั ้นจะต้ องกรอกเอกสารดังกล่าว และยื่นต่อคณะกรรมการ นอกจากนี ้ ยังสามารถ
ขอเข้ าเรี ยนในช่วงกลางปี การศึกษาได้ เช่นกัน กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ ที่คณะกรรมการ
การศึกษาประจําเขต เทศบาล อําเภอ ที่ตนมีภมู ิลําเนาอยู่
นอกจากนี ้ยังมีโรงเรี ยนประถม และโรงเรี ยนมัธยมต้ นของเอกชนด้ วย แต่ต้องเสียค่าเล่าเรี ยน
และค่าธรรมเนียมอื่นๆแยกต่างหาก กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ ที่ โรงเรี ยนเอกชนแต่ละแห่ง
และโรงเรี ยนเอกชน จะมีการสอบเข้ าเรี ยน เกือบทังหมด
้
２．หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ

เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้ ว มีโรงเรี ยนมัธยมปลาย ซึง่ นอกจาก มีโรงเรี ยนสอนวิชาสามัญ
แล้ ว ยังมีโรงเรี ยนวิชาชีพที่เน้ นสาขาโดยเฉพาะอีกมากมาย เช่น สาขาอุตสาหกรรม ฯลฯ
เงื่อนไขการเข้ าโรงเรี ยนมัธยมปลายของรัฐโปรดสอบถามแผนกรับผิดชอบมัธยมปลายของ
อําเภอและจังหวัดนั ้นๆ สําหรับโรงเรี ยนมัธยมปลายของเอกชนโปรดสอบถามที่โรงเรี ยนแต่ละแห่ง
ทางรัฐบาลมีระบบ「ช่วยเหลือค่าเล่าเรี ยนมัธยมปลาย ฯลฯ」และจังหวัดโอซาก้ ามีระบบ
「ช่วยเหลือค่าเล่าเรี ยนมัธยมปลายเอกชน ฯลฯ」ด้ วย ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการช่วยเหลือค่าเล่าเรี ยน
กรณีที่ผ้ ปู กครองมีรายได้ ตํ่ากว่าที่กําหนด จะได้ รับการยกเว้ นการจ่ายค่าเล่าเรี ยนทังโรงเรี
้
ยนมัธยม
ปลายของรัฐบาลและเอกชน
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３．การส่ งเสริ มการใช้ ชีวิตในโรงเรี ยนของเด็กและนักเรี ยน

กรมการศึกษาจังหวัดโอซาก้ าได้ จดั ตังโฮมเพจ
้
「การส่งเสริ มการใช้ ชีวิตในโรงเรี ยนของเด็ก
และนักเรี ยนที่กลับมาจากต่างชาติหรื อมาประเทศญี่ปนุ่ 」 เพื่อส่งเสริมการใช้ ชีวิตในโรงเรี ยนของ
เด็กและนักเรี ยนต่างชาติ
URL http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikoku/index.html

เนื ้อหา : เกี่ยวกับการศึกษา, เส้ นทางหลังจบการศึกษา
ภาษา : ภาษาญี่ปน,
ุ่ จีน, เกาหลี･เกาหลีเหนือ, โปรตุเกส, สเปน, เวียดนาม, อังกฤษ,
อินโดนีเซีย, ฟิ ลิปปิ นส์, ไทย, รัสเซีย, เนปาล
４．อาหารกลางวัน

(เบนโต)
โรงเรี ยนมัธยมตอนต้ นที่ไม่มีระบบอาหารกลางวันที่โรงเรี ยนจัดให้ ปกติจะนําอาหารกลางวัน
จากบ้ านไปรับประทานเอง หรื อที่เรี ยกว่า「เบนโต」 กรณีทไี่ ม่สามารถนําเบนโตมาได้ นกั เรี ยน
อาจซื ้อขนมปั ง ฯลฯ ที่ขายในโรงเรี ยน หรื อซื ้ออาหารกล่องที่ร้านขาย แล้ วให้ นกั เรี ยนถือไปโรงเรี ยน
ก็ได้ ซึง่ ข้ อกําหนดนี ้เหล่านี ้จะแตกต่างกัน ขึ ้นอยู่กบั ระเบียบของแต่ละโรงเรี ยน กรุณาปรึกษากับ
ครูอาจารย์ที่รับผิดชอบ
５．ระบบช่ วยเหลือการเรี ยน

ในระหว่างช่วงเวลาการศึกษาภาคบังคับเป็ นระบบช่วยเหลือเพื่อให้ เด็กที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ
สามารถใช้ ชีวิตในโรงเรี ยนได้ อย่างไม่มีปัญหา โดยช่วยเหลือค่าใช้ จ่ายที่จําเป็ นในการเรี ยน เช่น ค่า
อุปกรณ์การเรี ยน ค่าใช้ จ่ายเพื่อกิจกรรมนอกโรงเรี ยน ค่าทัศนศึกษา ฯลฯ รายละเอียด กรุณาติดต่อ
สอบถามทางโรงเรี ยนหรื อคณะกรรมการศึกษาธิการของเขต เทศบาล อําเภอ
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Ⅶ
Ⅶ-1

ข่ าวสาร / สื่อสาร
โทรศัพท์

１．การขอติดตัง้ โทรศัพท์ ใหม่

เวลาต้ องการขอติดตั ้งโทรศัพท์ที่บ้าน โปรดโทรติดต่อ ทางโทรศัพท์สาธารณะ กด１１６
(ภาษาญี่ปนุ่ ) และทางโทรศัพท์มือถือ กด ０８００－２０００－１１６ ติดต่อไปที่ NTT
(องค์การโทรศัพท์ญี่ปนุ่ ) หรื อสมัครผ่านอินเตอร์ เน็ตได้ ในการสมัครต้ องใช้ บตั รประจําตัว
(พาสปอร์ ต หรื อบัตรพํานัก (ไซริวการ์ ด)) และเงินที่ต้องจ่ายชัว่ คราว

《

เงินที่ต้องจ่ายชัว่ คราว》

โทรศัพท์เช่า
คู่สาย
(ซื ้อสิทธิเช่า
คู่สาย )
โทรศัพท์เช่า
คู่สาย
(เช่ายืมสิทธิเช่า
คู่สาย)

ค่ าทําสัญญา
800

เยน

ค่ าสิทธิ์โทรศัพท์

ค่ าติดตัง้ สาย

ยอดเงิน

(ไม่รวมภาษี)

36,000 เยน

ฟรี

36,800 เยน

กรณีที่ใช้ ระยะเวลายาว
(ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย
ทุกเดือนจะถูก)

ฟรี

2,000 เยน

2,800 เยน

กรณีที่ใช้ ระยะเวลาสัน้
(ค่าใช้ จ่ายตอนสมัครจะถูก)

800 เยน

２．วิธีจ่ายค่ าโทรศัพท์

ค่าใช้ จ่ายของแต่ละเดือนนั ้น เป็ นยอดเงินรวมของ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้ บริการและอื่นๆ
ใบแจ้ งค่าบริการจะถูกส่งมาทุกเดือน ให้ นําไปจ่ายที่สถาบันการเงิน หรื อร้ านสะดวกซื ้อ ฯลฯ
นอกจากนี ้ สามารถจ่ายโดยใช้ บตั รเครดิต, ให้ หกั จากบัญชี(ต้ องสมัคร)ได้ กรณีที่ค้างชําระค่าโทรศัพท์
จะถูกตัดสาย
3. การติดต่ อสอบถาม / การบริการโทรศัพท์
สําหรับวิธีสมัคร ค่าใช้ จ่ายและ การบริการอื่นๆ กรุณาสอบถามรายละเอียดที่ NTT
(องค์การโทรศัพท์ญี่ปนุ่ ) สาขาทิศตะวันตก (NTT นิฉิ นิฮง) URL http://www.ntt-west.co.jp/
เบอร์ โทรศัพท์

NTT West Information

(ศูนย์คําปรึกษาสําหรับคนต่างชาติ)
สําหรับติดต่อขอติดตังใหม่
้
/ เวลาจะย้ าย
บ้ านหรื อบริ การที่เกี่ยวกับโทรศัพท์อื่นๆ

เวลาทํางาน

วันจันทร์ - ศุกร์ 9:00 -17:00
0120‐064‐337
ภาษา：อังกฤษ, สเปน, เกาหลี,
โปรตุเกส และจีน
116
9:00 -17:00
(โทรศัพท์มือถือ /PHS) ※เปิ ดทําการทุกวันรวมทัง้
0800-2000-116
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
113

โทรศัพท์เสีย

(โทรศัพท์มือถือ /PHS) 24ชัว่ โมง(รับติดต่อโดยเสียงบันทึก)

สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ (เสียค่าบริ การ)
โทรศัพท์ฝากข้ อความสําหรับภัยพิบตั ิ

104

0120-444-113
171
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24ชัว่ โมง
ใช้ บริ การเฉพาะเวลามีภยั พิบตั ิ

Ⅶ-2

โทรศัพท์ มือถือ

การสมัครโทรศัพท์มือถือ สมัครได้ ที่ร้านจําหน่ายโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ และร้ านที่เป็ นตัวแทน
จําหน่าย(ร้ านเครื่ องไฟฟ้า)เป็ นต้ น
การทําสัญญาใหม่ จําเป็ นต้ องใช้ เอกสารยืนยันสถานภาพบุคคล ซึง่ มีที่อยู่ปัจจุบนั บันทึกอยู่
เพื่อเป็ นการยืนยันว่าเป็ นตัวจริง เช่น บัตรพํานัก (ไซริวการ์ ด), ใบขับขี,่ มายนัมเบอร์ (หมายเลข
ประชากร) ฯลฯ เอกสารเพื่อทําเรื่ องการจ่ายค่าใช้ บริการ เช่น ตราประทับและสมุดบัญชีฝากเงินของ
สถาบันการเงิน(หรื อบัตรเงินสด) หรื อบัตรเครดิตและอื่นๆ
กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดที่บริษัทโทรศัพท์มือถือนั ้นๆ
«บริ ษัทโทรศัพท์มือถือสําคัญๆ»

เบอร์ โทรศัพท์
NTT docomo

0120‐005‐250

（บริ การเป็ นภาษาต่างประเทศ）

เวลาทํางาน： 9:00 - 20:00 (ฟรี )
ภาษา：ภาษาอังกฤษ, โปรตุเกส, จีน, สเปน

0120‐800‐000

URL https://www.nttdocomo.co.jp/
URL http://www.softbank.jp/mobile/

SoftBank

0088‐919‐0157（ฟรี ）

＊ บริ การเป็ นภาษาอังกฤษ

(เวลาทํางาน：9:00 - 20:00）

หลังจากโทรกดหมายเลข“８” (ฟรี )
0120-959-472（ภาษาอังกฤษ）
0120-959-473（ภาษาโปรตุเกส）
0120-959-476（ภาษาจีน）
au

0120-959-478（ภาษาเกาหลี）

URL http://www.au.com/

0120-933-952（ภาษาฟิ ลิปปิ นส์）
0120-933-961（ภาษาเวียดนาม）
0077-7-111／157（ภาษาญี่ปน
ุ่ ）
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เวลาทํางาน : 9:00 - 20:00 (ฟรี )

วิธีการโทรศัพท์ ไปต่ างประเทศ

Ⅶ-3

สามารถโทรไปยังต่างประเทศจากเครื่ องโทรศัพท์บ้าน หรื อโทรศัพท์มือถือ (บางกรณีต้อง
ทําสัญญาต่างหากโดยเฉพาะ) , โทรศัพท์สาธารณะบางเครื่ องก็สามารถโทรได้ กรุณาติดต่อ
สอบถามรายละเอียดกับบริษัทโทรศัพท์ระหว่างประเทศต่าง ๆ (สอบถามเป็ นภาษาอังกฤษได้ )
《

บริษัทโทรศัพท์ระหว่างประเทศสําคัญ ๆ》
KDDI

เบอร์ โทรศัพท์
0057 หรื อ

Softbank

0120-03-0061

คอมมิวนิ
เคชัน่

NTT

0120-977-097

0120‐506506

ＵＲＬ

รหัส

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

001

https://tm.softbank.jp/consumer/0061_intp
hone/
https://www.ntt.com/personal/services/pho
ne/international.html

0061

0033

วิธีการโทรศัพท์ไปต่างประเทศ≫

≪

รหัสของบริ ษทั โทรศัพท์ระหว่างประเทศ

+

０１０
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+

รหัสประเทศ

+

หมายเลขปลายทาง

Ⅶ-4

สื่อสาร

１．สถานีโทรทัศน์

สถานีโทรทัศน์ NHK(1ch)
รายการข่าวส่วนหนึ่งสามารถฟั งเป็ นทังภาษาอั
้
งกฤษและภาษาญี่ปนุ่ ได้ แต่ต้องมีโทรทัศน์ที่ปรับ
2 ภาษาได้
ชื่อรายการ

เวลาถ่ ายทอด

NHKนิวซ์ 7
นิวซว็อช 9

ทุกวัน
จันทร์

ー

19:00 -19:30（30นาที）
21:00 - 22:00（60นาที）

ศุกร์

NHK วาลุโดะเทลิบิ(เวิอล์ ทีวี) (โทรทัศน์ ดาวเทียม∶NHK BS)
รายการข่าวของ NHKวาลุโดะเทลิบิทผี่ ลิตกระจายเสียงสําหรับต่างประเทศ ส่วนหนึ่งจะกระจายเสียง
เป็ นภาษาอังกฤษ
ชื่อรายการ

NEWSLINE

เวลาถ่ ายทอด

BS

1 ทุกวันทุกชัว่ โมง

เกี่ยวกับค่ ารับคลื่นโทรทัศน์ NHK ＊＊＊
กฎหมายกําหนดว่า ผู้ที่มีโทรทัศนทุกท่าน ต้ องจ่ายค่าสมาชิกรับคลื่นโทรทัศน์
＊＊＊

การทําสัญญาการถ่ายทอดบนดิน
การทําสัญญาโทรทัศน์ถ่ายทอดผ่าน
ดาวเทียม
(รวมการทําสัญญาการถ่ายทอดบนดิน)

จํานวนเงิน
ระยะเวลา 2 เดือน
2,620 เยน
4,560 เยน

จํานวนเงินที่จ่ายล่ วงหน้ า
ระยะเวลา 6 เดือน

จํานวนเงินที่จ่ายล่ วงหน้ า
ระยะเวลา 12 เดือน_

7,475 เยน

14,545 เยน

13,015 เยน

25,320 เยน

(จํานวนเงินจะแตกต่างกันขึ ้นอยู่กบั วิธีการจ่าย)
หน่วยงานติดต่อ (ทําสัญญา) ค่าสมาชิกรับคลื่นการกระจายเสียงของ NHK：
URL http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/

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

โทรทัศน์ ดาวเทียม＞
เมื่อทําสัญญากับโทรทัศน์ที่ออกอากาศถ่ายทอดผ่านดาวเทียมจะได้ ดรู ายการข่าวภาษาอังกฤษและ
ภาพยนตร์ ต่างๆ และยังมีรายการข่าวของต่างประเทศออกอากาศอีกด้ วย กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ ที่

＜

เบอร์ โทรศัพท์

ＵＲＬ

NHK BS

0570‐066‐066

http://www.nhk.or.jp/digital/satellite/ind
ex.html
หน่วยงานติดต่อทําสัญญา： 0120‐151515

SKY PerfecTV

0120‐039‐888

https://www.skyperfectv.co.jp/eng/

WOWOW

0120‐580‐807

http://www.wowow.co.jp/
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เคเบิลทีว＞
ี
ถ้ าทําสัญญากับเคเบิลทีวีจะได้ ดรู ายการต่างๆ รวมถึงช่องภาษาอังกฤษด้ วย สอบถาม
รายละเอียดได้ ที่บริษัทเคเบิลทีวีประจําท้ องถิ่น
２．วิทยุ
สถานวิทยุ NHK อันดับที่ 2 (828 กิโลเฮิร์ตซ)
รายการข่าวญี่ปนุ่ , NHKเวิอลด์ ที่ผลิตและกระจายเสียงสําหรับต่างประเทศ ส่วนหนึ่งจะสามารถ
ฟั งในประเทศญี่ปนุ่ ได้
＜

เวลากระจายเสียง

ชื่อรายการ

จันทร์

ข่าวภาษาอังกฤษ
ข่าวภาษาจีน
ข่าวภาษาเกาหลี
ข่าวภาษาสเปน
ข่าวภาษาโปรตุเกส
ข่าวภาษาเวียดนาม
ข่าวภาษาอินโดนีเซีย

～

ศุกร์

14:00～14:15（15 นาที）
13:00～13:15（15 นาที）

13:15～13:30（15 นาที）
13:50～14:00（10นาที）

22:45～23:00（15 นาที）
13:30～13:40（10 นาที）

เสาร์ ・อาทิตย์

14:00～14:10（10 นาที）

13:00～13:10（10 นาที）
13:40～13:50（10 นาที）
13:50～14:00（10 นาที）
23:25～23:35（10 นาที）

13:40～13:50（10 นาที）

FM COCOLO（７６.５เมกะเฮิร์ตซ）

ไม่มี
ไม่มี

URL https://cocolo.jp/

ก็มีโปรแกรมกระจายเสียงด้ วย ภาษาอังกฤษ เกาหลี และจีนเป็ นต้ น
３．อินเตอร์ เน็ต
การใช้ อินเตอร์ เน็ตทําให้ สามารถอ่านค้ นคว้ าโฮมเพจ สื่อสารทางอีเมล สะสมข่าวสาร และ
แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน ใช้ โทรศัพท์มือถือก็สามารถเล่นอินเตอร์ เน็ตได้ แต่ในกรณีที่ใช้ อย่างแท้ จริงใช้
คอมพิวเตอร์ จะสะดวกมากกว่า
เพียงซื ้อคอมพิวเตอร์ เท่านั ้น ยังไม่สามารถใช้ อินเตอร์ เน็ตได้ ต้ องทําสัญญากับ「อินเตอร์ เน็ตเซอร์ วิส
โพรไวร์ เดอร์ (Internet Service Provider=บริษัทผู้ให้ บริการทางอินเทอร์ เน็ต เรี ยกย่อ ๆ ว่า ISP)」ต่างหาก
มีผ้ ใู ห้ บริการ ISP หลายชนิด กลุม่ ค่าธรรมเนียม และการบริการต่าง ๆ จะแตกต่างกันไป
《ผู้ให้ บริ การ ISP สําคัญๆ》
OCN

เบอร์ โทรศัพท์

ＵＲＬ

0120‐506‐506

https://www.ntt.com/perso

ข่ ายเครือ
NTT คอมมิวนิเคชัน
่

nal/ocn.html
BIGLOBE

0120‐56‐0962

http://join.biglobe.ne.jp/

@nifty

0120‐50‐2210

http://setsuzoku.nifty.com/

Yahoo! BB

0120‐33‐4546

http://bbpromo.yahoo.co.jp/

eo

0120‐34‐1010

http://eonet.jp/go/

ฮิคะริ

ZAQ

กรุณาสอบถามบริ ษัท
เคเบิลทีวี ที่เข้ าเป็ นสมาชิก

https://zaq.ne.jp/

＊

บริ ษัทผู้ผลิตเครื่ องไฟฟ้า
บริ ษัทผู้ผลิตเครื่ องไฟฟ้า
softbank
บริ ษทั การไฟฟ้า
เคเบิลทีวี

นอกจากนี ้มีผ้ ใู ห้ บริการ ISP อีกเป็ นจํานวนมาก
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สถานีวิทยุＮＨＫ เวิอลด์ / เรดิโอ นิฮอง อ็อนไลน์
URL

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

สามารถรับฟั งข่าว โดยกระจายเสียงทางอินเตอร์ เน็ตได้ 18 ภาษา
นอกจากนี ้ยังสามารถอ่านข่าวภาษาต่างประเทศได้ 8 ภาษา

４．หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร

นอกจากซื ้ออ่านหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ (หนังสือพิมพ์รายวัน, รายสัปดาห์) และนิตยสาร
เป็ นประจําแล้ ว ส่วนใหญ่ยงั สามารถอ่านทางอินเตอร์ เน็ต อ็อนไลน์ได้ อีกด้ วย
สําหรับหนังสือพิมพ์และนิตยสารของต่างประเทศ สามารถซื ้อได้ ตามร้ านหนังสือใหญ่ๆ หรื อบริ ษัท
จํากัดOCS (OCS: Overseas Courier Service Co.Ltd.)
บริษัทจํากัดOCS（การบริการสัง่ เข้ าอ่านเป็ นประจําวัน）
０１２０―６２７－０１２

＜

URL https://www.ocs.co.jp/

หนังสือพิมพ์ และนิตยสารภาษาต่ างประเทศ ฯลฯ＞

หนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษ
(รายวัน,
รายสัปดาห์）
นิตยสาร
ภาษาอังกฤษ /
นิตยสารข่าวสาร
ภาษาอังกฤษ

ชื่อหนังสือพิมพ์

The Japan Times

นิตยสารภาษา
ฟิ ลิปปิ นส์
นิตยสารภาษา
เวียดนาม
นิตยสารภาษา
โปรตุเกส
นิตยสารภาษา
สเปน

http://www.japantimes.co.jp/

0120-431-159

http://www.the-japan-news.
com/

06-6539-1717
KANSAI Scene

Chu Bun Do Ho

Philippine Digest

https://www.kansaiscene.co
m/

06-6569-6093

http://www.chunichishinpou.
com/

03-4579-7866

http://www.chubun.jp/index.
php

（รายสัปดาห์）

หนังสือพิมพ์นกั เรี ยนต่างชาติ
（เดือนละ 2 ครัง้ ）

ＵＲＬ

050-3646-0123

The Japan News

Chu Nichi Shinpo

หนังสือพิมพ์และ
นิตยสารภาษา
จีนกลาง

เบอร์ โทรศัพท์

03-5458-4173

http://www.mediachina.co.jp/

070-5010-0459

http://phildigest.jp/

03-5368-0194

http://gmcinc.co.jp/hoasen

050-6860-3660

http://www.alternativa.co.jp/

06-6342-5211

http://www.mercadolatino.jp

ฟิ ลิปปิ นส์ไดเจ็สต์
Hoasen

โฮอะเซ็น
Alternativa

โอรุ ตะนาตีบา
Mercado Latino

เมรุคาโด ลาตีโน
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５．หอสมุดที่มีหนังสือและนิตยสารภาษาต่ างประเทศ

ชื่อหอสมุด

ที่อยู่・เบอร์ โทรศัพท์
วันหยุด
1-2-1 Aramoto kita,
วันจันทร์ ,
พฤหัสบดี ที่2
Higashiosaka-shi

ＵＲＬ

หอสมุดกลาง
อําเภอเมืองโอซาก้ า

4-3-2 Kitahorie,
Nishi-ku, Osaka-shi

วันพฤหัสบดี ที่1 /
ที่3

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

หอสมุดวรรณกรรม
สําหรับเด็กนานาชาติ
โอซาก้ า

1-2-1 Aramoto kita,
Higashiosaka-shi

วันจันทร์ ,
พฤหัสบดี ที่2

https://www.library.pref.osaka.j
p/site/jibunkan/

หอสมุดกลาง
จังหวัดโอซาก้ า

 06-6539-3300

 06-6745-0170

8-1-1

กรุณาตรวจสอบ
จากโฮมเพจ

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

/

（หนังสือและนิตยสารของเด็กเป็ น

ภาษาต่างประเทศ）

http://library.osaka-u.ac.jp/gaik
oku
（หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, หนังสือเป็ น

Aomatanihigashi,
Minoh-shi
 072-730-5126

หอสมุดเจโทร
มุมตรวจสอบข้ อมูล
เอกสารสํานักงานใหญ่
โอซาก้ า

p/

 06-6745-0170

＊Minoh Campus
หอสุมด
ภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยโอซาก้ า

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

ภาษาต่างประเทศ）
12:00-16:00

วันเสาร์ ,
วันอาทิตย์,
วันหยุดราชการ
และวันหยุดสิ ้นปี
และปี ใหม่

https://www.jetro.go.jp/jetro/j
apan/osaka/lib.html
（มีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ระหว่าง

ประเทศ）

＊หอสมุดและศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติของเทศบาลที่อาศัยอยู่ บางแห่งจะวางหนังสือ และนิตยสาร

ภาษาต่างประเทศไว้
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แรงงาน / ภาษี / การส่ งเงินไปต่ างประเทศ

Ⅷ
Ⅷ-1

การหางานทํา

１．จะหางานได้ อย่ างไร

ฮัลโหลเวิร์ค
ที่ญี่ปนุ่ มีสํานักงานความมัน่ คงด้ านอาชีพของสาธารณะชน (ฮัลโหลเวิร์ค) ซึ่งเป็ นหน่วยงาน
ที่มีหน้ าที่ให้ คําปรึกษาและแนะนําเรื่ องงาน เป็ นหน่วยงานของรัฐให้ บริการฟรี ถ้ าเป็ นชาวต่างประเทศ
ที่มีสถานภาพการพํานักที่สามารถทํางานที่ญี่ปนได้
ุ่
ก็สามารถใช้ บริการนี ้ได้ ที่ฮลั โหลเวิร์คศูนย์บริการ
การจ้ างคนต่างชาติโอซาก้ า(อุเมดะ) หรื อหน่วยบริการจ้ างคนต่างชาติ (สาไก) มีลา่ ม (ภาษาโปรตุเกส
,ภาษาสเปน, ภาษาจีน, ※ภาษาอังกฤษไว้ บริการ) (ภาคผนวกⅨ－４)
URL
※

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/

ภาษาอังกฤษ มีบริการเฉพาะที่ศนู ย์บริการการจ้ างงานคนต่างชาติโอซาก้ าเท่านั ้น

นิตยสารสมัครงานต่ างๆ
ประกาศรับสมัครงานลงในนิตยสารสมัครงาน, หนังสือพิมพ์ ฯลฯ นอกจากนี ้แล้ ว ยังลงในทัง้
นิตยสารสมัครงาน และหนังสือพิมพ์ เเละอินเตอร์ เน็ตฯลฯ เป็ นภาษาต่างประเทศอีกด้ วย
２．การหางานของนักศึกษาต่ างชาติหลังจบการศึกษา

กรณีนกั ศึกษาต่างชาติต้องการทํางานที่ญี่ปนุ่ หลังจบการศึกษา จําเป็ นต้ องเปลี่ยนจากสถาน
ภาพการพํานัก「นักศึกษา」เป็ นสถานภาพการพํานักที่สามารถทํางานได้ 「ศูนย์บริการจ้ างคนงานต่าง
ชาติโอซาก้ า」นักเรี ยนชาวต่างชาติสามารถปรึกษาเรื่ องอาชีพ , การแนะนําการทํางาน ฯลฯ , ปรึกษา
เกี่ยวกับสถานภาพการพํานักอยู่ญี่ปนุ่ ได้ ที่
ศูนย์บริการจ้ างคนงานต่างชาติโอซาก้ า (ภาคผนวกⅨ－４ )
URL

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/

３．การหางานที่ต้องใช้ เทคนิคและความเชี่ยวชาญพิเศษ

ชาวต่างประเทศที่มีสถานภาพการพํานักผู้เชี่ยวชาญด้ านต่าง ๆ ต้ องการหางานประเภทที่
ต้ องใช้ เทคนิค และ ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง เช่น 「ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค / กิจกรรมทาง
ปั ญญา / ดําเนินกิจกรรมระหว่างประเทศ」 และ「ทักษะความชํานาญ」เป็ นต้ น สามารถปรึกษาได้ ที่
「ศูนย์บริ การจ้ างงานคนต่างชาติโอซาก้ า」ดังกล่าวข้ างบนนี ้เช่นเดียวกัน
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Ⅷ-２

แรงงาน

１．เงื่อนไขด้ านแรงงาน

ญี่ปนุ่ มีกฎระเบียบเกี่ยวกับเงื่อนไขด้ านแรงงานที่ต้องรักษาเป็ นอย่างน้ อยซึง่ มีกําหนดโดย
กฎหมายว่าด้ วยมาตรฐานแรงงาน เมื่อทํางานที่ญี่ปนุ่ ทุกคนต้ องปฏิบตั ิเท่าเทียมกันไม่ว่าจะ
ด้ วยเหตุผลทางสัญชาติ, ความเชื่อทางศาสนา, ฐานะทางสังคมก็ตาม เมื่อท่านเข้ าทํางาน นายจ้ าง
มีหน้ าที่ที่จะชี ้แจงเงื่อนไขการทํางานให้ ลกู จ้ างทราบอย่างชัดเจน และตามกฎหมายแล้ วนายจ้ างจะ
ต้ องชี ้แจงให้ ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและยื่นให้ ลกู จ้ างด้ วย ตามหัวข้ อดังต่อไปนี ้
① ระยะเวลาการจ้ างงาน
② สถานที่ทํางานและรายละเอียดของงานที่จะปฏิบต
ั ิ
③ เวลาเริ่ มและเลิกงาน, เวลาหยุดพัก, วันหยุด, จํานวนวันที่มีสิทธ์ ลาได้ ตามกฎหมาย, งาน
ล่วงเวลา
④ ค่าจ้ าง (เงินเดือน) , วิธีคํานวณเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงิน
⑤ กําหนดวันสุดท้ ายของการคิดค่าจ้ าง และวันจ่ายค่าจ้ าง
⑥ ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการลาออก (การให้ ออกจากงาน) เหตุผล เป็ นต้ น
นอกจากข้ อดังกล่าวข้ างต้ น กรณีมีการจ่ายโบนัส หรื อเงินบําเหน็จหลังออกจากงาน เป็ นต้ น
จําเป็ นต้ องเขียนระบุไว้ ให้ อย่างชัดเจน
สําหรับลูกจ้ างพาร์ ทไทม์ ก็จําเป็ นต้ องเขียนระบุให้ ชดั เจนเช่นกันว่า ｢มีการขึ ้นเงินเดือนหรื อ
ไม่｣, ｢มีเงินบํานาญหลังออกจากงานหรื อไม่｣, ｢มีโบนัสหรื อไม่｣
มาตรฐานเกี่ยวกับแรงงาน
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้ องกับแรงงานมีดงั นี ้
① กฎหมายว่าด้ วยมาตรฐานแรงงาน
（ก）ข้ อจํากัดการเลิกจ้ าง
นายจ้ างจะเลิกการจ้ างไม่ได้ เมื่อลูกจ้ างป่ วย หรื อได้ รับบาดเจ็บในขณะปฏิบตั ิงาน หรื อ
อยู่ระหว่างหยุดงานเพื่อรักษาพยาบาล และหลังจากนั ้นอีก 30 วัน รณีพิเศษที่มีการยกเว้ น
นายจ้ างจะต้ องจ่ายค่าชดเชยตามข้ อกําหนดของกฎหมาย
（ข） การแจ้ งยกเลิกการจ้ างล่วงหน้ า
ถ้ านายจ้ างประสงค์จะให้ พนักงานออกจากงาน ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าก่อนอย่างน้ อย 30วัน
（ค） ค่าตอบแทนช่วงหยุดกิจการชัว
่ คราว
กรณีต้องหยุดงานอันเนื่องมาจากเหตุผลของฝ่ ายนายจ้ างในช่วงระยะเวลาดังกล่าวลูกจ้ าง
สามารถได้ รับเงินมากกว่า 60 เปอร์ เซนต์ของค่าจ้ างโดยเฉลี่ย
（ง） จํานวนชัว
่ โมงการทํางาน
ปกติทํางานวันละ 8 ชัว่ โมง ไม่นบั รวมเวลาหยุดพัก และไม่เกิน 40ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ถ้ าทํางานเกินเวลาจากนั ้นจะได้ รับการจ่ายค่าล่วงเวลาเพิ่มตามจํานวนเวลาทํางาน
② กฎหมายค่าจ้ างขั ้นตํ่า
ค่าจ้ างขันตํ
้ ่าจะถูกกําหนดไว้ ตามประเภทของธุรกิจ อาชีพและภูมภิ าค
２．
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３．สํานักควบคุมมาตรฐานแรงงาน

สํานักควบคุมมาตรฐานแรงงานจะเป็ นผู้ควบคุมดูแล ว่ามีการเคารพและปฏิบตั ิตาม
กฎหมายมาตรฐานแรงงานหรื อไม่ ดังนั ้นหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขด้ านแรงงาน หรื อ
เกิดอุบตั ิเหตุจากการทํางาน กรุณาปรึกษากับสํานักงานควบคุมมาตรฐานแรงงานที่ควบคุมดูแล
ที่ทํางานของท่าน (ภาคผนวกⅨ－４)
４．อุบัติภัยจากการทํางาน
ถ้ าท่านได้ รับบาดเจ็บหรื อเกิดป่ วยเป็ นโรคอันมีสาเหตุจากการทํางานหรื อระหว่างทํางาน
และได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานควบคุมมาตรฐานแรงงานจะได้ รับเงินชดเชยความเสียหาย
จาก(ประกันอุบตั ิภยั จากการทํางาน) ที่บริษัท / โรงงานทําประกันอยู่โดยจะได้ คืนค่ารักษา
พยาบาล เงินช่วยระหว่างหยุดงาน เงินบํานาญสําหรับคนพิการ เป็ นต้ น โปรดสอบถามรายละเอียด
ได้ ที่สํานักงานควบคุมมาตรฐานแรงงานที่ควบคุมดูแลที่ทํางานของท่าน
５．หน่ วยงานให้ คา
ํ ปรึกษาแนะนํา

เมื่อเกิดปั ญหาเกี่ยวกับแรงงานสามารถปรึกษาเป็ น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาโปรตุเกสได้ ที่
หน่วยงานให้ คําปรึกษาสําหรับคนต่างชาติ กรมแรงงานโอซาก้ า (ภาคผนวกⅨ－２)
นอกจากนี ้ มีบริการปรึกษาทางโทรศัพท์สําหรับผู้ใช้ แรงงานชาวต่างชาติ ซึง่ มีบริการภาษา
อังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาเสปน, ภาษาฟิ ลิปปิ นส์ (ภาคผนวกⅨ－２)
６．ประกันช่ วยเหลือกรณีท่ ต
ี กงาน

เมื่อผู้ใช้ แรงงานตกงาน สามารถรับเงินช่วยหลือในกรณีตกงานเพื่อช่วยเหลือด้ านความเป็ นอยู่
หรื อเพื่อการหางาน ติดต่อได้ ที่ฮลั โหลเวิรค์ ที่อยู่ในเขตที่พํานักอาศัย ประกันแรงงานนี ้เป็ นสิ่งที่ผ้ ู
ประกอบธุรกิจ หรื อผู้ว่าจ้ างได้ ถกู กําหนดให้ จ่ายค่าประกันเมื่อมีการจ้ างงาน
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Ⅷ-3

ภาษี

ผู้ท่ อี าศัยอยู่ในญี่ปุ่นไม่ ว่าจะถือสัญชาติไหนก็ตามทุกคนมีหน้ าที่ต้องเสียภาษี
１． วิธีจ่ายภาษี
① กรณีทํางานที่บริ ษัท (ภาษี เงินได้ , ภาษี จง
ั หวัด, ภาษีเทศบาล อําเภอ)
กรณีที่บริษัท สํานักงานของท่านได้ หกั ภาษีจากเงินเดือนโดยอัตโนมัติ เพื่อทําการจ่ายภาษีแทน
ท่าน แล้ วถ้ าท่านไม่มีรายได้ จากที่อื่นก็ไม่ต้องไปจ่ายภาษี ณ สํานักสรรพากรอีก
กรณีไม่ได้ ทํางานที่บริษัทหรื อสํานักงาน, และแม้ จะทํางานที่บริษัทหรื อสํานักงานก็ไม่ได้ ถกู หัก
ภาษีจากเงินเดือน
ต้ องไปยื่นแบบแสดงรายได้ ของท่าน (แจ้ งรายได้ )ทุกปี เพื่อเสียภาษีเงินได้ , ภาษีจงั หวัด, ภาษี
เทศบาล อําเภอ ต่อสํานักงานสรรพกร ตามใบเรี ยกเก็บภาษีที่เทศบาลส่งมา และผู้ที่มีบริษัทหรื อ
สํานักงานของตนเองอาจต้ องจ่าย ภาษีทําธุรกิจด้ วย
②

ประเภทภาษี
①
ภาษีเงินได้
กรณีไม่ได้ หกั จากเงินเดือน (ดูข้อ １－②) ต้ องไปยื่น แบบแสดงรายได้ และเสียภาษีที่
สํานักงานสรรพกร ซึง่ การยื่นแบบแสดงรายได้ คือการแสดงรายได้ (แจ้ งรายได้ )เพื่อคํานวณภาษีที่
จําเป็ นต้ องจ่ายจากรายได้ ใน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคมของทุกปี กรุณา
แจ้ งรายได้ เพื่อคํานวณภาษีที่สํานักงานสรรพากรที่รับผิดชอบในพื ้นที่ที่อาศัยอยู่ ซึง่ แบบฟอร์ มมีที่
สํานักงานสรรพากร
กรณีมีการเสียค่าใช้ จ่าย เช่น กู้เงินซื ้อบ้ านจากธนาคาร ฯลฯ, ประสบภัยธรรมชาติ, ป่ วยหนัก
เสียค่ารักษาพยาบาลจํานวนมาก มีเหตุต้องจ่ายเงินไปเป็ นจํานวนมาก ถ้ าทําการยื่นแบบแสดงราย
ได้ อาจจะได้ รับการลดหย่อนภาษี ส่วนนั ้นจากรายได้ ทงหมดใน
ั้
１ปี กรุ ณาปรึ กษากับสํานักงาน
สรรพากร
สําหรับภาษีเงินได้ อาจมีกรณีข้อยกเว้ นซึง่ ขึ ้นอยู่กบั สนธิสญ
ั ญาทางภาษีระหว่างประเทศ
ญี่ปนุ่ กับประเทศต่าง ๆ รายละเอียดโปรดปรึกษาที่ศนู ย์ปรึกษาทางโทรศัพท์ (กดเบอร์ โทรศัพท์
สํานักงานสรรพากรและกด１) หรื อสอบถามสถานกงสุลประเทศของท่าน (ภาคผนวก Ⅸ－５ หน้ า
97 )
※ดูคําอธิบายภาษี เงินได้ เป็ นภาษาอังกฤษได้ ที่
２．

URL

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

ภาษีจังหวัด /ภาษีเทศบาล
คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดโอซาก้ าไม่ว่าจะถือสัญชาติใดก็ตาม ถ้ ามีรายได้ มากกว่าผลรวมที่
กําหนดไว้ ต้องเสียภาษีจงั หวัด / ภาษี เทศบาล การคํานวณภาษีเหล่านี ้ คิดตามรายได้ ของปี ก่อนที่
ได้ หกั ลดหย่อนภาษีต่าง ๆ แล้ ว ถ้ ายื่นแบบแสดงรายได้ ทกุ ปี อยู่แล้ ว ไม่ต้องไปทําการยื่นแบบเสียภาษี
อีก
②
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ณ วันที１
่ มกราคมของทุกปี ปั จจุบนั นี ้เทศบาลเขตที่อาศัยอยู่จะเรี ยกเก็บภาษี ซึง่ คนที่ได้ เงิน
เดือนประจํา ภาษี จะถูกหักจากเงินเดือนโดยอัตโนมัติ บุคคลนอกเหนือจากนี ้ทางเทศบาล จะส่งใบ
เรี ยกเก็บภาษีมาให้ แล้ ว นําไปจ่ายที่ธนาคาร ฯลฯ
ภาษีของจังหวัดโอซาก้ ามีสดั ส่วน ４％ ของรายได้ ทถี่ กู เรี ยกเก็บภาษีบวกกับอัตราเท่าเทียม
อีก１８００เยน (ตั ้งแต่ระหว่างปี คศ.2016ถึงปี คศ.2019 เพื่อเป็ นการหาทุนที่จําเป็ นต่อการอนุรักษ์
ป่ าไม้ มีเรี ยกเก็บอัตราเท่าเทียมอีก 300 เยนต่อปี เพิ่มขึ ้นจากภาษีจงั หวัดส่วนบุคคล)ส่วนภาษี
เทศบาลมีสดั ส่วน ６％ ของรายได้ ที่ถกู เรี ยกเก็บภาษีบวกกับอัตราเท่าเทียมอีก３５００เยน (การ
กําหนดสัดส่วนภาษีจงั หวัด ２％ และภาษีเทศบาล ８％)
ภาษีอสังหาริมทรัพย์
ณ วันที่ 1 มกราคมของทุกปี ปั จจุบนั นี ้ถ้ ามีอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน, อาคาร)หรื อ สินทรัพย์
ที่มีค่าเสื่อมราคาต้ องจ่ายภาษีต่อเทศบาลที่มีอสังหาริมทรัพย์เหล่านั ้นอยู่ อัตราภาษีคิดตามมูลค่า
ประเมินของอสังหาริ มทรัพย์ฯลฯ เทศบาลจะส่งใบเรี ยกเก็บภาษีมาให้ ทกุ ปี กรุณานําไปจ่ายที่
ธนาคาร ฯลฯ ตามที่กําหนดไว้

③

ภาษีรถยนต์ , รถยนต์ ท่ ีมีขนาดเครื่องยนต์ เล็ก
ณ วันที่ 1 เมษายนผู้มีประกันรถยนต์, รถยนต์ที่มีขนาดเครื่ องยนต์เล็กตั ้งแต่ 500 CC ลงไป
จักรยานยนต์ ต้ องเสียภาษี ประมาณเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคมของทุกปี จะได้ รับใบแจ้ งเสีย
ภาษี กรุณาชําระเงินที่ธนาคารหรื อทีร่ ้ านสะดวกซื ้อเป็ นต้ น

④

ภาษีอ่ นื ๆ
（ก） ภาษีผ้ ูบริ โภค
เมื่อซื ้อสินค้ าทุกชนิด บริการต่าง ๆ ต้ องเสียภาษีผ้ บู ริโภค
เครื่ องดื่นส่วนหนึ่งจะได้ รับการลดหย่อนภาษีเป็ น（８％）

⑤

ข อื่นๆ
นอกจากนี ้ต้ องเสียภาษีเมื่อซื ้อหรื อได้ รับอสังหาริมทรัพย์

（ ）
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１０％

แต่สาํ หรับอาหารและ

Ⅷ-4

ธนาคารและการส่ งเงินไปต่ างประเทศ

１．ธนาคาร (กิงโค)

ผู้ที่ทํางานบริษัท หรื ออาศัยอยู่ญี่ปนุ่ ตั ้งแต่ 6 เดือน ขึ ้นไป สามารถเปิ ดบัญชีธนาคารได้ นําบัตร
พํานัก (ไซริวการ์ ด) และตราประทับชื่อไปที่ธนาคาร แล้ วกรอกแบบฟอร์ มที่ธนาคารกําหนด ขอเปิ ด
บัญชี เมื่อดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว หากมีความประสงค์จะรับสมุดบัญชีเงินฝาก ซึง่ จะใช้ บนั ทึก
รายการเข้ าออกของเงินเพื่อรับรองว่าท่านเป็ นเจ้ าของบัญชีนั ้น กรณีฝาก-ถอนต้ องใช้ สมุดบัญชี และ
ตราประทับชื่อ แต่ถ้าเป็ นคนต่างชาติใช้ ลายเซ็นแทนได้ หากประสงค์จะทําบัตรเอทีเอ็มทางธนาคารก็
จะออกให้ สามารถฝาก-ถอนเงินทางเครื่ องเอทีเอ็ม โดยไม่ต้องใช้ สมุดคูฝ่ าก ปกติเวลาทํางานของ
ธนาคารจะเปิ ดตังแต่
้ 9:00 น.ถึง 15:00 น.เท่านั ้นในวันธรรมดา แต่ถ้ามีบตั รเอทีเอ็ม สามารถฝากถอนเงินนอกเวลาที่เครื่ องได้ และในร้ านสะดวกซื ้อ หรื อสถานีรถไฟ ฯลฯ ก็มีต้ เู อทีเอ็มไว้ บริการ (อาจ
เสียค่าธรรมเนียมในการใช้ )
２． ไปรษณีย์

(ยูบิงเคียวคุ)
ไปรษณีย์ญี่ปนุ่ มีบริ การเหมือนธนาคาร ถ้ ามีบตั รพํานัก (ไซริวการ์ ด) สามารถเปิ ดบัญชีเงินฝาก
ได้ และจะออกบัตรเอทีเอ็มให้ ได้ เหมือนกับธนาคาร
ปกติเปิ ดบริการฝาก-ถอนและส่งเงินระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น. (หยุดช่วงสิ ้นปี -ปี ใหม่, วัน
เสาร์ -วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
３． การส่ งเงินไปต่ างประเทศ

เดิมทีโดยทัว่ ไปแล้ ว การส่งเงินไปต่างประเทศมี 2 วิธีคอื ส่งจากธนาคาร หรื อไปรษณีย์ ปั จจุบนั
นี ้สามารถใช้ บริการของบริษัทส่งเงินได้ ในกรณีที่ใช้ บริการของบริษัทส่งเงินที่ได้ จดทะเบียนไว้ นั ้น จะ
มีการกําหนดจํานวนเงินในการส่งแต่ละครัง้ แต่ค่าบริการหรื อค่าธรรมเนียมจะถูกกว่าการส่งทาง
ธนาคาร ฯลฯ
รายชื่อของบริษัทส่งเงิน ที่ได้ จดทะเบียนกับกรมธนารักษ์ ซึง่ มีอยู่ทวั่ ประเทศ
URL

https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/shikin_idou.pdf

บางธนาคารจะไม่มีบริการส่งเงินไปต่างประเทศ ฉะนั ้นกรุณาตรวจสอบให้ แน่นอน การส่งเงินทาง
ไปรษณีย์ก็จะมีบริการเฉพาะสาขาที่มีธนาคารยูโจ / บริการส่งเงินระหว่างประเทศเท่านั ้น นอกจาก
วิธีการส่งเงินโดยโอนเข้ าบัญชีโดยตรงแล้ วยังมีวิธีซื ้อเช็คธนาณัติ (Money Order) จากธนาคารหรื อ
ไปรษณีย์ แล้ วส่งทางไปรษณีย์ได้ อีกด้ วย
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย เมื่อขอทําเรื่ องส่งเงินจําเป็ นต้ องยืนยัน สถานภาพบุคคลโดยแสดง
บัตรพํานัก (ไซริวการ์ ด)เป็ นต้ น และมายนัมเบอร์ (หมายเลขประชากร)
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Ⅷ-5

เงินบํานาญ

ผู้ทมี่ ีอายุตั ้งแต่ 20 ปี ถึง 60 ปี แม้ จะเป็ นชาวต่างชาติก็จําเป็ นต้ องทําประกันเงินบํานาญและ
จ่ายค่าเบี ้ยประกัน ซึง่ ประกันเงินบํานาญที่ชาวต่างชาติจะทําประกันคือ ประกันบํานาญลูกจ้ างและ
ประกันบํานาญพลเมือง
ประกันบํานาญสวัสดิการลูกจ้ าง
ผู้ทมี่ ีอายุ 20 ปี ขึ ้นไป ซึง่ ทํางานในบริษัทที่มพี นักงานมากกว่า 5 คน จะต้ องทําประกันบํานาญ
ลูกจ้ าง สําหรับพนักงานชัว่ คราว(พาร์ ทไทม์) หากมีจํานวนวันหรื อชัว่ โมงทํางาน 3 ส่วน 4 ขึ ้นไป
ของพนักงานประจําบริษัทนั ้น ก็จะต้ องทําประกันนี ้ด้ วย (ถึงแม้ จะทํางานไม่ถึง 3 ส่วน 4 หรื อ 70%
ก็ตาม หากมีคณ
ุ สมบัติของผู้ทํางานชัว่ คราวครบตามข้ อกําหนด（＊）ดังกล่าวข้ างล่าง จะต้ องทํา
ประกันด้ วย)ค่าเบี ้ยประกันจะแบ่งภาระจ่ายระหว่างพนักงานลูกจ้ างกับ บริ ษัทที่ทํางาน ฝ่ ายละ 50%
ซึง่ ค่าเบี ้ยประกันจะต่างกันไปตามเงินเดือนและโบนัสของพนักงาน และการจ่ายค่าเบี ้ยประกันจะ
จ่ายผ่านทางบริษัทที่ทํางานอยู่
（＊）１ ทํางานมากกว่า 20 ชัว
่ โมงต่อ 1 สัปดาห์
２ มีแนวโน้ มว่าจะอยู่ทํางานมากกว่า 1ปี
３ มีเงินเดือนมากกว่า 88,000 เยนต่อเดือน
４ ไม่ได้ เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา
５ ทํางานในบริ ษัททีต
่ ามปกติมีพนักงานมากกว่า 501คน
１．

２．ประกันบํานาญพลเมืองแห่ งชาติ

ผู้ที่ไม่ได้ ทําประกันบํานาญสวัสดิการลูกจ้ างจะทําประกันบํานาญพลเมืองแห่งชาติ ซึง่ ค่าเบี ้ย
ประกันจะไม่เกี่ยวกับรายได้ แต่เท่ากันหมดทุกคนคือ 16,410 เยนต่อเดือน（ประจําปี 2019）เมื่อมี
รายได้ น้อย ฯลฯ ไม่สามารถจ่ายค่าเบี ้ยประกันได้ หากทําการแจ้ งอาจจะได้ รับการยกเว้ นค่าเบี ้ย
ประกันทังหมดหรื
้
อได้ สว่ นลดบางส่วน รายละเอียดกรุณาติดต่อสอบถามที่ช่องบริการรับผิดชอบเงิน
บํานาญ
3．เงินชดเชยเมื่อออกจากประกัน

ประกันบํานาญสวัสดิการลูกจ้ างและบํานาญพลเมืองแห่งชาติมีระบบ “เงินชดเชยเมื่อออกจาก
ประกัน” คือระบบทีก่ รณีชาวต่างชาติทําประกันบํานาญระหว่างที่อาศัยอยู่ในญี่ปนุ่ และจ่ายค่าเบี ้ย
ประกันมากกว่า 6 เดือนและเมื่อออกจากประเทศญี่ปนุ่ ไปแล้ ว หากทําการแจ้ งตามระเบียบการภาย
ใน 2 ปี จะได้ รับการจ่ายเงินชดเชยนี ้ หากท่านมีคณ
ุ สมบัติที่จะได้ รับเงินบํานาญมากกว่า 10 ปี ขึ ้น
ไป ท่านไม่สามารถรับเงินชดเชยเมื่อออกจากประกันได้ รายละเอียดกรุณาติดต่อสอบถามที่ช่อง
บริการรับผิดชอบเงินบํานาญ ณ สํานักงานเขตเทศบาล หรื อที่สํานักงานเงินบํานาญ และที่
ศูนย์บริการปรึกษาเงินบํานาญในชุมชนต่างๆ (ภาคผนวกⅨ－１ )
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Ⅸ

ภาคผนวก

IX-1

รายชื่อองค์ การสัมพันธ์

1. จังหวัดโอซาก้ า / เมืองหรือเทศบาลในจังหวัด (ยกเว้ นเมืองโอซาก้ า, เมืองสาไก)
ชื่อเทศบาล

ที่อยู่

เบอร์ โทรศัพท์
06-6941-0351

(ภาษาญี่ปนุ่ )
2 Otemae, Chuo-ku,
Osaka
Osaka City
Prefecture

จังหวัดโอซาก้ า

Suita City

เมืองซุยตะ

1-3-40 Izumi-cho,
Suita City

06-6941-2297

(ภาษาอังกฤษ, จีน,
เกาหลี, โปรตุเกส,
สเปน, เวียดนาม,
ฟิ ลปิ ปิ นส์, ไทย,
อินโดนีเซีย,เนปาล
ญี่ปนุ่ ）

06-6384-1231

วันเวลา รับบริการ
9:00-17:30
（จันทร์ - ศุกร์
12/29-1/3）

URL

ยกเว้ น

9:00-20:00
（จันทร์ , ศุกร์ ）

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

[แปลข้ อความอัตโนมัติเป็ น

9:00-17:30
นานาภาษา]
（อังคาร, พุธ, พฤหัส）

13:00-17:00
（ทุกวันอาทิตย์ที่ 2
และ4ของเดือน）

(ยกเว้ น12/29-1/3)
9:00-17:30

http://www.city.suita.osaka.jp/

[แปลข้ อความอัตโนมัติเป็ น
ภาษาอังกฤษ, เกาหลี – เกาหลี
เหนือ, อักษรจีนตัวย่อ, อักษรจีน
ตัวเต็ม]

http://www.city.takatsuki.osaka

Takatsuki
City

เมือง
ทะคะทฺสคึ ิ

.jp/kurashi/shiminkatsudo/forei

2-1 Touen-cho,
Takatsuki City

gnlanguage/

072-674-7111

8:45-17:15

[แปลข้ อความอัตโนมัตเิ ป็ น
ภาษาอังกฤษ, เกาหลี – เกาหลี
เหนือ, อักษรจีนตัวย่อ, อักษรจีน
ตัวเต็ม]

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

Ibaraki City 3-8-13 Ekimae,
เมืองอิบาระคิ Ibaraki City

072-622-8121

8:45-17:15

Settsu City 1-1-1 Mishima,
เมืองเซตทฺสึ Settsu City

06-6383-1111
072-638-0007

9:00-17:15

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

075-961-5151

Toyonaka
City

06-6858-2525

เมือง

ภาษาอังกฤษ, เกาหลี – เกาหลี
เหนือ, อักษรจีนตัวย่อ]

http://www.city.settsu.osaka.jp/

แปลข้ อความอัตโนมัตเิ ป็ น
[นานาภาษา]

http://www.shimamotocho.jp/

9:00-17:30

โมะโตะ

3-1-1
Nakasakurazuka,
Toyonaka City

/ [แปลข้ อความอัตโนมัตเิ ป็ น

ภาษาญี่ปนุ่
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9:00-17:15

แปลข้ อความอัตโนมัตเิ ป็ น
[นานาภาษา]

https://www.city.toyonaka.osak
a.jp/index.html

แปลข้ อความอัตโนมัตเิ ป็ น
[นานาภาษา]

โทโยนากะ

Ikeda City

เมืองอิเคดะ

06-6858-2730

ภาษาอังกฤษ（จันทร์ ･
อังคาร･พฤหัส･ศุกร์ ）
ภาษาจีน（พุธ）
1-1-1 Jyounan, Ikeda
072-752-1111
City

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

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

[อังกฤษ]

http://www.city.ikeda.osaka.jp/

8:45-17:15

แปลข้ อความอัตโนมัตเิ ป็ น
[นานาภาษา]

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

Minoh City 4-6-1
Nishishoji,
072-723-2121
เมืองมิโน่
Minoh City
Toyono
Town

414-1 Yono,
072-739-0001
Toyono-cho,
ตําบลโทโยโนะ Toyono-gun
Nose Town 28 Shukuno,
072-734-0001
ตําบลโนะเซะ Nose-cho Nose-gun
Izumiotsu
9-12 Shinonome-cho,
City
0725-33-1131
Izumiotsu City

เมืองอิซมึ ิโอทฺสึ
Izumi City

เมืองอิซมึ ิ

Takaishi
City

เมืองทะคาอิชิ

2-7-5 Fuchu-cho,
Izumi City
4-1-1 Kamo,
Takaishi City

0725-41-1551

8:45-17:15

http://www.town.toyono.osaka.

9:00-17:30
8:30-17:00

9:00-17:15

072-265-1001

9:00-17:30

9:00-17:30

Kishiwada
7-1 Kishiki-cho,
City
Kishiwada City

072-423-2121

9:00-17:30

072-423-2151

8:45-17:15

เมืองไคซึคะ

1-17-1 Hatakenaka,
Kaizuka City

Izumisano
1-295-3
City
Ichibahigashi,
เมืองอิซมึ ิ
Izumisano City

เมืองเซนนัน
Hannan
City

เมืองฮันนัน

1-1-1 Tarui, Sennan
City
35-1 Ozaki-cho,
Hannan City

Kumatori
1-1-1 Noda,
Town ตําบล Kumatori-cho
คุมะโทะริ
Sennan-gun

http://www.town.nose.osaka.jp
/

[ภาษาญี่ปนุ่ ]

แปลข้ อความ
อัตโนมัติเป็ น [นานาภาษา]

http://www.city.osaka-izumi.lg.j
p/[ภาษาญี่ปน
ุ่ ]

แปลข้ อความอัตโนมัตเิ ป็ น
[นานาภาษา]

http://www.town.tadaoka.osak
a.jp/

[ภาษาญี่ปนุ่ ]

http://www.city.kishiwada.osak
a.jp/ แปลข้ อความอัตโนมัติเป็ น
[นานาภาษา]

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

[ภาษาญี่ปนุ่ ]

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

072-463-1212

8:45-17:15

072-483-0001

9:00-17:30

สะโนะ

Sennan
City

[นานาภาษา]

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

0725-22-1122

Kaizuka
City

jp/ แปลข้ อความอัตโนมัตเิ ป็ น

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

8:45-17:15

1-34-1 Tadaoka
Tadaoka
Higashi,
Town ตําบล
Tadaoka-cho,
ทะดะโอคะ
Senboku-gun

เมืองคิชวิ าดะ

[แปลข้ อความอัตโนมัติเป็ น
ภาษาอังกฤษ, เกาหลี – เกาหลี
เหนือ, อักษรจีนตัวย่อ,อักษรจีน
ตัวเต็ม]

แปลข้ อความ
อัตโนมัติเป็ น [นานาภาษา]

http://www.city.sennan.osaka.j

แปลข้ อความอัตโนมัติเป็ น
[นานาภาษา]
p/

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

072-471-5678

8:45-17:15

072-452-1001

9:00-17:30
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แปลข้ อความอัตโนมัตเิ ป็ น
[นานาภาษา]

http://www.town.kumatori.lg.jp/

[ภาษาญี่ปนุ่ ]

Tajiri Town 375-1 Kashouji, Tajiri072-466-1000
ตําบลทะจิริ cho Sennangun
Misaki
Town

ตําบลมิซะกิ

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

Tondabaya
1-1 Tokiwa-cho,
shi City
เมืองทนดะบะ Tondabayashi City

8:45-17:15

072-492-2775
（การเชื่อม

ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ）
0721-25-1000

เมืองคาวาจินะ
กะโนะ

9:00-17:30

1-1-1 Hara-cho,
Kawachinagano City 0721-53-1111

บาระ

เมืองฮะบิคิโนะ
Fujiidera
City

เมืองฟุจิเดร่ะ
Osakasayama
City

เมืองโอซาก้ า
สะยาม่ะ
Taishi Town

ตําบลไทชิ
Kanan
Town

ตําบลคะนัน
Chihayaakasaka
Village

หมู่บ้านฉิฮะย่ะ
อะคะสะกะ

4-1-1 Konda,
Habikino City

เมืองยะโอะ

[นานาภาษา]

http://www.city.tondabayashi.o

9:00-17:30

saka.jp/

แปลข้ อความอัตโนมัตเิ ป็ น
[นานาภาษา]

9:00-17:30
（จันทร์ ～ศุกร์ ）

9:00-17:30
（เสาร์ ที่3）

9:00-12:00

.lg.jp/

[แปลข้ อความอัตโนมัติเป็ น

นานาภาษา]

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

แปลข้ อความอัตโนมัตเิ ป็ น
[นานาภาษา]
http://www.city.habikino.lg.jp/

072-958-1111

9:00-17:30

แปลข้ อความอัตโนมัตเิ ป็ น
[นานาภาษา]
http://www.city.fujiidera.osaka.j

1-1-1 Oka, Fujiidera
City

072-939-1111

9:00-17:30
（จันทร์ ～ศุกร์ ）

9:00-17:30
（วันเสาร์ ที่1และ3）
9:00-12:00

1-2384-1 Sayama,
Osakasayama City

072-366-0011

88 Oaza Yamada,
Taishi-cho,
Minamikawachigun

0721-98-0300

9:00-17:30

1359-6 Oaza Shiraki,
Kanan-cho,
0721-93-2500
Minamikawachigun

9:00-17:30

180 Oaza Suibun,
Chihayaakasaka-mur 0721-72-0081
aMinamikawachi-gun
072-991-3881

ภาษาญี่ปุ่น
Yao City

p/ แปลข้ อความอัตโนมัตเิ ป็ น

http://www.city.kawachinagano

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

[ภาษาญี่ปนุ่ ]

http://www.town.misaki.osaka.j

ยาชิ

Kawachinagano
City

http://www.town.tajiri.osaka.jp/

1-1-1 Honmachi, Yao
City

072-922-3232

[แปลข้ อความอัตโนมัติเป็ น

นานาภาษา]

http://www.city.osakasayama.o
saka.jp/

แปลข้ อความอัตโนมัตเิ ป็ น
[นานาภาษา]
http://www.town.taishi.osaka.jp
/

[ภาษาญี่ปนุ่ ]

http://www.town.kanan.osaka.j
p/ [ภาษาญี่ปน
ุ่ ]

http://www.vill.chihayaakasaka

9:00-17:30

.osaka.jp/

[ภาษาญี่ปนุ่ ]

8:45-17:15

ภาษาเวียดนาม（จันทร์
,อังคาร, พฤหัส, ศุกร์ ） 9:00-17:00
ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน มีบริการล่าม
（พุธ）
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p/

https://www.city.yao.osaka.jp/

[ภาษาญี่ปนุ่ , อังกฤษ, กาหลี เกาหลีเหนือ, จีน, เวียดนาม,
โปรตุเกส]

Kashiwara
1-55 Andou-cho,
City
Kashiwara City

เมืองคะชิวาร่ะ

http://www.city.kashiwara.osak

072-972-1501
06-4309-3000

Higashiosaka City 1-1-1 Aramoto-kita,
เมืองฮิกาชิ Higashiosaka City

โอซาก้ า

ภาษาญี่ปนุ่

06-4309-3311

ภาษาอังกฤษ,เกาหลี,
จีน

8:45-17:15

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

a.jp/

แปลข้ อความอัตโนมัติ

เป็ น
[นานาภาษา]

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

[แปลข้ อความอัตโนมัติเป็ น
ภาษาอังกฤษ, เกาหลี – เกาหลี
เหนือ, อักษรจีนตัวย่อ,อักษรจีน
ตัวเต็ม]

http://www.city.moriguchi.osak

Moriguchi
City

เมืองโมริกจุ ิ

2-5-5
Keihanhondouri,
Moriguchi City

a.jp/

06-6992-1221

9:00-17:30

[แปลข้ อความอัตโนมัติเป็ น
ภาษาอังกฤษ, เกาหลี – เกาหลี
เหนือ, อักษรจีนตัวย่อ,อักษรจีน
ตัวเต็ม]

https://www.city.hirakata.osaka

Hirakata
City

เมืองฮิราคะตะ

.jp/

2-1-20 Ohgaito-cho,
Hirakata City

Neyagawa
1-1 Honmachi
City
Neyagawa City
เมือง

072-841-1221

9:00-17:30

[แปลข้ อความอัตโนมัติเป็ น
ภาษาอังกฤษ, เกาหลี – เกาหลี
เหนือ, อักษรจีนตัวย่อ,อักษรจีน
ตัวเต็ม]

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

072-824-1181

9:00-17:30

เนย่ะกาว่ะ

[แปลข้ อความอัตโนมัตเิ ป็ น
ภาษาอังกฤษ, เกาหลี – เกาหลี
เหนือ, อักษรจีนตัวย่อ]
http://www.city.daito.lg.jp/

Daito City

เมืองไดโต

Kadoma
City

เมืองคะโดมะ

1-1-1 Tanigawa Daito
072-872-2181
City

1-1 Nakamachi
Kadoma City

9:00-17:30

[แปลข้ อความอัตโนมัติเป็ น
ภาษาอังกฤษ, เกาหลี – เกาหลี
เหนือ, อักษรจีนตัวย่อ,อักษรจีน
ตัวเต็ม]
http://www.city.kadoma.osaka.j

06-6902-1231

Shijonawa
te City
1-1 Nakanohonmachi
072-877-2121
เมือง
Shijonawate City

9:00-17:30

p/ แปลข้ อความอัตโนมัติเป็ น
[นานาภาษา]

https://www.city.shijonawate.lg

8:45-17:15

ชิโจนาวะเตะ

.jp/ แปลข้ อความอัตโนมัตเิ ป็ น
[นานาภาษา]

https://www.city.katano.osaka.j
p/

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

[แปลข้ อความอัตโนมัตเิ ป็ น
ภาษาอังกฤษ, เกาหลี – เกาหลี
เหนือ, อักษรจีนตัวย่อ,อักษรจีน
ตัวเต็ม]

2. เมืองโอซาก้ าและที่ว่าการเขต, สํานักงานสรรพากร
ชื่อเทศบาล

ที่อยู่

เบอร์ โทรศัพท์

วันเวลา รั บบริการ

（ภาษาญี่ปน
ุ่ ）

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

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

จันทร์ ～ศุกร์

06-6208-8181

แปลข้ อความอัตโนมัตเิ ป็ น
[นานาภาษา]

9:00-17:30

06-6773-6533

Information Counter
（ภาษาอังกฤษ,จีน,

เกาหลี – เกาหลีเหนือ,
เวียดนาม, ฟิ ลิปปิ นส์）

URL

ยกเว้ นช่วงสิ ้นปี - https://www.ih-osaka.or.jp/infor
mation_center/
ช่วงปี ใหม่
ข่าวสารความเป็ นอยู่สําหรับคน
จันทร์ ～ศุกร์ ต่างชาติ [ภาษาญี่ปนุ่ , อังกฤษ,
9:00-19:00
จีน, เกาหลี – เกาหลีเหนือ,
เสาร์ , อาทิตย์, เวียดนาม, ฟิ ลิปปิ นส์]

วันหยุดราชการ
9:00-17:30

ภาษาที่ให้ บริการ

เวลารับบริการ（เขตดังกล่าวข้ างล่างใช้ เวลาเดียากัน）
（จันทร์ ～ ศุกร์ ）9:00-17:30

※สําหรับวันศุกร์ หน่วยงานส่วนหนึ่งขยายเวลาบริ การจนถึง 19:00

ภาษาอังกฤษ, จีน, เกาหลี - เกาหลีเหนือ,
เวียดนาม, ฟิ ลิปปิ นส์

（ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน）9:00-17:30
※เฉพาะหน่วยงานส่วนหนึง่ เท่านัน้

เบอร์ โทรศัพท์
ชื่อเขต

ที่อยู่

หน่วยงานให้ ปรึกษา
แนะนําสําหรับ
คนต่างชาติ

URL

ในกรณีที่ไม่ทราบ [แปลข้ อความอัตโนมัตเิ ป็ นนานาภาษา]
ผู้รับผิดชอบ

Kita คิตะ

2-1-27 Ougimachi,
Kita-ku, Osaka City

06-6313-9907

06-6313-9986

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

Miyakojima

มิย่ะโกะจิม่ะ

2-16-20 Nakano-cho,
Miyakojima-ku, Osaka 06-6882-9907
City

06-6882-9986

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

Fukushi
ma

ฟุคชุ ิม่ะ

1-8-1 Ohbiraki,
Fukushima-ku, Osaka 06-6464-9907
City

06-6464-9986

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

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

06-6466-9907

06-6466-9986

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

1-2-27 Kyutaromachi,
Chuo-ku, Osaka City

06-6267-9907

06-6267-9986

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

4-5-14 Shinmachi,
Nishi-ku, Osaka City

06-6532-9907

06-6532-9986

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

1-15-25 Ichioka,
06-6576-9907
Minato-ku, Osaka City

06-6576-9986

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

Chuo จูโอ
Nishi

นิชิ

Minato

มินาโตะ
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Taisho

ไทโช

2-7-95 Chishima,
06-4394-9907
Taisho-ku, Osaka City

06-4394-9986

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

Tennoji

เท็นโนจิ

20-33 Shimpouincho,
06-6774-9907
Tennoji-ku, Osaka City

06-6774-9986

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

Naniwa

นานิวะ

1-4-20 Shikitsuhigashi,
06-6647-9907
Naniwa-ku, Osaka City

06-6647-9986

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

06-6478-9907

06-6478-9986

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

06-6308-9907

06-6308-9986

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

06-4809-9907

06-4809-9986

http://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodoga
wa/

Higashi2-8-4 Ooimazato Nishi,
nari ฮิกาชิ Higashinari-ku, Osaka 06-6977-9907
City
นาริ

06-6977-9986

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

Nishi1-2-10 Mitejima,
yodogawa Nishiyodogawa-ku,
นิชิโยโดกาว่ะ Osaka City

Yodogawa 2-3-3 Juso Higashi,
โยโดกาว่ะ Yodogawa-ku, Osaka
City
Higashiyodogawa 2-1-4 Houshin,
ฮิกาชิโยโด Higashiyodogawa-ku,
Osaka City

กาว่ะ

06-6715-9907

06-6715-9986

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

Asahi

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

อะสะฮิ

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

ทฺสรึ ุมิ

5-4-19 Yokozutsumi,
06-6915-9907
Tsurumi-ku,Osaka City

06-6915-9986

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

Abeno

อะเบโนะ

1-1-40 Fuminosato,
06-6622-9907
Abeno-ku, Osaka City

06-6622-9986

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

06-6682-9986

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

06-6694-9986

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

06-4399-9986

http://www.city.osaka.lg.jp/higashisumiyo
shi/

Ikuno

อิคโุ นะ

Suminoe 3-1-17 Misaki,
สุมิโนะเอะ Suminoe-ku, Osaka 06-6682-9907
City
3-15-55
Sumiyoshi Minamisumiyoshi,
06-6694-9907
สุมิโยชิ
Sumiyoshi-ku, Osaka
City
Higashi- 1-13-4 Higashitanabe,
sumiyoshi Higashisumiyoshi-ku, 06-4399-9907
ฮิกาชิสมุ ิโยชิ Osaka City
Hirano

3-8-19 Setoguchi,
06-4302-9907
Hirano-ku, Osaka City

06-4302-9986

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

Nishinari

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

06-6659-9986

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

ฮิราโนะ
นิชินาริ

06-6659-9907
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สํานักงาน
สรรพากร

ที่อยู่

เบอร์ โทรศัพท์ วันเวลา รับบริการ

Umeda

อุเมดะ

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

06-4797-2948

Kyobashi

เคียวบาชิ

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

06-4801-2948

เบนเต็นโจ

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

06-4395-2948

Namba

นัมบะ

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

Abeno

อะเบโนะ

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

Bentencho

จันทร์ - ศุกร์
9:00-17:30

วันศุกร์ เปิ ดถึง
19:00

06-4396-2948

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

3. เมืองสาไกและที่ว่าการเขต
ชื่อเทศบาล

ที่อยู่

เบอร์ โทรศัพท์

เวลารับ
บริการ

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

Sakai
City

เมืองสาไก

ชื่อเขต

3-1 Minami Kawaramachi,
Saiku, Sakai City

ที่อยู่

072-233-1101

เบอร์ โทรศัพท์

9:00-17:30

[ภาษาอังกฤษ, เกาหลี –
เกาหลีเหนือ, จีน, โปรตุเกส,
สเปน, เวียดนาม, ไทย,
ฟิ ลิปปิ นส์、อินโดนีเซีย]

เวลารั บบริการ

URL
[ภาษาญี่ป่ นุ ]

จันทร์ - ศุกร์

Sakai

สาไก

3-1 Minami Kawaramachi,
Sakai-ku, Sakai City

072-228-7403

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 9:00-17:30

http://www.city.sakai.lg.jp/nak
a/index.html

072-287-8100

https://www.city.sakai.lg.jp/hi
gashi/index.html

072-363-9311

http://www.city.sakai.lg.jp/mih
ara/index.html

Higashi 195-1 Hikishouharaderamachi,

ฮิกาชิ

Higashi-ku, Sakai City

Mihara 167-1 Kuroyama, Mihara-ku,
มิฮาร่ะ Sakai City

จันทร์ - ศุกร์
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Minami 1-1-1 Momoyamadai, Minami-ku,

มินามิ

Sakai City

http://www.city.sakai.lg.jp/min
ami/index.html

072-290-1800

4. องค์ การการเข้ าประเทศ
ชื่อ
Osaka
Immigration
Bureau

กองตรวจ
คนเข้ าเมือง
โอซาก้ า

ที่อยู่

เบอร์ โทรศัพท์

เวลารับ
บริการ

URL

http://www.immi-moj.go.jp/
ติดต่อแต่ละแผนก
จันทร์ - ศุกร์ [มีบริการภาษาญี่ปนุ่ ,
โดยตรงจากURL
9:00-17:30 อังกฤษ, เกาหลี-เกาหลีเหนือ
ข้
า
งล่
า
งนี
้
(แต่จะปิ ดรับ
ลงรถไฟใต้ ดินสายจูโอที่สถานี คอส
,จีน, โปรตุเกส, สเปน]
มอสสแควร์ ออกทางออกหมายเลข http://www.imm การยื่นเอกสาร

1-29-53 Nanko Kita,
Suminoe-ku, Osaka City

i-moj.go.jp/sos
hiki/kikou/osak ถึงเวลา16:00)
a.html

3

5. รายชื่อสมาคมความร่ วมมือระหว่ างประเทศ ในจังหวัดโอซาก้ า
Osaka Foundation of International Exchange (OFIX) http://www.ofix.or.jp/

มูลนิธิแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศจังหวัดโอซาก้ า(OFIX)

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/

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

มูลนิธิแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศอินเตอร์ เนชัน่ แนลเฮาท์(I-house)

8-2-6 Uehonmachi, Tennoji-ku, Osaka 543-0001
center@ih-osaka.or.jp
Suita International Friendship Association (SIFA) http://suita-sifa.org/
TEL 06-6773-8989
FAX 06-6773-8421

สมาคมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมืองซุยตะ(SIFA)

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

สมาคมระหว่างประเทศเมืองทะคะทฺสคึ (ิ 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

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

http://www.ifai.jp/

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
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office@settsu-saie.org

Association for Toyonaka Multicultural Symbiosis（ATOMS）

(มูลนิธิ) สมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศโทโยนากะ

http://www.a-atoms.info/

6 F “Etre Toyonaka”
1-1-1-601 Tamai-cho, Toyonaka 560-0026
Ikeda Multicultural Center (IMC)
TEL 06-6843-4343
FAX 06-6843-4375

atoms@a.zaq.jp

ศูนย์นานาวัฒนธรรมเมืองอิเคดะ

http://www.city.ikeda.osaka.jp/shisetsu/bunka/1447722780463.html

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/
TEL072-735-7588
FAX072-735-7589

(มูลนิธิ) สมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเมืองมิโน่

Minoh Multicultural Center
5-2-36 Onohara-nishi, Minoh 562-0032
Izumiotsu International Exchange Association
TEL 072-727-6912
FAX 072-727-6920

สมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเมืองอิซมึ ิโอทฺสึ

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

c/o Policy Promotion Division General Policy Department
Izumiotsu City Hall
TEL 0725-33-1131
FAX 0725-21-0412
9-12 Shinonome-cho, Izumiotsu 595-8686
kokusai@city.izumiotsu.osaka.jp
International Exchange Association of Izumi City

สมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเมืองอิซมึ ิ

http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/soumubu/zinkenkokusai/gyoumu/kokusaikouryu
.html

c/o Human Rights and International Division
Izumi City Hall 2-7-5 Fuchu-cho, Izumi 594-8501
Takaishi Sister City Association
TEL 0725-99-8115
FAX 0725-45-3128

สมาคมร่วมเป็ นบ้ านพี่เมืองน้ องของเมืองทะคาอิชิ

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

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

สมาคมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตําบลทะดะโอคะ

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/

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

สมาคมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมืองคิชิวาดะ
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/

สมาคมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมืองไคซึคะ(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
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Izumisano Cross-cultural Association (ICA) http://www.ica.gr.jp/wp/features-ja

สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเมืองอิซมึ ิสะโนะ(ICA)
TEL 072-429-9741
FAX 072-429-9742

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

Sennan City ABC Committee

คณะกรรมการ ABC ของเมืองเซนนัน

https://abc-iinkai.jp/

info@ica.gr.jp

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/

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

ชมรมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเมืองฮันนัน
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/

สมาคมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมืองคาวาจินะกะโนะ（KIFA）

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/

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

ศูนย์ความสัมพันธ์แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมเมืองทนดะบะยาชิ
TEL/FAX
0721-24-2622

1-4-31 Koda, Tondabayashi 584-0036

ticc@m4.kcn.ne.jp

Habikino International Exchange Volunteer Circle (MIYABI)

ชมรมอาสาสมัครแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเมืองฮะบิคิโนะ (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/

สมาคมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมืองฟุจิเดร่ะ

c/o Community Promotion Division
Fujiidera City Hall 1-1-1 Oka, Fujiidera 583-8583
Yao International Center（YIC） http://www.helloyic.or.jp/
TEL 072-939-1050
FAX 072-952-8981

ศูนย์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมืองยะโอะ（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
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sangyo@city.kashiwara.osaka.jp

Higashiosaka International Friendship Association http://hoifa.com/

สมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเมืองฮิกาชิโอซาก้ า

c/o Cultural & International Division
Human Rights and Culture Department
TEL 06-4309-3155
Higashiosaka City Hall
FAX 06-4309-3823
1-1-1 Aramoto-kita, Higashiosaka 577-8521
bunkoku@city.higashiosaka.lg.jp
Moriguchi Foundation of International Exchange

ชมรมเพื่อนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศโมริ กจุ ิ

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/

มูลนิธิแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศเมืองฮิราคะตะ
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）

สมาคมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเมืองเนย่ะกาว่ะ（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/

สมาคมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเมืองคะตะโนะ (KIFA)
TEL 072-894-1113
FAX 072-894-1119

1 F Katano Hall 14-25 Matsuzuka, Katano 576-0043
katano_ifa@yahoo.co.jp
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Ⅸ‐２

หน่ วยงานให้ คาํ ปรึกษาแนะนําเป็ นภาษาต่ างประเทศ
ชื่อ

ปรึกษาเนือ้ เรื่ อง

Osaka Information
Service for
Foreign Residents

ภาษาอังกฤษ,
โปรตุเกส, สเปน,
ฟิ ลิปปิ นส์, ไทย, จีน,
เกาหลี-เกาหลีเหนือ,
เวียดนาม,อินโดนีเซีย
,เนปาล

หน่ วยงานให้
คําปรึกษาแนะนํา
สําหรั บชาวต่ าง
ชาติจังหวัดโอ
ซาก้ า

Osaka
International
House Foundation

มูลนิธิแลก
เปลี่ยนระหว่ าง
ประเทศอินเตอร์
เนชั่นแนลเฮาท์

รวมการให้
คําปรึ กษาเรื่ อง ภาษาอังกฤษ, จีน,
ทัว่ ไป
เกาหลี -เกาหลีเหนือ
,เวียดนาม,
ฟิ ลิปปิ นส์
(ทุกวัน)

ไลฟ์ ไลน์
เส้ นชีวิตคันไซ

ศูนย์ ข่าวสาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
วีซ่าสําหรั บคน
ต่ างชาติ

จันทร์ , ศุกร์

9:00-20:00

อังคาร, พุธ,
พฤหัส
9:00-17:30

ยกเว้ น
วันหยุดราชการ
และช่วงปี ใหม่
(29ธ.ค.-3ม.ค.)

สถานที่ติดต่ อ
06-6941-2297

ปรึกษาทางอีเมล์

(ภาษาญี่ปนุ่ , อังกฤษ)
Jouhou-c@ofix.or.jp

URL
http://www.ofix.or.jp/life/ind
ex.html

ทุกวันอาทิตย์ที่ 2
และ 4 ของเดือน
13:00-17:00

จันทร์ - ศุกร์

9:00-19:00

เสาร์ , อาทิตย์,
วันหยุดราชการ

9:00-17:30

06-6773-6533
URL
http://www.ih-osaka.or.jp/

06-6441-9595
URL
http://kansai-seimeisen.com/
about_1.html
0570-013-904

ให้ คําปรึกษา ภาษาอังกฤษ, จีน,
เกี่ยวกับ
เกาหลี-เกาหลีเหนือ, จันทร์ -ศุกร์
สถานภาพการ สเปน, โปรตุเกส
8:30-17:15
พํานัก
ฯลฯ

ให้ คําปรึกษา
ทางการแพทย์
(แนะนําระบบ
รักษาพยาบาล
ของญี่ปนุ่ /
ศูนย์ ข้อมูลข่ าวสาร แนะนําสถาน
พยาบาลที่
สถานพยาบาล
สามารถให้
นานาชาติ
AMDA
International
Medical
Information
Center

วันทํางาน

ยกเว้ น
วันหยุดราชการ
และช่วงสิ ้นปี ปี ใหม่
อังคาร, พฤหัสบดี
ภาษาจีนไต้ หวัน
(ฮกเกี ้ยน), ภาษาจีน , เสาร์
10:00-19:00
กลาง

Kansai Lifeline

Immigration
General
Information
Center for
Foreign Nationals

ภาษาที่ให้ บริการ

03-5796-7112
(IP, PHS,

ต่างประเทศ)

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

 03-6233-9266

ภาษาญี่ปนุ่ ง่ายๆ
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จันทร์ -ศุกร์

10:00-15:00

(โตเกียวเซ็นเตอร์ )

URL
https://www.amdamedicalc
enter.com/

ชื่อ

แอมด้ า

ปรึกษาเนือ้ เรื่ อง

บริการด้ วย
ภาษาต่าง
ประเทศได้
และบริการล่าม
เป็ นต้ น)

ให้ คําปรึกษา
ทางการแพทย์
(ให้ คําปรึกษา
สํานักงานชาร์ ม
ด้ วยนานา
ภาษาเกี่ยวกับ
เรื่ องอาการติด
เชื ้อทาง
เพศสัมพันธ์
เช่น เอชไอวี)
ให้ คําปรึกษา
เรื่ องแรงงาน
(ให้ คํา ปรึกษา
และแนะนํา
อาชีพแก่
Osaka
นักศึกษา
Employment
Service Center for ต่างชาติและผู้ที่
เชี่ยวชาญ
Foreigners
ทางด้ าน
ศูนย์ บริการบริ หาร เทคโนโลยี)
แรงงานต่ างด้ าวโอ
ซาก้ า
ให้ คําปรึกษา
เรื่ องแรงงาน
(คําแนะนํา
เกี่ยวกับวีซ่า)
CHARM

Hello Work
(Sakai)

ฮัลโหลเวิร์ค
(สาไก)

ให้ คําปรึกษา
เรื่ องแรงงาน

ภาษาที่ให้ บริการ

วันทํางาน

ภาษาสเปน,
โปรตุเกส, อังกฤษ
ภาษาไทย

อังคาร

ภาษาฟิ ลิปปิ นส์,
อังกฤษ

พฤหัสบดี

16:00-20:00

พุธ

16:00-20:00
16:00-20:00

ภาษาอังกฤษ, จีน, (ยกเว้ นวันหยุด
โปรตุเกส
ราชการ และช่วง
สิ ้นปี -ปี ใหม่
บางกรณีวนั
ทํางาน
จะเปลี่ยนไป)
13:00-18:00

ภาษาสเปน

จันทร์ ～ศุกร์
อังคาร・
พฤหัสบดี

13:00 - 18:00

จันทร์ ～ศุกร์

14:00-18:00

กรุณาติดต่อ
ล่วงหน้ าและ
จองวันเวลา
จันทร์ ～ศุกร์

13: 00-17: 00

ภาษาจีน / โปรตุเกส /
ในกรณีที่จํา
สเปน
เป็ นต้ องมีลา่ ม
กรุณาติดต่อ
ล่วงหน้ า
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สถานที่ติดต่ อ

 06-6354-5901

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

16th Floor
Hankyu Grand Building
8-47 Kakuda-cho,
Kita-ku, Osaka City

ชัน้ 16 ตึกฮังคิวแกรนด์
บิลดิง
8-47 คะคุดะ-โจว、คิตะคุ、
โอซาก้ า
 06-7709-9465

URL

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

 072-222-5049
URL

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

ชื่อ

“The Advisor for
Foreign Workers”,
Osaka Labor
Bureau

หน่ วยงานให้
คําปรึกษาสําหรั บ
คนงานต่ างชาติ
กรมแรงงานโอ
ซาก้ า
Telephone
Consultation
Service for

Foreign Workers

หน่ วยงานให้
คําปรึกษาทาง
โทรศัพท์ สําหรั บ
คนงานต่ างชาติ

ปรึกษาเนือ้ เรื่ อง

ภาษาที่ให้ บริการ

ให้ คําปรึกษา ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเงื่อนไข (จันทร์ / พุธ)
ภาษาโปรตุเกส
ด้ านแรงงาน
(พุธ / พฤหัสบดี)
ภาษาจีน (พุธ)

ให้ คําปรึกษา
เกี่ยวกับเงื่อนไข
ด้ านแรงงาน,
อธิบายเกี่ยวกับ
เรื่ องกฎหมาย
และแนะนํา
สํานักงาน
ต่างๆที่
เกี่ยวข้ อง

ภาษาอังกฤษ
(จันทร์ - ศุกร์ )
ภาษาจีน
(จันทร์ - ศุกร์ )
ภาษาโปรตุเกส
(จันทร์ - ศุกร์ )
ภาษาสเปน
(จันทร์ - ศุกร์ )
ภาษาฟิ ลิปปิ นส์
(อังคาร,พุธ,
พฤหัสบดี, ศุกร์ )
ภาษาเวียดนาม
(พุธ, ศุกร์ , เสาร์ )
ภาษาพม่า
(พุธ, อาทิตย์)
ภาษาเนปาล
(พุธ, อาทิตย์)

Osaka Prefectural
General Labor
Office

ให้ คําปรึกษา
เกี่ยวกับปั ญหา
หน่ วยสํานักงานให้ /
ภาษาอังกฤษ
คําปรึกษาแรงงาน เรื่ องกลุ้มใจใน ภาษาจีน
ทั่วไปจังหวัดโอ
ที่ทํางานและ
ปั ญหาแรงงาน
ซาก้ า
ทัว่ ไป
Osaka Prefecture
Female
Consultation
Center

วันทํางาน

9:30-17:00

(ยกเว้ น12:00 13:00)

อาจมีการ
เปลี่ยนวัน
กรุณาติดต่อ
ล่วงหน้ า

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
0570-001701

0570-001702

0570-001703

10:00～15:00

0570-001704

(ยกเว้ น

12:00-13:00)

0570-001705

0570-001706

0570-001707

0570-001708

3rd floor, West wing of L
Osaka Building 2-5-3,

จันทร์ ～ศุกร์

Ishimachi,Chuo-ku,
Osaka City

ชัน้ 3 ตึกเอรุ โอซาก้ า ตึก
ในกรณีที่จําเป็ น ทิศใต้
ต้ องมีลา่ ม กรุณา 2-5-3 อิชิโจว、จูโอ-คุ、
ติดต่อล่วงหน้ า โอซาก้ า
9:00-17:45

ให้ คําปรึกษา ภาษาอังกฤษ, จีน, จันทร์ ～ศุกร์
เกี่ยวกับปั ญหา เกาหลี-เกาหลีเหนือ, 9:00-17:30
/
โปรตุเกส, สเปน,
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สถานที่ติดต่ อ

06-6946-2608
URL
http://www.pref.osaka.lg.jp/
sogorodo/soudan/
06-6949-6181
URL
http://www.pref.osaka.lg.jp/j
oseisodan/shokai.html

ชื่อ

ศูนย์ ปรึกษา
สําหรั บสตรี
จังหวัดโอซาก้ า

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

สํานักงานที่ปรึกษา
ด้ านสิทธิมนุษยชน
แผนก
คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนกรม
กฎหมายโอซาก้ า

ปรึกษาเนือ้ เรื่ อง

ภาษาที่ให้ บริการ

วันทํางาน

สถานที่ติดต่ อ

เรื่ องกลุ้มใจของ เวียดนาม
สตรี
,ฟิ ลิปปิ นส์, ไทย,
อินโดนีเซีย,เนปาล

ให้ คําปรึกษา
เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน

ภาษาอังกฤษ, จีน,
เกาหลี-เกาหลีเหนือ, จันทร์ ～ศุกร์
ฟิ ลิปปิ นส์,โปรตุเกส, 9:00-17:00
เวียดนาม

ให้ คําปรึกษา
เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน

วันศุกร์ที่ 2 และ4
ภาษาอังกฤษ, จีน,
ของเดือน
เกาหลี- เกาหลีเหนือ

ให้ คําปรึกษา
เกี่ยวกับ
กฎหมาย

ภาษาอังกฤษ, จีน,
เกาหลี – เกาหลี
จันทร์～ศุกร์
เหนือ, สเปน,
โปรตุเกส, เวียดนาม 9:00 - 17:00
,ฟิ ลิปปิ นส์, ไทย,
เนปาล

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

Osaka Bar
Association ศูนย์

ปรึกษาเรื่องสิทธิ
มนุษยชนทาง
โทรศัพท์ สมาคม
ทนายความโอซาก้ า
Japan Legal
Support Center
(Houterasu)

ศูนย์ ช่วยเหลือ
ด้ านกฎหมายของ
ญี่ปน(โฮเทราสุ
ุ่
)

06-6364-6251

12:00 - 17:00
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 0570-078377
URL
http://www.houterasu.or.jp/
multilingual/index.html

การรักษาพยาบาลและสุขอนามัย

Ⅸ-3

１．รายชื่อคลีนิคฉุกเฉินตอนกลางคืนและวันหยุด

(เฉพาะภาษาญี่ปนุ่ เท่านัน้ กรุณพาคนพูดภาษาญี่ปนุ่ ได้ ไปด้ วย)
Int

Ped
แผนกอายุรแพทย์
แผนกกุมารแพทย์
Sur
Den
แผนกศัลยแพทย์
แผนกทันตแพทย์
Oph
Oto
แผนกจักษุแพทย์
แผนกหูคอจมูก
Ort
แผนกศัลยกรรมตกแต่ง
※ สามารถค้ นหาข้ อมูลโดยละเอียดได้ จากเวบไซต์ข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ของจังหวัดโอซาก้ า
（https://www.mfis.pref.osaka.jp/apqq/qq/men/pwtpmenult01.aspx）

ชื่อเมือง
Suita

เมืองซุยตะ

ชื่อสถานพยาบาล
Suita Municipal
Emergency Clinic

คลีนิคฉุกเฉินแห่ ง
เทศบาลซุยตะ

Int Ped Sur Den

Osaka Mishima
Emergency
Medical Center/
Takatsuki
Shimamoto & Shimamoto
Emergency Clinic
Takatsuki

ตําบล
ชิมะโมะโตะ
และ
เมืองทะคะทฺสคึ ิ

ที่อยู่

19-2 Deguchicho,
Suita
19-2 เดกุจิโจว ซุยตะ

เบอร์ โทรสัพท์

ชัน้ 4 ศูนย์อนามัยแห่ง 06-6339-2271
เทศบาลในอาคาร
สวัสดิภาพรวม

Int Ped Sur Den
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อาทิตย์, วันหยุดราชการ, ช่วง
สิ ้นปี - ปี ใหม่

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

กลางคืนของวันในสัปดาห์

(Int / Ped / Sur)
20:30-6:30

11-1
Minami-akutagawa
cho, Takatsuki

คลีนิคฉุกเฉินแห่ งมิ
11-1
ชิม่ะ โอซาก้ า /
คลีนิคฉุกเฉินแห่ ง มินามิ-อะคุตะกะวะ
ตําบลชิมะโมะโตะ โจว, ทะคะทฺสคึ ิ
และเทศบาลทะ
คะทฺสึคิ

วันและเวลาทํางาน

เสาร์ (Int / Ped / Sur)

14:30- 6:30
072-683-9999

อาทิตย์และวันหยุดราชการ

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

อาทิตย์และวันหยุดราชการ

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

ชื่อเมือง

Ibaraki

เมืองอิบาระคิ

ชื่อสถานพยาบาล

Ibaraki Municipal
Public Health and
Medical Center
Emergency Clinic

คลีนิคฉุกเฉิน
ศูนย์ บริการสุขภาพ
การแพทย์ แห่ ง
เทศบาลอิบาระคิ

ที่อยู่

Ibaraki Municipal
Public Health and
Medical Center
3-13-5 Kasuga,
Ibaraki

Int Den
*For pediatrics, visit ศูนย์บริ การสุขภาพ
การแพทย์แห่ง
Takatsuki/
Shimamoto
เทศบาลอิบาระคิ
Emergency Clinic 3-13-5 คะสุกะ,

สําหรั บแผนกกุมาร อิบาระคิ
แพทย์ ติดต่ อคลีนิค
ฉุกเฉินแห่ งตําบลชิ
มะโมะโตะหรื อ
เทศบาลทะคะทฺสึคิ
Settsu

เมืองเซตทฺสึ

Settu Municipal
Emergency Clinic

คลีนิคฉุกเฉินแห่ ง
เทศบาลเซตทฺสึ

Int Ped
Clinic of Toyonaka
Municipal Health
Center

Toyonaka

เมืองโทโยนากะ

เบอร์ โทรสัพท์

32-19, Koroen,
Settu City

กลางคืนของวันในสัปดาห์

(Int) 21:00 - 23:30

072-625-7799

2-6-1, Uenosaka,
Toyonaka City

Shounai Public
Health Center

072-633-1171

อาทิตย์และวันหยุดราชการ

9:30 - 11:30
13:00 - 16:00
06-6848-1661

อาทิตย์, วันหยุดราชการ, ช่วง
วันที1่ 4 / 15 เดือนสิงหาคม,
ช่วงสิ ้นปี - ปี ใหม่
9:30 - 16:30

1-3-14-101
Shimaecho,
Toyonaka

ศูนย์ การแพทย์ แห่ ง 1-3-14-101
โชไน
ชิมะเอะโจว,
Int Ped Den
โทโยนากะ

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

คลีนิคฉุกเฉินศูนย์
2-6-1, อุเอะโนะสะ
การแพทย์ แห่ ง
เทศบาลโทโยนากะ กะ, โทโยนากะ
Int Ped Den

เสาร์ (Int) 17:00 - 6:30
อาทิตย์และวันหยุดราชการ
อาทิตย์และวันหยุดราชการ

32-19, โคโรเอ็น,

เซตทฺสึ

วันและเวลาทํางาน

06-6332-8558

อาทิตย์, วันหยุดราชการ, ช่วง
วันที1่ 4 / 15 เดือนสิงหาคม,
ช่วงสิ ้นปี - ปี ใหม่
9:30-16:30

（1F East Wing Ikeda
City Hospital）

Ikeda

เมืองอิเคดะ

Ikeda Municipal
Emergency Clinic

คลีนิคฉุกเฉินแห่ ง
เทศบาลอิเคดะ
Int Ped Den

3-1-18 Jonan,
Ikeda
3-1-18 โจวนัน,

อิเคดะ

（ชัน1
้ ตึกด้ านตะวัน

ออกของโรงพยาบาลแห่ง
เทศบาลอิเคดะ）
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072-752-1551

อาทิตย์, วันหยุดราชการ, ช่วง
สิ ้นปี - ปี ใหม่

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

ชื่อเมือง

ชื่อสถานพยาบาล
Toyono District
Children’s
Emergency Clinic

ที่อยู่

เบอร์ โทรสัพท์

5-1-14 Kayano,
Minoh

คลีนิคเด็กฉุกเฉิน 5-1-14 คะย่ะโนะ,
แห่ งเขตโทโยโนะ มิโน่

072-729-1981

Ped

Minoh

วันและเวลาทํางาน
กลางคืนของวันในสัปดาห์
18:30-6:30วันถัดไป
เสาร์ 14:30-6:30วันถัดไป
อาทิตย์, วันหยุดราชการ, ช่วง
สิ ้นปี -ปี ใหม่
8:30-6:30วันถัดไป
กลางคืนของวันในสัปดาห์
(Int / Sur) 18:30 - 6:30
วันถัดไป

เมืองมิโน่
Minoh City Hospital 5-7-1 Kayano,
โรงพยาบาลแห่ ง Minoh

เทศบาลมิโน่

Int Den Sur

5-7-1 คะย่ะโนะ,

เสาร์ (Int / Sur) 14:30 - 6:30
วันถัดไป

072-728-2001

มิโน่

อาทิตย์, วันหยุดราชการ, ช่วง
สิ ้นปี - ปี ใหม่

(Int / Sur) 8:30 - 6:30
วันถัดไป

อาทิตย์, วันหยุดราชการ, ช่วง
สิ้นปี - ปี ใหม่
Juso Emergency
Clinic

คลีนิคฉุกเฉินแห่ ง
จูโซ
Osaka City

เมืองโอซาก้ า

Int Ped

Miyakojima
Emergency Clinic

คลีนิคฉุกเฉินแห่ ง
มิย่ะโกะจิม่ะ
Int Ped

1-11-26
Juso-Higashi,
Yodogawa-ku,
Osaka

(Den)

06-6304-7883

9:30～16:30

อาทิตย์, วันหยุดราชการ,
ช่วงสิ ้นปี - ปี ใหม่

1-11-26 จูโซ-ฮิกา
ชิ, โยโดกาว่ะ-คุ,

10:00-16:30

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

อาทิตย์, วันหยุดราชการ,
ช่วงสิ ้นปี - ปี ใหม่

โอซาก้ า

โอซาก้ า
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06-6928-3333

10:00-16:30

ชื่อเมือง

ชื่อสถานพยาบาล
Imazato
Emergency Clinic

คลีนิคฉุกเฉินแห่ ง
อิมะสะโตะ
Int Ped

Nakano
Emergency Clinic

คลีนิคฉุกเฉินแห่ ง
นะคะโนะ
Int .Ped

ที่อยู่

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

เบอร์ โทรสัพท์

วันและเวลาทํางาน

06-6972-0767

อาทิตย์, วันหยุดราชการ,
ช่วงสิ ้นปี - ปี ใหม่
10:00-16:30

โอซาก้ า

2-1-20 Nakano,
Higashisumiyoshiku, Osaka
2-1-20 นะคะโนะ,
ฮิกาชิสมุ ิโยชิ-คุ,

กลางคืนของวันในสัปดาห์
(Ped) 20:30-23:00

06-6705-1612

โอซาก้ า

อาทิตย์, วันหยุดราชการ,
ช่วงสิ ้นปี - ปี ใหม่
(Int / Ped) 10:00-16:30

กลางคืนของวันในสัปดาห์

Central
Emergency Clinic

คลีนิคฉุกเฉินกลาง
Int Ped Oph Oto

Nishikujo
Emergency Clinic

4-10-13
Shinmachi,
Nishi-ku, Osaka

คลีนิคฉุกเฉินแห่ ง
สะว่ ะโนะโจ
Int Ped

เสาร์

06-6534-0321

4-10-13 ชิมมะจิ,
นิช-ิ คุ, โอซาก้ า

4-14-28
Minamisumiyoshi,
Sumiyoshi-ku,
Osaka
4-14-28 มินามิสม
ุ ิ
โยชิ, สุมิโยชิ-คุ, โอ

ซาก้ า
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(Int / Ped) 15:00-5:30
วันถัดไป
(Oph / Oto) 15:00-21:30

อาทิตย์, วันหยุดราชการ,
ช่วงสิ ้นปี - ปี ใหม่

(Int / Ped) 17:00-5:30
วันถัดไป
(Oph / Oto) 10:00-21:30

5-4-25 Nishikujo,
Konohana-ku,
Osaka

คลีนิคฉุกเฉินแห่ ง
5-4-25 นิชิคโุ จ,
นิชิคุโจ
โคโนฮาน่ะ-คุ,
Int Ped
โอซาก้ า
Sawanocho
Emergency Clinic

(Int / Ped) 22:00-5:30
วันถัดไป
(Oph / Oto) 22:00-0:30

06-6464-2111

อาทิตย์, วันหยุดราชการ,
ช่วงสิ ้นปี - ปี ใหม่
10:00-16:30

06-4700-7771

อาทิตย์, วันหยุดราชการ,
ช่วงสิ ้นปี - ปี ใหม่
10:00-16:30

ชื่อเมือง

ชื่อสถานพยาบาล
Osaka Dental
Association
Emergency Clinic

ที่อยู่

เบอร์ โทรสัพท์

1-3-27
Dogashiba,
06-6772-8886
Tennoji-ku, Osaka

วันและเวลาทํางาน
อาทิตย์, วันหยุดราชการ,
ช่วงสิ ้นปี - ปี ใหม่

คลีนิคฉุกเฉินแห่ ง
9:30-16:00
สมาคมทันยแพทย์ 1-3-27 โดกะชิบ่ะ, 06-6774-2600
เท็นโนจิ-คุ, โอซาก้ า (เฉพาะเวลา
ทุกคืน 21:00-3:00 วันถัดไป
โอซาก้ า
กลางคืนเท่านัน้ )
Den
กลางคืนของวันในสัปดาห์
20:30 - 4:30 วันถัดไป

Sakai Children
Emergency Center
Ped

คลีนิคเด็กฉุกเฉิน
แห่ งเทศบาลสาไก
Ped

เสาร์ 17:30 - 4:30 วันถัดไป
อาทิตย์,วันหยุดราชการ

1-1-2 Nishi-ku
Ebarajiacho, Sakai
072-272-0909
1-1-2 นิช-ิ คุ,

9:30 - 11:30, 12:45 -16:30
17:30 - 4:30 วันถัดไป

ช่วงโอบ้ ง 8/13,14,15

9:30 - 11:30, 12:45 - 16:30

เอะบาร่ะจิโจว,สาไก

(เฉพาะเสาร์ /

อาทิตย์17:30 -

20:30), 20:30 - 4:30 วันถัดไป

ช่วงสิ ้นปี - ปี ใหม่

Sakai

เมืองสาไก

9:30 - 11:00, 12:45 16:30, 17:30 - 4:30 วันถัดไป

Sakai Senboku
Emergency
Medical Center

ศูนย์ การแพทย์
ฉุกเฉินแห่ ง
เซ็นโบะคุ สาไก

เสาร์ 17:30 - 20:30
อาทิตย์,วันหยุดราชการ

1-8-1 Takeshirodai,
Minami-ku Sakai
1-8-1 ทาเกะชิโร่ ได,

มินามิ-คุ ,สาไก

Int

072-292-0099

9:30 - 11:30,
12:45 - 16:30, 17:30 20:30

ช่วงโอบ้ ง 8/13,14,15

9:30 - 11:30, 12:45 16:30, （เฉพาะเสาร์ /
อาทิตย์17:30 - 20:30）

ช่วงสิ ้นปี - ปี ใหม่

9:30 - 11:00, 12:45 - 16:30
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ชื่อเมือง

ชื่อสถานพยาบาล

Sakai Oral Health
Center

ศูนย์ ทันตกรรมแห่ ง
เทศบาลสาไก
Den

Osakasayama
Medical
Osakasaya Association
Emergency Clinic
ma

เมืองโอซาก้ า
สะยาม่ะ

Takaishi

คลีนิคฉุกเฉิน
สมาคมการแพทย์
แห่ งเทศบาลโอ
ซาก้ าสะยาม่ ะ

Int
Takaishi City
Medical & Clinical
Care Center

ที่อยู่
18-3
Daisen-nakamachi,
Sakai-ku Sakai
18-3

เบอร์ โทรสัพท์

วันและเวลาทํางาน
เสาร์ 17:30-20:30
อาทิตย์, วันหยุดราชการ

9:30-11:30, 12:45-16:30
072-243-0099

ไดซ็น-นากะมะจิ,
สาไก-คุ ,สาไก

ช่วงโอบ้ ง 8/13,14,15

9:30 - 11:30,
12:45 - 16:30,
(เฉพาะเสาร์ 17:30 -20:30)

ช่วงสิ ้นปี - ปี ใหม่

9:30 - 11:00,
12:45 - 16:30
1-500-1
Higashino-higashi,
Osakasayama
072-368-1110

1-500-1

ฮิกาชิโนะ-ฮิกาชิ,
โอซาก้ าสะยาม่ะ

9:00-12:00

4-4-26 Hagoromo,
Takaishi

ศูนย์ การแพทย์
เมืองทะคาอิชิ ฉุกเฉินแห่ งเทศบาล 4-4-26 ฮะโกโรโมะ,
ทะคาอิชิ
ทะคาอิชิ

อาทิตย์, วันหยุดราชการ,
วันหยุดชดเชย
(ยกเว้ นช่วงสิ ้นปี - ปี ใหม่)

072-267-0003

อาทิตย์, วันหยุดราชการ, ช่วง
สิ ้นปี - ปี ใหม่
9:00-16:00

Int Ped

Kishiwada

เมืองคิชิวาดะ
Izumi

เมืองอิซมึ ิ
Izumiotsu

เมืองอิซมึ โิ อทฺสึ

Kishiwada
Medical Center
1-1-51 Arakicho,
North Senshu Area Kishiwada
Center of Pediatric
Emergency Care
1-1-51 อะราคิโจว,

คลีนิคฉุกเฉินกุมาร คิชิวาดะ
แพทย์ แห่ งบริเวณ
เมืองทะคาอิชิ
เซ็นชูตอนเหนือ
ในศูนย์การแพทย์
Ped
คิชิวาดะ
Kaizuka
เมืองไคซึคะ
Takaishi

Tadaoka

ตําบล
ทะดะโอคะโจว
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072-443-5940

เสาร์ 17:00 - 22:00
อาทิตย์, วันหยุดราชการ, ช่วง
สิ ้นปี - ปี ใหม่
9:00-12:00,
13:00-16:00,
17:00-22:00

ชื่อเมือง
Kaizuka

เมืองไคซึคะ

ชื่อสถานพยาบาล

ที่อยู่

1-18-8
Kaizuka Municipal Hatakenaka,
Emergency Clinic Kaizuka

คลีนิคฉุกเฉินแห่ ง
1-18-8
เทศบาลไคซึคะ
ฮะตาเกะนากะ,
Int Den
ไคซึคะ

เบอร์ โทรสัพท์

072-432-1453

วันและเวลาทํางาน
อาทิตย์, วันหยุดราชการ, ช่วง
สิ ้นปี - ปี ใหม่
（Int・Den）
10:00-12:00,
（Int）
13:00-16:00

Izumisano

เมืองอิซมึ ิ
สะโนะ

Kumatori

ตําบลคุมะโทะริ
Tajiri

ตําบลทะจิริ
Sennan

เมืองเซนนัน
Misaki

เสาร์ (Int / Ped)

17:30-20:30

South Senshu Area 1-825 Rinku-orai
Center of
Kita, Izumisano
Emergency Care

คลีนิคฉุกเฉินแห่ ง 1-825 ริงคู-โอไรคิตะ, 072-464-6040
บริเวณเซ็นชูตอนใต้ อิซมึ ิสะโนะ
Int Ped

อาทิตย์, วันหยุดราชการ, ช่วง
สิ ้นปี - ปี ใหม่

(Int / Ped) 9:30-11:30,
12:30-16:30

พฤหัส（Ped）19:30 - 22:30

ตําบลมิซะกิ
Hannan

เมืองฮันนัน
Tondabayashi
Municipal Health
Center

ศูนย์ อนามัยแห่ ง
เทศบาล
ทนดะบะยะชิ

Tondabayashi

เมือง
ทนดะบะยาชิ

อาทิตย์, วันหยุดราชการ

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

0721-28-1333

ทนดะบะยาชิ

Tondabayashi
City Hospital

Ped
Kawachinagano
Kawachinaga Municipal
Emergency Clinic
no

0721-29-1121
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อาทิตย์, วันหยุดราชการ, ช่วง
สิ ้นปี - ปี ใหม่
9:00 - 11:30
13:00 - 15:30

2-13 Kikusuicho,
Kawachinagano

คลีนิคฉุกเฉินแห่ ง 2-13 คิคซุ ุยโจว,
เมืองคาวาจินะ
เทศบาลคาวาจินะ คาวาจินะกะโนะ
กะโนะ
กะโนะ

ช่วงสิ ้นปี - ปี ใหม่

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

Den Int

โรงพยาบาลแห่ ง 1-3-36 Koyodai,
Tondabayashi
เทศบาล
ทนดะบะยาชิ
1-3-36 โคโยได,
(เฉพาะเด็กอายุต่าํ ทนดะบะยาชิ
กว่ า 13 ปี )

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

0721-55-0300

เสาร์ (Int) 18:00-20:40
อาทิตย์, วันหยุดราชการ, ช่วง
สิ ้นปี - ปี ใหม่

(Int)

ชื่อเมือง

ชื่อสถานพยาบาล

ที่อยู่

เบอร์ โทรสัพท์

แผนกอายุรแพทย์
(เฉพาะเด็กอายุสงู
กว่ า 13 ปี )
※

วันและเวลาทํางาน

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

อาทิตย์, วันหยุดราชการ

（Den）
10:00-11:40

Int Den

ช่วงสิ ้นปี – ปี ใหม่, โกลเดนวีค
（Den）
10:00-11:40,
13:00-15:40

Habikino Municipal 4-2-3 Konda,
Emergency Clinic Habikino

คลีนิคฉุกเฉินแห่ ง 4-2-3 คอนดะ,
เทศบาลฮะบิคิโนะ ฮะบิคิโนะ

072-956-1000

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

Int Ped Den
Habikino

เมืองฮะบิคโิ นะ

Nighttime Pediatric
Emergency Clinic
4-2-3 Konda,
【for Matsubara,
Habikino
Fujiidera and
Habikino】
คลีนิคฉุกเฉินเวลา 4-2-3 คอนดะ,
กลางคืน【สําหรั บ ฮะบิคิโนะ

อาทิตย์, วันหยุดราชการ, ช่วง
สิ ้นปี - ปี ใหม่

072-956-1000

เมืองมะทฺสึบาระ,ฟุจิ
เดร่ ะ,และฮะบิคิ
โนะ】

อาทิตย์, วันหยุดราชการ, ช่วง
สิ ้นปี - ปี ใหม่
17:30-21:30

Ped

Fujiidera

เมืองฟุจิเดร่ะ

2F Fujiidera
Municipal Health
Fujiidera Municipal Center
Health Center
9-4-33 Koyama,
Emergency Clinic Fujiidera

คลีนิคศูนย์ อนามัย
ฉุกเฉินแห่ งเทศบาล 9-4-33 โคะยาม่ะ,
ฟุจิเดร่ ะ Int Ped ฟุจิเดร่ะ

Den

Matsubara

Matsubara
Tokushukai
Hospital

เมืองมัตสึบาร่ะ โรงพยาบาล
โทะคุชูไค
มัตสึบาร่ ะ
Ped

072-939-7194

อาทิตย์, วันหยุดราชการ, ช่วง
สิ ้นปี - ปี ใหม่

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

ชัน2
้ ศูนย์อนามัยแห่ง
เทศบาลฟุจิเดร่ะ
7-13-26
Amamihigashi,
Matsubara
072-334-3400

7-13-26

อะมามิฮิกาชิ,
มัตสึบาร่ะ
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เสาร์ 13:00 - 17:00
อาทิตย์, วันหยุดราชการ, ช่วง
สิ ้นปี - ปี ใหม่

9:30 - 11:30
13:00 - 16:00

ชื่อเมือง

Yao

เมืองยะโอะ

ชื่อสถานพยาบาล

Yao Municipal
Health Center

ศูนย์ อนามัยแห่ ง
เทศบาลยะโอะ
Int Ped Den

ที่อยู่

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

อะสาฮีกะโอกะ,
ยะโอะ

เบอร์ โทรสัพท์

072-993-8600

（Int）ทุกวัน24ชัว่ โมง

Kashiwara
Municipal Hospital

Kashiwara

เมืองคะชิวาร่ะ

（Sur）พฤหัส

072-972-0885

จะเปิ ดบริการเฉพาะ
ช่ วงเช้ าของวัน
อาทิตย์ เท่ านัน้
Higashiosaka
Municipal
Higashiosaka Emergency Clinic

เมืองฮิกาชิ
โอซาก้ า

คลีนิคฉุกเฉินแห่ ง
เทศบาลฮิกาชิโอ
ซาก้ า
Int Ped Den

Moriguchi

เมืองโมริ กจุ ิ

Moriguchi Internal
& Pediatric
Emergency Clinic

นิชิอวิ าตะ,
ฮิกาชิโอซาก้ า

06-6789-1121

อาทิตย์, วันหยุดราชการ, ช่วง
สิ ้นปี - ปี ใหม่

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

1-13-7
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วันถัดไป
เสาร์ / อาทิตย์ 9:00 - 11:30
（Ort） พฤหัส
8:45 - 8:45วันถัดไป
18:00-20:30

1-13-7 Omiyadori,
Moriguchi

คลีนิคอายุรแพทย์ โอมิย่ะโดโอะริ,
และกุมารแพทย์
โมริ กจุ ิ
ฉุกเฉินแห่ งเทศบาล (ศูนย์อนามัยเพื่อ
โมริกุจิ
ประชาชนชัน1)
้
Int Ped

（Ped） จันทร์ 20:00- 8:00

เสาร์ (Int / Ped)

4-4-38 Nishiiwata,
Higashiosaka
4-4-38

/ เสาร์ / อาทิตย์

8:45 - 8:45วันถัดไป

1-7-9 Hozenji,
Kashiwara

Int Ped Sur Ort
*Ped is open in Sun 1-7-9
AM only.
โฮเซ็นจิ, คะชิวาร่ะ
*แผนกกุมารแพทย์

เสาร์ (Ped) 17:00-20:30
อาทิตย์, วันหยุดราชการ, ช่วง
สิ ้นปี - ปี ใหม่

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

ตึกโชวไกกักคุชเู ซ็น
เตอร์
โรงพยาบาลแห่ ง
เทศบาลคะชิวาร่ ะ

วันและเวลาทํางาน

06-6998-9970

เสาร์ 18:00-20:30
อาทิตย์, วันหยุดราชการ

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

ชื่อเมือง

ชื่อสถานพยาบาล
Hirakata
Emergency Clinic

ที่อยู่

2-9-19 Ogaitocho,
Hirakata
2-9-19

คลีนิคฉุกเฉินแห่ ง โอไกโทะโจว,
เทศบาลฮิราคะตะ ฮิราคะตะ
Int Ped
(อาคารแพทย์ เมืองฮิ
ราคะตะ ชัน้ 2 )
Hirakata Municipal 2-13-13
Dental Emergency Kinyahommachi,
Hirakata
Clinic
คลีนิคทันตแพทย์ 2-13-13
ฉุกเฉินแห่ งเทศบาล คินย่ะฮอมมะจิ,

ฮิราคะตะ
Den
Hirakata

เมืองฮิราคะตะ

North Kawachi
Nighttime
Emergency
Medical Center
【For Moriguchi,
Hirakata,
Neyagawa, Daito,
Kadoma,
Shijonawate and
Katano】

เบอร์ โทรสัพท์

072-845-2656

072-848-0841
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อาทิตย์, วันหยุดราชการ, ช่วง
สิ ้นปี - ปี ใหม่

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

2-13-13
Kinyahommachi,
Hirakata

Ped

เสาร์ 17:40-20:30
อาทิตย์, วันหยุดราชการ, ช่วง
สิ ้นปี - ปี ใหม่

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

ฮิราคะตะ
(ศูนย์อนามัย ชัน้ 1)

คลีนิคฉุกเฉินเวลา 2-13-13
คินย่ะฮอมมะจิ,
กลางคืนในเขต
คาวาจิตอนเหนือ ฮิราคะตะ
※แผนกกุมารแพทย์
(ศูนย์อนามัย ชัน้ 4)
(ถึงชัน้ มัธยมปี ที่3)
【สําหรั บเมืองโมริ กุ
จิ,ะฮิราคะตะ,เนย่ ะ
กาว่ ะ,ไดโต,คะโดมะ
,ชิโจนาวะเตะและ
คะตะโนะ】

วันและเวลาทํางาน

072-840-7555

กลางคืนของวันในสัปดาห์
, อาทิตย์, วันหยุดราชการ
20:30-5:30 วันถัดไป

ชื่อเมือง

Neyagawa

ชื่อสถานพยาบาล

ที่อยู่

28-22
Ikedanishimachi,
Neyagawa
Neyagawa
28-22
Municipal Public
Health and Welfare อิเคดะนิชิมะจิ,
Center Clinic

เนย่ะกาว่ะ
คลี
น
ิ
ค
ศู
น
ย์
เมืองเนย่ะกาว่ะ
(ศูนย์อนามัย
สวัสดิการและ
อนามัยแห่ ง
สวัสดิการประจํา
เทศบาลเนย่ ะกาว่ ะ
อําเภอ ชัน้ 1)
Int Ped Den

Daito

เมืองไดโต

Daito Municipal
Emergency Clinic

072-828-3931

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

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

อาทิตย์, วันหยุดราชการ, ช่วง
สิ ้นปี - ปี ใหม่

Kadoma Municipal
Health & Welfare
14-1 Midocho,
Center Clinic
Kadoma

อาทิตย์, วันหยุดราชการ, ช่วง
สิ ้นปี - ปี ใหม่

Shijonawate
Municipal Health
Center

06-6903-3000

Ped

Katano Municipal
Health Center

ศูนย์ อนามัยแห่ ง
เมืองคะตะโนะ เทศบาลคะตะโนะ
Int Ped Den

Katano Municipal
Health Center
5-5-1
Amanogaharacho,
Katano
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(Int /Ped)

18:00-20:30

072-877-1259

ศูนย์ ส่งเสริมอนามัย 072-891-8124
แห่ งเทศบาลคะ
ตะโนะ
5-5-1

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

เสาร์

3-5-28 Nakano,
Shijonawate

เมืองชิโจนาวะ ศูนย์ อนามัยแห่ ง
เทศบาลชิโจนาวะ 3-5-28 นากะโนะ,
เตะ
เตะ
ชิโจนาวะเตะ
※แผนกกุมารแพทย์
มีอายุไม่ เกิน 16 ปี

Katano

อาทิตย์, วันหยุดราชการ, ช่วง
สิ ้นปี - ปี ใหม่

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

Int Ped Den

Shijonawate

วันและเวลาทํางาน

คลีนิคฉุกเฉินแห่ ง
072-874-5110
เทศบาลไดโต
ศูนย์อนามัยสวัสดิการ
※(ถึงชัน
้ มัธยมปี ที่3) การแพทย์
Ped

คลีนิคศูนย์
เมืองคะโดมะ สวัสดิการและ
14-1
อนามัยแห่ งเทศบาล มิโดโจว, คะโดม่ะ
คะโดมะ
Kadoma

เบอร์ โทรสัพท์

อาทิตย์, วันหยุดราชการ, ช่วง
สิ ้นปี - ปี ใหม่
9:30-11:30,
13:00-15:30

อาทิตย์, วันหยุดราชการ, ช่วง
สิ ้นปี - ปี ใหม่

(Int / Ped)
9:45-13:45
(Den)
9:45:11:45

ชื่อเมือง

ชื่อสถานพยาบาล

ที่อยู่
เบอร์ โทรสัพท์
อะมาโนะกะฮาร่ะโจว,
คะตะโนะ

วันและเวลาทํางาน

Katano Hospital
Emergency
Medical Center

ศูนย์ การแพทย์
39-1 Matsuzuka,
ฉุกเฉินแห่ งเทศบาล Katano
คะตะโนะ
39-1
(โรงพยาบาลคะ
ตะโนะ)
มัตทฺสซึ กึ ะ, คะตะโนะ
※แผนกอายุรแพทย์
(เฉพาะผู้มอี ายุมาก
กว่ า 15 ปี ขึน้ ไป)

072-891-0331

เสาร์ , อาทิตย์, วันหยุดราชการ
18:00-21:00

Int Ped

ช่วงสิ ้นปี – ปี ใหม่ ตามปกติ คือ ตังแต่
้ วนั ที่ 29 ธันวาคมถึงวันที่ 3 มาราคม แต่ละปี อาจมีการเลื่อนไม่ตรงกัน
กรุณาสอบถามรายละเอียดโดยตรงจากสถาบันการแพทย์
※

２.

รายชื่อสถานีอนามัย
ชื่ อ

ที่อยู่

Prefectural Public Health Center in Osaka
Ikeda

อิเคดะ

Suita

ซุยตะ

Ibaraki

อิบาระคิ

Moriguchi

โมริ กจุ ิ

Shijonawate

ชิโจนาวะเตะ

Fujiidera ฟุจิเดร่ ะ
Tondabayashi

ทนดะบะยาชิ
Izumi อิซม
ึ ิ

Kishiwada คิชิวาดะ

โทรศัพท์

สถานีอนามัยในจังหวัดโอซาก้ า

3-19 Masumicho, Ikeda
3-19 มะสึมิโจว, อิเคดะ
19-3 Deguchicho, Suita
19-3 เดกุจิโจว ซุยตะ

8-11 Ohsumicho, Ibaraki
8-11 โอสึมิโจว, อิบาระคิ

2-5-5 Keihanhondori, Moriguchi
2-5-5 เคฮังฮอนโดโอะริ , โมริ กจ
ุิ
1-16 Esebicho, Shijonawate
1-16 เอะเสบิโจว, ชิโจนาวะเตะ
1-8-36 Fujiidera, Fujiidera
1-8-36 ฟุจิเดร่ ะ,ฟุจิเดร่ ะ

3-1-35 Kotobukicho, Tondabayashi
3-1-35 โคโตบุคิโจว, ทนดะบะยาชิ
6-12-3 Fuchucho, Izumi
6-12-3 ฟุชวู โจว, อิซม
ึ ิ

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

- 97 -

072-751-2990
06-6339-2225
072-624-4668
06-6993-3131
072-878-1021
072-955-4181
0721-23-2681
0725-41-1342
072-422-5681

Izumisano

อิซมึ ิสะโนะ

583-1 Kamikawaraya, Izumisano
583-1 คะมิคะวาราย่ะ, อิซม
ึ ิสะโนะ

072-462-7701

Public health center in Osaka City, Sakai City, Higashiosaka City, Takatsuki City, Toyonaka City
Hirakata City Yao City and Neyagawa City

สถานีอนามัยในเขตเทศบาลโอซาก้ า, สาไก, ฮิกาชิโอซาก้ า, ทะคะทฺสึคิ, โทโยนากะ, ฮิราคะตะ, ยะโอะ
,และเนยะกาวะ
Osaka City Health 10th Floor, Abeno Medix
1-2-7-1000 Asahimachi, Abeno-ku, Osaka
Center
ชัน้ 10 ตึกอะเบโนะ เมดิกซ์

สถานีอนามัย
โอซาก้ า

1-2-7-1000

Sakai City Health

3-1 Minamikawaramachi, Sakai-ku, Sakai

Center

สถานีอนามัยสาไก
Higashiosaka City
Health Center

สถานีอนามัย
ฮิกาชิโอซาก้ า

Takatsuki City
Health Center

สถานีอนามัย
ทะคะทฺสึคิ

Toyonaka City
Health Center

สถานีอนามัย
โทโยนากะ

Hirakata City
Health Center

สถานีอนามัย
ฮิราคะตะ

Yao City Health
Center

สถานีอนามัย
ยะโอะ

Neyagawa
City Health Center

สถานีอนามัย
เนยะกาวะ

06-6647-0641

อะสาฮีมะจิ, อะเบโนะ -คุ, โอซาก้ า

6th Floor, Sakai City Hall Main Bldg.

ชัน้ 6 ตึกหลัก ที่ว่าการอําเภอเมืองสาไก
3-1 มินามิคาวารามะจิ, สาไก -คุ, สาไก
4-3-22 Iwatacho, Higashiosaka
4-3-22 อิวาตะโจว, ฮิกาชิโอซาก้ า

อาคาร ศูนย์คิระริ

072-222-9933

072-960-3800
(สายหลัก）

5-7 Jotocho, Takatsuki
ึ ิ
5-7 โจโตโจว, ทะคะทฺสค

072-661-9333

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

06-6152-7307

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

072-845-3151

1-2-5 Shimizucho, Yao
1-2-5 ชิมิซโึ จว, ยะโอะ

072-994-0661

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

072-829-7771
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3.

รายชื่อศูนย์ อนามัย(สุขภาพ)
เขต

Kita คิตะ

Miyakoji
ma

มิย่ะโกะ
จิม่ะ

ชื่ อศูนย์อนามัย(สุ ขภาพ)

ที่อยู่

Kita Public Health and
Welfare Center

2-1-27 Ohgimachi, Kita-ku,
Osaka
2-1-27 โอกิมะจิ, คิตะ -คุ,

ศูนย์ สวัสดิการและ
อนามัยแห่ งเขตคิตะ

Miyakojima Public
Health and Welfare
Center

ศูนย์ สวัสดิการและ
อนามัยแห่ งเขต
มิย่ะโกะจิม่ะ

Fukushi
ma

Fukushima Public
Health and Welfare
Center

Konoha
na

Konohana Public
Health and Welfare
Center

ฟุคชุ ิม่ะ

โคโนะ
ฮะน่ะ

ศูนย์ สวัสดิการและ
อนามัยแห่ งเขต
โคโนะฮะน่ ะ

Chuo จูโอ

Nishi

ศูนย์ สวัสดิการและ
อนามัยแห่ งเขตฟุคุชิม่ะ

Chuo Public Health
and Welfare Center

ศูนย์ สวัสดิการและ
อนามัยแห่ งเขตจูโอ

Nishi Public Health
and Welfare Center

นิชิ ศูนย์ สวัสดิการและ
อนามัยแห่ งเขตนิชิ

Minato

มินาโตะ
Taisho

ไทโช

Tennoji

เท็นโนจิ

Minato Public Health
and Welfare Center

ศูนย์ สวัสดิการและ
อนามัยแห่ งเขต
มินาโตะ

Taisho Public Health
and Welfare Center

ศูนย์ สวัสดิการและ
อนามัยแห่ งเขตไทโช

Tennoji Public Health
and Welfare Center

ศูนย์ สวัสดิการและ
อนามัยแห่ งเขต
เท็นโนจิ

เบอร์ โทรศัพท์
06-6313-9882 06-6313-9968

โอซาก้ า

2-16-20 Nakanocho
Miyakojima-ku, Osaka
2-16-20 นากะโนะโจว,
มิย่ะโกะจิม่ะ -คุ, โอซาก้ า

06-6882-9882 06-6882-9968

1-8-1 Ohbiraki,
Fukushima-ku, Osaka
1-8-1 โอฮิราคิ,
ฟุคชุ ิม่ะ-คุ, โอซาก้ า

06-6464-9882 06-6464-9968

1-8-4 Kasugade-Kita,
Konohana-ku, Osaka
1-8-4 คะสุกะเด-คิตะ,
โคโนฮาน่ะ-คุ, โอซาก้ า

06-6466-9882 06-6466-9968

1-2-27 Kyutaromachi
Chuo-ku Osaka
06-6267-9882 06-6267-9968
1-2-27 คิวทาโร่ มะจิ,
จูโอ-คุ, โอซาก้ า
4-5-14 Shinmachi, Nishi-ku,
Osaka
06-6532-9882 06-6532-9968
4-5-14 ชิมมะจิ, นิช-ิ คุ,

โอซาก้ า

1-15-25 lchioka, Minato-ku,
Osaka
1-15-25 อิฉิโอคะ, มินาโตะ-คุ,

06-6576-9882 06-6576-9968

โอซาก้ า

2-7-95 Chishima, Taisho-ku,
Osaka
06-4394-9882 06-4394-9968
2-7-95 ฉิชิมะ
่ , ไทโช-คุ,

โอซาก้ า

20-33 Shimpoincho,
Tennoji-ku, Osaka
20-33 ชิมโปอิงโจว,

เท็นโนจิ-คุ, โอซาก้ า
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06-6774-9882 06-6774-9968

Naniwa

นานิวะ

Nishiyod
ogawa

นิชิโยโด
กาว่ะ

Yodoga
wa

Naniwa Public Health
and Welfare Center

ศูนย์ สวัสดิการและ
อนามัยแห่ งเขตนานิวะ นานิวะ-คุ, โอซาก้ า

Nishiyodogawa Public
Health and Welfare
Center

ศูนย์ สวัสดิการและ
อนามัยแห่ งเขต
นิชิโยโดกาว่ ะ

Yodogawa Public
Health and Welfare
Center

โยโดกาว่ะ ศูนย์ สวัสดิการและ
อนามัยแห่ งเขต
โยโดกาว่ ะ
Higashi
yodoga
wa

1-4-20 Shikitsu-Higashi
Naniwa-ku, Osaka
1-4-20 ชิคิทฺส-ึ ฮิกาชิ,

Higashiyodogawa
Public Health and
Welfare Center

ฮิกาชิโยโด
ศูนย์ สวัสดิการและ
กาว่ะ
อนามัยแห่ งเขต
ฮิกาชิโยโดกาว่ ะ

1-2-10 Mitejima,
Nishiyodogawa-ku, Osaka
1-2-10 มิเทจิม่ะ,
นิชิโยโดกาว่ะ-คุ, โอซาก้ า

06-6478-9882 06-6478-9968

2-3-3 Juso-Higashi
Yodogawa-ku, Osaka
2-3-3 จูโซ-ฮิกาชิ,
โยโดกาว่ะ-คุ, โอซาก้ า

06-6308-9882 06-6308-9968

2-1-4 Houshin
Higashiyodogawa-ku,
Osaka

ฮิกาชิโยโดกาว่ะ-คุ, โอซาก้ า

Higashinari Public
Health and Welfare
Center

Ikuno

Ikuno Public Health
and Welfare Center

3-1-19 Katsuyama-Minami,
lkuno-ku, Osaka
3-1-19 คะทฺสย
ึ าม่ะ-มินามิ,

Asahi

Asahi Public Health
and Welfare Center

1-1-17 Omiya, Asahi-ku,
Osaka
1-1-17 โอมิย่ะ, อะสาฮิ-คุ,

Joto

โจโต

Joto Public Health and 3-5-45 Chuo, Joto-ku,
Osaka
Welfare Center
3-5-45 จูโอ, โจโต-คุ,
ศูนย์ สวัสดิการและ

Tsurumi

Tsurumi Public Health
and Welfare Center

อิคโุ นะ
อะสาฮิ

ทฺสรึ ุมิ

06-4809-9882 06-4809-9968

2-1-4 โฮชิน,

Higashi
nari

ฮิกาชินาริ ศูนย์ สวัสดิการและ
อนามัยแห่ งเขต
ฮิกาชินาริ

06-6647-9882 06-6647-9968

2-8-4 Oimazato-Nishi
Higashinari-ku, Osaka
2-8-4 โออิม่ะสะโตะ-นิชิ,
ฮิกาชินาริ-คุ, โอซาก้ า

06-6977-9882 06-6977-9968

ศูนย์ สวัสดิการและ
อนามัยแห่ งเขตอิคุโนะ อิคโุ นะ-คุ, โอซาก้ า

06-6715-9882 06-6715-9968

ศูนย์ สวัสดิการและ
อนามัยแห่ งเขตอะสาฮิ โอซาก้ า

06-6957-9882 06-6957-9968

อนามัยแห่ งเขตโจโต

ศูนย์ สวัสดิการและ
อนามัยแห่ งเขตทฺสึรุมิ

06-6930-9882 06-6930-9968

โอซาก้ า

5-4-19 Yokozutsumi
Tsurumi-ku Osaka
5-4-19 โยโคซึทฺสม
ึ ,ิ ทฺสรึ ุม-ิ คุ,

โอซาก้ า
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06-6915-9882 06-6915-9968

Abeno

อะเบโนะ

Suminoe

Abeno Public Health
and Welfare Center

ศูนย์ สวัสดิการและ
อนามัยแห่ งเขต
อะเบโนะ

Suminoe Public
Health and Welfare
Center

สุมิโนะเอะ ศูนย์ สวัสดิการและ
อนามัยแห่ งเขต
สุมิโนะเอะ

1-1-40 Fuminosato,
Abeno-ku, Osaka
1-1-40 ฟุมโิ นะสาโตะ,
อะเบโนะ-คุ, โอซาก้ า
3-1-17 Misaki, Suminoe-ku,
Osaka
3-1-17 มิสาคิ,

Sumiyoshi Public
Health and Welfare
Center

3-15-55 Minami-Sumiyoshi,
Sumiyoshi-ku, Osaka
3-15-55 มินามิ-สุมิโยชิ,

Higashi
sumiyo
shi

Higashisumiyoshi
Public Health and
Welfare C e n t e r

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

ฮิกาชิ
สุมิโยชิ

ศูนย์ สวัสดิการและ
อนามัยแห่ งเขตสุมิโยชิ สุมิโยชิ-คุ, โอซาก้ า
ศูนย์ สวัสดิการและ
อนามัยแห่ งเขต
ฮิกาชิสุมิโยชิ

Hirano Public Health
and Welfare Center

3-8-19 Setoguchi,
Hirano-ku, Osaka
3-8-19 เซะโตะกุจิ, ฮิราโนะ-คุ,

Nishinari

Nishinari Public
Health and Welfare
Center

1-5-20 Kishinosato,
Nishinari-ku, Osaka
1-5-20 คิชิโนะสาโตะ,
นิชินาริ-คุ, โอซาก้ า

นิชินาริ

ศูนย์ สวัสดิการและ
อนามัยแห่ งเขตฮิราโนะ โอซาก้ า
ศูนย์ สวัสดิการและ
อนามัยแห่ งเขตนิชนิ าริ
Osaka Municipal
Mental Health Center

ศูนย์ อนามัยจิตแพทย์
แห่ งเทศบาลโอซาก้ า

06-6694-9882 06-6694-9968

06-4399-9882 06-4399-9968

ฮิกาชิสมุ ิโยชิ-คุ, โอซาก้ า

Hirano

ฮิราโนะ

06-6682-9882 06-6682-9968

สุมิโนะเอะ-คุ, โอซาก้ า

Sumiyos
hi

สุมิโยชิ

06-6622-9882 06-6622-9968

06-4302-9882 06-4302-9968

06-6659-9882 06-6659-9968

3rd Floor, Miyakojima Center
Building
06-6923-0936
5-15-21 Nakanocho,
06-6922-8520 (รั บปรึ กษา
Miyakojima-ku
ด้ าน
ตึกมิย่ะโกะจิม่ะเซ็นเตอร์ ชัน้ 3 (สายหลัก）
5-15-21 นากะโนะโจว,
มิย่ะโกะจิม่ะ-คุ, โอซาก้ า

＊เบอร์ โทรศัพท์

สุขภาพจิต)

ด้ านซ้ ายมือ：สอบถามเกี่ยวกับสวัสดิการสุขศึกษา, การฉีดวัคซีนเเละหนังสือคู่มือแนะนําสุขภาพแม่และเด็ก ฯลฯ
ด้ านขวามือ：สอบถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่ปรึกษาแนะนํากับผู้เชี่ยวชาญสถานีอนามัย
（ไปเยี่ยมเยียนที่บ้าน / ปรึ กษาเกี่ยวกับเรื่ องสุขภาพ / ความรู้ เกี่ยวกับเรื่ องสุขภาพ / แนะนําเกี่ยวกับการเลี ้ยงดู
บุตร ฯลฯ）
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Other Municipalities

ชื่อเทศบาล

เทศบาลอื่นๆ

ชื่อศูนย์ อนามัย(สุขภาพ)
Sakai Public Health Center

สถานีอนามัยสาไก

Chinugaoka Public Health
Center

สถานีอนามัยฉินุกะโอกะ
Higashi Public Health
Center

สถานีอนามัยฮิกาชิ

Kita Public Health Center

สถานีอนามัยคิตะ

Sakai

สาไก

Nishi Public Health Center

สถานีอนามัยนิชิ

Minami Public Health
Center

สถานีอนามัยมินามิ

Naka Public Health Center

สถานีอนามัยนาคะ

3-128-4 Kyowacho, Sakai
3-128-4 เคียววะโจว, สาไก

195-1 Hikisho-haraderamachi,
Sakai
195-1 ฮิคิโช-ฮาร่ ะเดร่ ะมะจิ,
5-1-4 Shin-kanaokacho, Kita-ku,
Sakai
5-1-4 ชิน-คะนาโอกะโจว,
4-444-1 Ohtori-minamimachi,
Nishi-ku, Sakai
4-444-1 โอโตริ -มินามิมะจิ,

Toyono Municipal Public
Toyono

Health and Welfare Center

โทโยโนะ

สถานีอนามัยและสวัสดิภาพ
แห่ งตําบลโทโยโนะ

072-241-6484

072-287-8120

072-258-6600

072-271-2012

นิช-ิ คุ, สาไก

1-1-1 Momoyamadai, Minami-ku,
Sakai
1-1-1 โมโมยาม่ะได, มินามิ-คุ, สาไก
2470-7 Fukai-sawamachi,
Naka-ku, Sakai
2470-7 ฟุไค-สาวามะจิ,

072-293-1222

072-270-8100

นาคะ-คุ, สาไก

Sakai City Mental Health
Center

สถานีอนามัยและสวัสดิภาพ
กลางแห่ งเทศบาลอิเคดะ

072-238-0123

คิตะ-คุ, สาไก

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

Ikeda Municipal General
Health and Welfare Center

เบอร์ โทรศัพท์

สาไก

สถานีอนามัยมิฮาร่ ะ

สถานีอนามัยจิตแพทย์ แห่ ง
เมืองสาไก
อิเคดะ

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

782-11 Kuroyama Mihara-ku
782-11 คุโรยาม่ะ, มิฮาร่ ะ-คุ,

Mihara Public Health Center

Ikeda

ที่อยู่

สาไก

พลาซ่าเพื่ออนามัยและสวัสดิภาพ
4-3-1 อะสาฮีกะโอคะ, นากะมะจิ,
สาไก-คุ

0723-62-8681
072-245-9192

(รั บปรึ กษาด้ าน

สุขภาพจิต)

: 072-243-5000)

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

072-752-6010

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

072-738-3813
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Minoh

มิโน่

Minoh Municipal General
Public Health and Welfare
Center

สถานีอนามัยและสวัสดิภาพ
กลางแห่ งเทศบาลมิโน่
Minoh Medical Health
Center

(มูลนิธิ) สถานีอนามัยมิโน่

Nose

โนะเซะ

Nose Municipal Public
Health and Welfare Center
（Sasayuri Center）

สถานีอนามัยและสวัสดิภาพ
แห่ งตําบลโนะเซะ
(สาสายุริ เซ็นเตอร์ )

Senri Newtown Area Public
Health and Welfare Center

Suita

ซุยตะ

สถานีอนามัยและสวัสดิการ
แห่ งบริเวณเซ็นริ นิวทาวน์
Suita Municipal Public
Health Center

เซตทฺสึ
Ibaraki

อิบาระคิ

Takatsuki

ทะคะทฺสึคิ

82-1 Kurisu, Nose
82-1 คุริส,ุ โนะเซะ

072-727-9555

072-731-3201

Senri Newtown Plaza
1-2-1 Tsukumodai, Suita

เซ็นริ นิวทาว พลาซ่า
1-2-1 ทฺสค
ึ โุ มะได ซุยตะ

06-6873-8870

5-30 Minamisenrioka, Settsu
5-30 มินามิ่เซ็นริ โอคะ, เซตทฺสึ

072-633-1710

Ibaraki Municipal Medical
and Public Health Center

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

072-625-6685

Takatsuki Municipal Public
Health Center

5-1 Johtohcho, Takatsuki
ึ ิ
5-1 โจโตโจว, ทะคะทฺสค

072-661-1108

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

072-696-9460

Settsu Municipal Public
Health Center

สถานีอนามัยแห่ งเทศบาล
เซตทฺสึ
สถานีอนามัยและการ
พยาบาลแห่ งเทศบาลอิบาระคิ
สถานีอนามัยแห่ งเทศบาล
ทะคะทฺสึคิ

Takatsuki West Municipal
Public Health Center

Shimamoto

Shimamoto Municipal
Fureai Center

Hirakata

Hirakata Municipal Public
Health Center

ฮิราคะตะ

5-8-1 คะย่ะโนะ, มิโน่

06-6339-1212

สถานีอนามัยแห่ งเทศบาล
ทะคะทฺสึคิ ตะวันตก

ชิมะโมะโตะ

5-8-1 Kayano, Minoh

072-727-9500

19-2 Deguchicho, Suita
19-2 เดกุจิโจว ซุยตะ

สถานีอนามัยแห่ งเทศบาล
ซุยตะ
Settsu

5-8-1 Kayano, Minoh
5-8-1 คะย่ะโนะ, มิโน่

สถานีอนามัยแห่ งตําบล
ชิมะโมะโตะ

สถานีอนามัยแห่ งเทศบาล
ฮิราคะตะ

3-4-1 Sakurai, Shimamoto-cho,
Mishima-gun
3-4-1 สาคุไร,ชิมะโมะโตะ-โจว, มิ
ชิม่ะ-กุง
2-13-13 Kinyahonmachi,
Hirakata
2-13-13 คินย่ะฮอมมะจิ,

ฮิราคะตะ
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075-961-1122

072-840-7221

Neyagawa

เนย่ ะกาว่ ะ
Moriguchi

โมริกุจิ

Kadoma

คะโดมะ
Daito

ไดโต

Neyagawa Municipal Public 28-22 Ikeda-nishimachi,
Health and Welfare Center Neyagawa
สถานีอนามัยและสวัสดิการ 28-22 อิเคดะนิชิมะจิ,

แห่ งเทศบาลเนย่ ะกาว่ ะ

Moriguchi Municipal Public
Health Center

สถานีอนามัยแห่ งเทศบาล
โมริกุจิ

Kadoma Municipal Public
Health and Welfare Center

สถานีอนามัยและสวัสดิการ
แห่ งเทศบาลคะโดมะ

Shijonawate

Shijonawate Municipal
Public Health Center

ชิโจนาวะเตะ สถานีอนามัยแห่ งเทศบาล
ชิโจนาวะเตะ
Katano

คะตะโนะ
Yao

ยะโอะ
Kashiwara

คะชิวาร่ ะ

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

โมริ กจุ ิ

14-1 Midocho, Kadoma
14-1 มิโดโจว, คะโดมะ

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

ชิโจนาวะเตะ

Katano Municipal Public
Health and Welfare General 5-5-1 Amanogaharacho, Katano
5-5-1 อะมาโนะกะฮาร่ ะโจว,
Center

สถานีอนามัยและสวัสดิการ
แห่ งเทศบาลคะตะโนะ

คะตะโนะ

สถานีอนามัยแห่ งเทศบาล
ยะโอะ

ยะโอะ

Yao Municipal Public Health 5-85-16 Asahigaoka, Yao
Center
5-85-16 อะสาฮีกะโอกะ,

Kashiwara Municipal Health
4-15-35 Oogata, Kashiwara
and Welfare Center
4-15-35 โอกะตะ, คะชิวาร่ ะ
สถานีอนามัย

06-6992-2217

06-6904-6400

072-874-9500

072-877-1231

072-893-6400

072-993-8600

072-973-5516

แห่ งเทศบาลคะชิวาร่ ะ

Higashi Public Health
Center

HigashiOsaka

เนย่ะกาว่ะ

Daito Municipal Public
Health, Medical and Welfare
8-1 Saiwaicho, Daito
Center
สถานีอนามัยและสวัสดิการ 8-1 ไซไวโจว, ไดโต

แห่ งเทศบาลไดโต

072-838-1631

สถานีอนามัยแห่ งเทศบาล
ฮิกาชิ

Naka Public Health Center

สถานีอนามัยแห่ งเทศบาล
นาคะ

ฮิกาชิ
โอซาก้ า

Nishi Public Health Center

ชิ

สถานีอนามัยแห่ งเทศบาลนิ

1-1 Minami shijoucho,
Higashiosaka
1-1 มินามิ ชิโจโจว, ฮิกาชิโอซาก้ า
4-3-22 Iwatacho, Higashiosaka
4-3-22 อิวาตะโจว,

ฮิกาชิโอซาก้ า

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

ฮิกาชิโอซาก้ า

- 104 -

072-982-2603

072-965-6411

06-6788-0085

Matsubara

มะทฺสึบาร่ ะ
Habikino

ฮะบิคิโนะ

Matsubara Municipal Public
Health Center
1-1-40 Taijo, Matsubara
สถานีอนามัยแห่ งเทศบาล
1-1-40 ทาอิโจ, มัตสึบาร่ ะ

มะทฺสึบาร่ ะ

Habikino Municipal Public
Health Center

สถานีอนามัยฮะบิคิโนะ

072-336-7100

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

072-956-1000

9-4-33 Koyama, Fujiidera
9-4-33 โคะยาม่ะ,ฟุจิเดร่ ะ

072-939-1112

Fujiidera

Fujiidera Municipal Public
Health Center

Osakasayama

Osakasayama Municipal
Public Health Center

1-97-3 Iwamuro, Osakasayama
1-97-3 อิวามุโร,

072-367-1300

Tondabayashi Municipal
Public Health Center

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

0721-28-5520

ฟุจิเดร่ ะ

โอซาก้ า
สะยาม่ ะ

Tondabayashi

สถานีอนามัยแห่ งเทศบาล
ฟุจิเดร่ ะ
สถานีอนามัยแห่ งเทศบาล
โอซาก้ าสะยาม่ ะ

ทนดะบะยาชิ สถานีอนามัยแห่ งเทศบาล
ทนดะบะยาชิ
Kawachinagano

คาวาจิ
นะกะโนะ

Kanan

คะนัน
Taishi

ไทชิ

Chihayaakasaka

ฉิฮะย่ ะ
อะคะสะกะ
Izumi

อิซึมิ

Izumiotsu

อิซึมิโอทฺสึ

Kawachinagano Municipal
Public Health Center

สถานีอนามัยแห่ งเทศบาล
คาวาจินะกะโนะ

Kanan Municipal Public
Health and Welfare Center

สถานีอนามัยแห่ งตําบล
คะนัน

โอซาก้ าสะยาม่ะ

ทนดะบะยาชิ

2-13 Kikusuicho,
Kawachinagano
2-13 คิคซ
ุ ุยโจว,

คาวาจินะกะโนะ

1371 Oaza Shiraki, Kanan
1371 โออะซะ, ชิราคิ, คะนัน

Taishi Municipal Public
Health Center

101 Oaza Yamada, Taishi

Chihayaakasaka Municipal
Public Health Center

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

สถานีอนามัยแห่ งตําบลไทชิ
สถานีอนามัยแห่ งหมู่บ้าน
ฉิฮะย่ ะอะคะสะกะ

101 โออะซะ, ยามาดะ, ไทชิ

0721-93-2500

0721-98-5520

0721-72-0069

ฉิฮะย่ะอะคะสะกะ

Izumi Municipal Public
Health Center

4-22-5 Fuchucho Izumi

สถานีอนามัยแห่ งเทศบาลอิซึ
มิ

4-22-5

Izumiotsu Municipal Public
Health Center

2-25 Miyacho, Izumiotsu

สถานีอนามัยแห่ งเทศบาล
อิซึมิโอทฺสึ

0721-55-0301

ฟุชวู โจว, อิซมึ ิ

ึ ิโอทฺสึ
2-25 มิย่ะโจว, อิซม
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0725-47-1551

0725-33-8181

Takaishi

ทะคาอิชิ

Tadaoka

Takaishi Municipal Public
Health Center

สถานีอนามัยแห่ งเทศบาล
ทะคาอิชิ

Tadaoka Municipal Public
Health Center

ทะดะโอคะ สถานีอนามัยแห่ งตําบล
ทะดะโอคะ
Kishiwada

คิชิวาดะ

ไคซึคะ

Kaizuka
Association Hall

อิซึมิสะโนะ

Kumatori

คุมะโทะริ

0725-22-1122

3-12-1 เบตโชโจว, คิชิวาดะ

072-423-8811

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

072-433-7000

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

072-423-4130

Medical

สมาคมหอการแพทย์ แห่ ง
เทศบาลไคซึคะ
Izumisano

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

3-12-1 Besshocho, Kishiwada

สถานีอนามัยแห่ งเทศบาล
คิชิวาดะ

Kaizuka Municipal Public
Health Center

Kaizuka

072-267-1160

ทะดะโอคะ

Kishiwada Municipal Public
Health Center

สถานีอนามัยแห่ งเทศบาล
ไคซึคะ

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

Izumisano Municipal Public 1-295-3 Ichiba, Higashi,
Health Center
Izumisano

แผนกส่ งเสริมสุขภาพแห่ ง
เทศบาลอิซึมิสะโนะ

1-295-3 อิจิบ่ะ ฮิกาชิ, อิซม
ึ ิสะโนะ

Kumatori Municipal General
Public Health and Welfare
Center (Kumatori Fureai
1-1-8 Noda, Kumatori
Center)
สถานีอนามัยและสวัสดิการ 1-1-8 โนะดะ, คุมะโทะริ

072-463-1212

072-452-1001

กลางแห่ งตําบลคุมะโทะริ
(คุมะโทะริฟุเรไอเซ็นเตอร์ )
Tajiri

ทะจิริ

Sennan

เซนนัน

Hannan

ฮันนัน

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

สถานีอนามัยและสวัสดิการ
แห่ งตําบลทะจิริ(ฟุเรไอเซ็น
เตอร์ )
Sennan Municipal Public
Health Center

สถานีอนามัยแห่ งเทศบาล
เซนนัน

Hannan Municipal Public
Health Center

สถานีอนามัยแห่ งเทศบาล
ฮันนัน

883-1 Oaza Kashoji, Tajiri

883-1 โออะซะ, คะโชจิ, ทะจิริ

1584-1 Shindachi-ichiba,
Sennan

1584-1 ชินดะฉิ-อิจิบ่ะ, เซนนัน

263-1 Kuroda, Hannan
263-1 คุโรดะ, ฮันนัน

- 106 -

072-466-8811

072-482-7615

072-472-2800

Misaki

มิซะคิ

Misaki Municipal Public
Health Center

สถานีอนามัยแห่ งตําบลมิซะคิ

2424-3 Tanagawa-tanigawa,
Misaki

2424-3 ทานากาว่ะ-ทานิกาว่ะ,

มิซะคิ
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072-492-2424

Ⅸー４
1.

ชื่อ

แรงงาน

รายชื่อฮัลโหลเวิร์คที่อยู่ในจังหวัดโอซาก้ า（ฮัลโหลเวิร์คทําเกี่ยวกับประกันการจ้ างงาน）

OsakaHigashi

ที่อยู่

เบอร์ โทรศัพท์

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)

ตึกปิ๊ ปปุ 2-1-36 โนนิงบาชิ
โอซาก้ า-ฮิกาชิ จูโอ-คุ โอซาก้ า
เดิน 5 นาที จากทางออกหมาย
เลข 8 ของสถานี
『ทานิมะจิ 4(ยง)-โชเมะ 』รถไฟ
ใต้ ดินสาย(Osaka Metro)ทานิมะจิ
หรื อสายจูโอ

06-6942-4771

อุเมดะ

ตึกโอซาก้ า เอคิมาเอะ ชัน้ 16
ได 2(นิ)บิรุ
1-2-2 อุเมะดะ คิตะ-คุ โอซาก้ า
อยู่ใกล้ กบั ทางออกฮิกาชิกจุ ิของ
สถานี『คิตะชินจิ』รถไฟ JR โทไซ

06-6344-8609

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
Osaka-Nishi มินาโตะ-คุ โอซาก้ า
โอซาก้ า-นิชิ เดิน 12 นาที จากสถานี『ไทโช』
รถไฟ JR สายรอบเมือง(คันโจเซ็น)
เดิน 12 นาที
จากทางออกหมาย 4
ของสถานี『ไทโช』 รถไฟใต้ ดิน
(Osaka Metro)สายนากะโฮริ -ทฺสร
ึ ุ มิ
เรี ยวกุจิ

Chuo-ku,(Except for the area
covered by Osakanishi HW),
Higashinari-ku, Tennohji-ku,
Johtoh-ku, Tsurumi-ku, Ikuno-ku

จูโอ-คุ (ยกเว้ นบริ เวณในเขตโอซาก้ า
นิชิ) / ฮิกาชินาริ -คุ / เท็นโนจิ-คุ /
โจโต-คุ / ทฺสรึ ุมิ-คุ / อิคโุ นะ-คุ
Kita-ku, Miyakojima-ku,
Asahi-ku, Konohana-ku,
Fukushima-ku,
Nishiyodogawa-ku

16 F Osaka EkimaeNo. 2
Bldg, 1-2-2 Umeda, Kita-ku,
Osaka

Umeda

เขตอํานาจ

06-6582-5271
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คิตะ-คุ/มิย่ะโกะจิม่ะ-คุ/อะสาฮิ-คุ /
โคโนะฮะน่ะ-คุ / ฟุคชุ ิม่ะ-คุ / นิชิโย
โดกาว่ะ-คุ
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-คุ / นานิวะ-คุ / มินาโตะ-คุ /
ไทโช-คุ / และพื ้นที่ในเขต จูโอ-คุ เช่น
อันโดมะจิ / อุเอะฮอมมะจินิชิ / โทเฮ /
อุเอะชิโอะ / นาคะเดร่ะ / มะทฺสยึ ่ะมะ
จิ
/ คะวาระย่ะมะจิ / โคซึ / มินามิ
เซ็มบ่ะ / ชิม่ะโนะอุจิ / โดตมโบริ / เซ็น
นิจิมาเอะ / นัมบ่ะเซ็นนิจิมาเอะ /

ชื่อ

Abeno

อะเบโนะ

Yodogawa

โยโดกาว่ ะ

Fuse

ฟุเซะ

Sakai

สาไก

ที่อยู่

เบอร์ โทรศัพท์

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 ฟุมิโนะสาโตะ
อะเบโนะ-คุ โอซาก้ า
เดิน 3 นาที จากสถานี『บิโชเอ็ง』
รถไฟ JR สายฮันวะ
เดิน 7 นาทีจากสถานี『ฟุมิโนะสา
โตะ』 รถไฟใต้ ดิน(Osaka Metro)
สายทานิมะจิ

เขตอํานาจ

นัมบ่ะ / นิฮองบาชิ / ฮิกาชิชินไซบาชิ /
ชินไซบาชิ-สุจิ / นิจิชินไซบาชิ / โซเอะ
มองโจว / ทานิมะจิ 6 - 9โชเมะ
Abeno-ku, Nishinari-ku,
Sumiyoshi-ku, Hirano-ku,
Suminoe-ku,
Higashisumiyoshi-ku

06-4399-6007

３−４−11 Juso-Honmachi,
Yodogawa-ku, Osaka
3 min. walk north from
Hankyu Juso station

อะเบโนะ-คุ / นิชินาริ -คุ / สุมิโยชิ-คุ
/ ฮิราโนะ-คุ / สุมิโนะเอะ-คุ / ฮิกาชิ
สุมิโยชิ-คุ

Higashiyodogawa-ku,
Yodogawa-ku, Suita City
06-6302-4771

3-4-11 จูโซ-ฮอมมาจิ
โยโดกาว่ะ-คุ โอซาก้ า
เดิน 3 นาที จากสถานี『จูโซ』
รถไฟสายฮังคิว

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.

ฮิกาชิโยโดกาว่ะ-คุ /
โยโดกาว่ะ-คุ / ซุยตะ

Higashiosaka City, Yao City
06-6782-4221

ชัน้ 4 ศูนย์การค้ า อิออน สาขา
หน้ าสถานีฟเุ ซะ1-8-37 โชโด ฮิกา
ชิโอซาก้ า เดิน 2 นาที จากสถานี
『ฟุเซะ』รถไฟสายคินเทะทฺสึ นารา

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
072-238-8301
(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.
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เมืองฮิกาชิโอซาก้ า-คุ /เมืองยะโอะ-คุ

Sakai

สาไก

ชื่อ

ที่อยู่

Kishiwada

１２６４ Sakuzai-cho，
Kishiwada
10 min. walk north from
Higashikishiwada station on
the JR Hanwa Line.

คิชิวาดะ

Ikeda

อิเคดะ

Izumiotsu

อิซึมิโอทฺสึ

Fujiidera

ฟุจิเดร่ ะ

Hirakata

ฮิราคะตะ

ตึกที่ว่าการอําเภอร่ วม
ภูมิภาคสาไก(สาไกฉิโฮโกโดโชฉะ)
ชัน้ 1-3 2-29 มินามิ-คะวารามะจิ
สาไก-คุ สาไกเดิน 5 นาที จาก
สถานี『สาไกฮิกาชิ』 รถไฟสายนัน
ไกโคย่ะ

เบอร์ โทรศัพท์

เขตอํานาจ

Kishiwada City, Kaizuka City
072-431-5541

1264 สะคุไซ-โจว คิชิวาดะ
เดิน 10 นาที จากสถานี
『ฮิกาชิคิชิวาดะ』
รถไฟ JR สายฮันวะ

１２−９ Sakaehonmachi,
Ikeda
5 min. walk north from Ikeda
station on the Hankyu
Takarazuka Line.

12-9 สาคะเอะฮอมมะจิ
อิเคดะ
เดิน 7 นาที จากสถานี『อิเคดะ』
รถไฟฮังคิว สายทาคาระซึกะ

เมืองคิชิวาดะ, เมืองไคซึคะ

Ikeda City, Toyonaka City,
Minoh City, Toyono-gun
Toyono-cho/Nose-cho
072-751-2595

22-9 Asahimachi, Izumiotsu
3 min. walk east from
Izumiotsu station on the
Nankai Main Line.

เมืองอิเคดะ / เมืองโทโยนากะ /
เมืองมิโน่ / ตําบลโทโยโนะ/ อําเภอ
โทโยโนะ/ อําเภอโนะเซะ
Izumiohtsu City, Izumi City,
Takaishi City, Senboku-gun
Tadaoka-cho

ตึกเทะคุสพุ ิอะโอซาก้ า ชัน้ 2
22-45 อะสาฮีมะจิ, อิซมึ ิโอทฺสึ
เดิน 3 นาที จากสถานี『อิซมึ ิโอทฺส』
ึ
รถไฟนันไก สายหลัก(ฮองเซ็น)
3F DH Fujiidera Ekimae
Building 2-10-18 Oka,
Fujiidera
2 min walk from Fujiidera
station on the Kintetsu
Minami

0725-32-5181

เมืองอิซมึ โิ อทฺสึ / เมืองอิซมึ ิ /
เมืองทะคาอิชิ / ตําบลเซ็นโบะคุ
ทะดะโอคะโจว

Kashihara City, Matsubara City,
Habikino City, Fujiidera City
072-955-2570

ชัน้ 3 ตึก DH ฟุจิเดร่ะ เอคิมาเอะ
2-10-18 โอคะ ฟุจิเดร่ะ
เดิน 2 นาที จากสถานี『ฟุจิเดร่ะ』
รถไฟสายคินเทะทฺสมึ ินามิโอซาก้ า

6F Vie.orner Aeon Hirakata
7-1, Okahonmachi, Hirakata 3
min. walk west from
072-841-3363
Hirakatashi station on the
Keihan Main Line.
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เมืองคะชิวาร่ะ / เมืองมัตสึบาร่ะ /
เมืองฮะบิคิโนะ / เมืองฟุจิเดร่ะ

Hirakata City, Neyagawa City,
Katano City

เมืองฮิราคะตะ / เมืองเนย่ะกาว่ะ /

ชื่อ

ที่อยู่

เบอร์ โทรศัพท์

ศูนย์การค้ าบิโอรุเน /
อิออนฮิราคะตะ ชัน้ 6
7-1 โอคะฮอมมะจิ ฮิราคะตะ
เดิน 3 นาที จากสถานี
『ฮิราคะตะชิ』
รถไฟเคฮัง สายหลัก(ฮองเซ็น)

เมืองคะตะโนะ

Izumisano City, Sennan City,
Hannan City, Sennan-gun
Kumatori-cho/tajiri-cho/Misaki-ch
o

Izumisano

2-1-20 Uemachi, Izumisano
5 min. walk southeast from
Izumisano station on the
Nankai Main Line. Adjacent
Izumisano Police Station.

Ibaraki

1-12 Higashi-Chujocho,
Ibaraki
8 min. walk east from Ibaraki
station on the JR Kyoto Line.
West of Ibaraki Fire Station.

อิซึมิสะโนะ

อิบาระคิ

Kawachinagano

คาวาจินะ
กะโนะ

Kadoma

คะโดมะ

เขตอํานาจ

2-1-20 อุเอะมะจิ, อิซมึ ิสะโนะ
เดิน 5 นาที จากสถานี
『อิซม
ึ ิสะโนะ』รถไฟนันไก สาย
หลัก(ฮองเซ็น)ถัดจากสถานีตํารวจ
อิซมึ ิสะโนะ

1-12 ฮิกาชิจโู จโจว, อิบาระคิ
เดิน 8 นาที จากสถานี『อิบาระคิ』
รถไฟ JR สายเกียวโต
ถัดจากสถานีดบั เพลิงอิบาระคิ นิชิ
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
และรถไฟสายนันไกโคย่ะ

2F Moriguchi-Kadoma
Shokokaikan Bldg.
6-4 Tonoshima-cho, Kadoma
10 min. walk south from
Kadomashi station on the Keihan
Main Line/Osaka Monorail.

ตึกโมริ กจุ ิ-คะโดมะโชโคไคคัง
ชัน้ 2 6-4 โทโนะชิม่ะโจว
คะโดมะ
เดิน 10 นาที จากสถาน『คะโดมะ
ชิ』รถไฟเคฮัง สายหลัก(ฮองเซ็น)
และรถไฟโอซาก้ าโมโนเรล

072-463-0565

เมืองอิซมึ ิสะโนะ / เมืองเซนนัน /
เมืองฮันนัน / เมืองเซนนัน /ตําบล
คุมะโทะริ/ตําบลทะจิริ/ตําบลมิซะกิ
Ibaraki City, Takatsuki City,
Settsu City, Mishima-gun
Shimamoto-cho

072-623-2551

0721-53-3081

เมืองอิบาระคิ / เมืองทะคะทฺสคึ ิ /
เมืองเซตทฺสึ / เมืองมิชิม่ะ /ตําบล
ชิมะโมะโตะ
Kawachinagano City,
Tondabayashi City,
Osakasayama City,
Minanikawachi-gun Kanan-cho,
Taishi Cho,
Chihayaakasakamura

เมืองคาวาจินะกะโนะ /
เมืองทนดะบะยาชิ /
เมืองโอซาก้ าสะยาม่ะ /
ตําบลมินามิคาวาจิ-คะนันโจว /
ไทชิโจว / หมู่บ้านฉิฮะย่ะอะคะสะกะ
Moriguchi City, Daitoh City,
Kadoma City, Shijohnawate City

06-6906-6831

- 111 -

เมืองโมริ กจุ ิ / เมืองไดโต /
เมืองคะโดมะ / เมืองชิโจนาวะเตะ

หน่ วยบริการหางานของบุคคลต่ างชาติ
ชื่อ

ที่อยู่

Umeda

อุเมดะ

เบอร์ โทรศัพท์

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)

เขตอํานาจ

N/A
06-7709-9465

ทุกเขต

ชัน้ 16 ตึกฮังคิวแกรนด์บิรุ
8-47 คะคุดะโจว
คิตะ-คุ โอซาก้ า
Sakai

สาไก

２.

Hello Work Sakai (⇒ the list
above)

ฮัลโหลเวิร์ค สาไก
(⇒ดูจากรายชื่อข้ างบน)

072-222-5049

Sakai City

เมืองสาไก

รายชื่อสํานักงานควบคุมมาตรฐานแรงงาน

ชื่อ

ที่อยู่

เบอร์ โทรศัพท์

1-15-10 Morinomiya-Chuo
Chuo-ku Osaka
Near Morinomiya station on
the JR Loop/ Subway(Osaka
Metro) Chuo Line.

06-7669-8726

Osaka
-Chuo

1-15-10 โมริ โนะมิย่ะ-จูโอ
โอซาก้ า จูโอ จูโอ-คุ โอซาก้ า
ใกล้ กบั สถานี (Osaka Metro)『โมริ
โนะมิย่ะ』
รถไฟ JR สายรอบเมือง(คันโจเซ็น)
และรถไฟใต้ ดินสายจูโอ

Temma

เท็นม่ ะ

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

ตึก OAP ทาวเวอร์ ชัน้ 7
1-8-30 เท็มม่ะบาชิ
คิตะ-คุ โอซาก้ า

06-7669-8727

เขตอํานาจ
Chuo-ku, Higashinari-ku,
Joto-ku, Tennohji-ku, Naniwa-ku,
Ikuno-ku, Tsurumi-ku

จูโอ-คุ / ฮิกาชินาริ -คุ / โจโต-คุ /
เท็นโนจิ-คุ /นานิวะ-คุ / อิคโุ นะ-คุ /
ทฺสรึ ุมิ-คุ

06-7669-8728

06-7713-2003

06-7713-2004
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Kita-ku, Miyakojima-ku,
Asahi-ku

คิตะ-คุ / มิย่ะโกะจิม่ะ-คุ /
อะสาฮิ-คุ

ชื่อ

Nishinoda

นิชิโนะดะ

Higashi
Osaka

ฮิกาชิ
โอซาก้ า

ที่อยู่

เดิน 10 นาที จากสถานี
『สากุระโนะมิย่ะ』
รถไฟ JR สายรอบเมือง(คันโจเซ็น)
และจากสถานี『โอซาก้ าเท็มมัวกู』
่
รถไฟ JR สายโทไซ
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 นิชิคโุ จว
โคโนะฮะน่ะ-คุ โอซาก้ า
เดิน 5 นาที จากสถานี『นิชิคโุ จว』
รถไฟ JR สายรอบเมือง(คันโจเซ็น)
และรถไฟ สายฮังชินนัมบ่ะ
1-6-5 Wakae Nishishinmachi
Higashiosaka
7 min. walk southeast from
Yaenosato station on the
Kintetsu Nara Line

สาไก

Kita Osaka

คิตะ โอซาก้ า

06-7669-8787

Konohana-ku,
Nishiyodogawa-ku,
Fukushima-ku

06-7669-8787

โคโนะฮะน่ะ-คุ /
นิชิโยโดกาว่ะ-คุ /
ฟุคชุ ิม่ะ-คุ

06-7669-8788

06-7713-2025
Higashiosaka city,
Yao city

เมืองฮิกาชิโอซาก้ า /

06-7713-2027

072-340-3829

ตึกที่ว่าการอําเภอร่ วม ชัน้ 3
ภูมิภาคสาไก(สาไกฉิโฮโกโดโชฉะ)
2-29 มินามิคะวารามะจิ
สาไก-คุ สาไก
เดิน 5 นาที จากสถานี
『สาไกฮิกาชิ』
รถไฟสายนันไกโคย่ะ
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

เขตอํานาจ

06-7713-2005

06-7713-2026

1-6-5 วาคะเอะนิชิชิมมะจิ
ฮิกาชิโอซาก้ า
เดิน 7 นาที จากสถานี
『ยาเอโนะสาโตะ』
รถไฟคินเทะทฺสึ

3F Sakai Regional Joint
Government Office 2-29,
Minamikawaramachi,
Sakai-ku, Sakai
Sakai

เบอร์ โทรศัพท์

Sakai city
072-340-3831

เมืองสาไก

072-340-3835

072-391-5825

072-391-5826
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Moriguchi city,
Hirakata city,
Neyagawa city,
Daito city,
Kadoma city,
Shijonawate city,
Katano city

เมืองยะโอะ

ชื่อ

ที่อยู่

เบอร์ โทรศัพท์

ฮิราคะตะชิ』
รถไฟเคฮัง สายหลัก(ฮองเซ็น)
『

Ibaraki

อิบาระคิ

OsakaMinami

โอซาก้ า-มิ
นามิ

OsakaNishi

072-391-5827

2-5-7 Uenakajo, Ibaraki
5 min. walk from Ibaraki
station on the JR
Kyoto/Ibarakishi station on
the Hankyu Kyoto Lines

072-604-5308

072-604-5309

2-5-7 อุเอะนาคะโจว, อิบาระคิ
เดิน 5 นาที จากสถานี『อิบาระคิ』
รถไฟ JR สายเกียวโต
และจากสถานี『อิบาระคิชิ』
รถไฟฮังคิวเด็งเทะทฺสึ สายเกียวโต
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-คุ
โอซาก้ า
ใกล้ กบั สถานี『ทามะเด』
รถไฟใต้ ดิน(Osaka Metro)สาย
โยทฺสบึ าชิ
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

โอซาก้ า-นิชิ ตึกอะสุเทริ โอ คิตะโฮริ เอะ ชัน้ 9
1-2-19 คิตะโฮริ เอะ,นิชิ-คุ โอซาก้ า
ใกล้ กบั ทางออกหมาย 5 ของ
สถานี『โยทฺสบึ าชิ』
รถไฟใต้ ดิน(Osaka Metro)สาย
โยทฺสบึ าชิ
Yodogawa

โยโดกาว่ ะ

4-1-12 Nishimikuni
Yodogawa-ku Osaka

เมืองโมริ กจุ ิ / เมืองฮิราคะตะ /
เมืองเนย่ะกาว่ะ / เมืองไดโต /
เมืองคะโดมะ / เมืองชิโจนาวะเตะ /
เมืองคะตะโนะ
Ibaraki city, Takatsuki city, Suita
city, Settsu city, Mishima-gun,
Shimamoto-cho

เมืองอิบาระคิ / เมืองทะคะทฺสคึ ิ /
เมืองซุยตะ / เมืองเซตทฺสึ /
ตําบลมิชิม่ะ ชิมะโมะโตะโจว

072-604-5310

06-7688-5580

06-7688-5581

06-7688-5582

Suminoe-ku,
Sumiyoshi-ku,
Nishinari-ku,
Abeno-ku,
Higashisumiyoshi-ku,
Hirano-ku

สุมโิ นะเอะ-คุ / สุมิโยชิ-คุ /
นิชินาริ-คุ / อะเบโนะ-คุ /
ฮิกาชิสมุ ิโยชิ-คุ / ฮิราโนะ-คุ

06-7713-2021

06-7713-2022

Nishi-ku, Minato-ku,
Taisho-ku

นิช-ิ คุ / มินาโตะ-คุ /
ไทโช-คุ

06-7713-2023

06-7668-0268

4-1-12 นิชิมิคนุ ิ
โยโดกาว่ะ-คุ โอซาก้ า
เดิน 11 นาที จากสถานี『มิคนุ 』
ิ
รถไฟฮังคิว สายทาคาระซึกะ

เขตอํานาจ

06-7668-0269
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Higashiyodogawa-ku,
Yodogawa-ku,
Ikeda city, Toyonaka city,
Minoh city, Toyono-gun
Toyono-cho/Nose-cho

ฮิกาชิโยโดกาว่ะ-คุ / โยโดกาว่ะ-คุ /

ชื่อ

Kishiwada

คิชิวาดะ

ที่อยู่

เบอร์ โทรศัพท์

และเดิน 16 นาที จากสถานี
『ฮิกาชิมิคน
ุ 』
ิ
รถไฟใต้ ดิน(Osaka Metro)สายมิ
โดวสุจิ

06-7668-0270

23-16 Kishiki-cho Kishiwada
3 min. walk west from
Takojizo on the Nankai Main
Line

072-498-1012

23-16 คิชิคิโจว คิชิวาดะ
เดิน 3 นาที จากสถานี
『ทาโกะจิโซ』
รถไฟนันไก สายหลัก(ฮองเซ็น)

072-498-1013

072-498-1014

072-942-1308

Habikino

ฮะบิคิโนะ

3-15-17 Konda Habikino
5 min walk north from Furuichi
station on the Kintetsu
Minami Osaka Line
072-942-1308

3-15-17 คอนดะ ฮะบิคิโนะ
เดิน 5 นาที จากสถานี『ฟุรุอิจิ』
รถไฟสายคินเทะทฺสึ
มินามิโอซาก้ า
072-942-1309

Izumiotsu

อิซึมิโอทฺสึ

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 ตึกเทคุสพุ ิอะโอซาก้ า
22-45 อะสาฮีมะจิ, อิซมึ ิโอทฺสึ
ึ
เดิน 3 นาที จากสถานี『อิซมึ ิโอทฺส』
รถไฟนันไก สายหลัก(ฮองเซ็น)
※

0725-27-1211

0725-27-1211

เขตอํานาจ

เมืองอิเคดะ / เมืองโทโยนากะ /
เมืองมิโน่ / ตําบลโทโยโนะ อําเภอโท
โยโนะ / อําเภอโนะเซะ
Kishiwada city,
Kaizuka city, Izumisano city,
Sennan city, Sennan-gun
Kumatori-cho/Tajiri-cho/Misaki-c
ho, Hannan city

เมืองคะชิวาด่ะ / เมืองไคซึคะ /
เมืองอิซมึ ิสะโนะ / เมืองเซนนัน / ตํา
บลเซนนัน อําเภอคุมะโทะริ /ตําบล
ทะจิริ / ตําบลมิซะกิ / เมืองฮันนัน
Tondabayashi city,
Kawachinagano city,
Matsubara city,
Habikino city,
Fujiidera city,
Osakasayama city,
Minamikarachi-gun
Kanan-cho/Taishi-cho/Chihayaa
kasakamura, Kashihara city

เมืองทนดะบะยาชิ /
เมืองคาวาจินะกะโนะ /
เมืองมัตสึบาร่ะ / เมืองคะชิวาร่ะ
เมืองฮะบิคิโนะ / เมืองฟุจิเดร่ะ /
เมืองโอซาก้ าสะยาม่ะ /
ตําบลมินามิคาวาจิ อําเภอคะนัน /
ตําบลไทชิ/หมู่บ้านฉิฮะย่ะอะคะสะกะ
Izumiohtsu city,
Izumi city, Takaishi city,
Senboku-gun Tadaoka-cho

เมืองอิซมึ ิโอทฺสึ /
เมืองอิซมึ ิ / เมืองทะคาอิชิ /
ตําบลเซ็นโบะคุ เมืองทะดะโอคะ

0725-27-1212

ช่องบน แผนกควบคุม
ช่องกลาง แผนกความปลอดภัยและสุขอนามัย
ช่องล่าง แผนกประกันแรงงาน
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Ⅸ－５

รายชื่อสถานกงสุล(เขตคันไซ)และสถานทูต

１．สถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลที่อยู่ในเขตคันไซ

ที่อยู่

สถานกงสุลใหญ่ / สถานกงสุล

Australia
Australian Consulate-General

ออสเตรเลีย
สถานกงสุลใหญ่ ออสเตรเลีย
ณ นครโอซาก้ า
China
Consulate-General of the
People's Republic of China

จีน สถานกงสุลใหญ่ แห่ ง
สาธารณรั ฐประชาชนจีน
ณ นครโอซาก้ า

France
Consulate-General of France
in Osaka-Kobe

ฝรั่ งเศส
สถานกงสุลใหญ่ ฝรั่ งเศส
ณ นครเกียวโต

Germany
Consulate-General of the
Federal Republic of Germany
in Osaka

เยอรมนี
สถานกงสุลใหญ่ สหพันธ์
สาธารณรั ฐเยอรมนี
ณ นครโอซาก้ า-โกเบ

India
Consulate-General of India in
Osaka

อินเดีย
สถานกงสุลใหญ่
สาธารณรั ฐอินเดีย
ณ นครโอซาก้ า

Indonesia
Consulate-General of the
Republic of Indonesia in
Osaka

อินโดนิเซีย
สถานกงสุลใหญ่
สาธารณรั ฐอินโดนิเซีย
ณ นครโอซาก้ า

MID Tower Twin 21, 16f. 2-1-61
Shiromi, Chuo-ku,Osaka
ตึก MIDทาวเวอร์ ทวีน 21, ชัน้ 16

เบอร์ โทรศัพท์
06-6941-9271

2-1-61 ชิโรมิ จูโอ-คุ โอซาก้ า

3-9-2 Utsubohonmachi, Nishi-ku,
Osaka
3-9-2

อุทฺสโึ บฮอมมะจิ นิชิ-คุ โอซาก้ า

8 Yoshida Izumidono-cho,
Sakyo-ku, Kyoto
8 โยชิดะ อิซม
ึ ิโดโนโจว สะเคียว-คุ

06-6445-9481

075-761-2988

เกียวโต

Umeda-Sky Bldg. Tower East. 35f.
1-1-88, Oyodonaka, Kita-ku,
Osaka

ตึกอุเมะดะสกาย ทาวเวอร์ ตะวันออก
ชัน้ 35
1-1-88 โอโยโดนาคะ, คิตะ-คุ
โอซาก้ า

Senba-I. S. Bldg. 10f. 1-9-26
Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka
ตึกเซ็มบ่ะ I.S., ชัน้ 10
1-9-26 คิวทะโร่ โจว จูโอ-คุ โอซาก้ า

Naganoshima Intes Bldg. 22F.
6-2-40 Kita-ku , Osaka
ตึกนากะโนะชิม่ะ อินเทสุ ชัน้ 22
6-2-40 นากะโนะชิม่ะ

คิตะ-คุ โอซาก้ า
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06-6440-5070

06-6261-7299

06-6449-9898/9882~9890

Italy
Consulate-General of Italy in
Osaka

อิตาลี
สถานกงสุลใหญ่ อิตาลี
ณ นครโอซาก้ า

Korea
Consulate-General of the
Republic of Korea in Osaka

เกาหลี
สถานกงสุลใหญ่
สาธารณรั ฐเกาหลี
ณ นครโอซาก้ า
Mongolia

Consulate-General of
Mongolia in Osaka

มองโกเลีย
สถานกงสุลใหญ่
ประเทศมองโกเลีย
ณ นครโอซาก้ า

Netherlands
Royal Netherlands
Consulate-General in Osaka

เนเธอร์ แลนด์
สถานกงสุลใหญ่
ราชอาณาจักรเนเธอร์ แลนด์
ณ นครโอซาก้ า

17F, Nakanoshima Festival Tower
2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku,
Osaka
ตึกนากะโนะชิม่ะ ชัน้ 17

เฟสติวลั ทาวเวอร์
2-3-18 นากะโนะชิม่ะ คิตะ-คุ
โอซาก้ า

Gomi Building
2-5-13 Kyutaro-machi, Chuo-ku,
Osaka

ตึก โกมิ

Panama
Consulate of the Republic of
Panama in Kobe

ปานามา
สถานกงสุล
สาธารณรั ฐปานามา
ณ นครโกเบ

06-6213-1401
06-4256-2345

2-5-13 คิวทาโร่-โจว จูโอ-คุ โอซาก้ า
3f, Room301, 303Estate Building
1-4-10, Bokuro-machi, Chuo-ku,
Osaka

06-4963-2572

Kitahama 1 Chome Heiwa Bldg.
8F. Room B
1-1-14 Kitahama, Chuo-ku, Osaka
ตึกคิตะฮาม่ะ 1โชวเมะ เฮว่ะ
ชัน้ 8 ห้ อง B
1-1-14 คิตะฮาม่ะ, จูโอ-คุ โอซาก้ า

06-6484-6000

ตึกเอสึเทโตะ บะคุโร่โจว ชัน้ 3
ห้ อง301, 303
1-4-10 บะคุโร่ -โจว จูโอ-คุ โอซาก้ า

Pakistan
4-F H1, Asia Pacific Trade Center
Consulate of the Islamic
ITM, 2-1-10, Nankokita,
Republic of Pakistan in Osaka Suminoe-ku, Osaka
ปากีสถาน
ตึกอาเซียไทเฮโย เทรดเซ็นเตอร์ ITM
สถานกงสุล
ชัน้ 4 ห้ อง H1
สาธารณรั ฐอิสลามปากีสถาน 2-1-10 นันโคคิตะ

ณ นครโอซาก้ า

06-4706-5820

06-6569-3106

สุมิโนะเอะ-คุ โอซาก้ า

Yamamoto Bldg. 7f. 71 Kyomachi,
Chuo-ku, Kobe

ตึกยามาโมโตะ ชัน้ 7
71 เคียวมะจิะ, จูโอ-คุ โกเบ
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078-392-3361
/3362

Philippines
Consulate-General of the
Republic of the Philippines in
Osaka

ฟิ ลิปปิ นส์
สถานกงสุล
สาธารณรั ฐฟิ ลิปปิ นส์
ณ นครโอซาก้ า

Russia
Consulate-General of the
Russian Federation in Osaka

รั สเซีย
สถานกงสุลใหญ่
สหพันธรั ฐรั สเซีย
ณ นครโอซาก้ า

Thailand
Royal Thai
Consulate-General in Osaka

ไทย
สถานกงสุลใหญ่
ราชอาณาจักรไทย
ณ นครโอซาก้ า

United Kingdom
British Consulate-General in
Osaka

สหราชอาณาจักร
สถานกงสุลใหญ่
อังกฤษ ณ นครโอซาก้ า

U.S.A
American Consulate-General
in Osaka-Kobe

อเมริกา
สถานกงสุลใหญ่
สหรั ฐอเมริกา
ณ นครโอซาก้ า-โกเบ

Twin 21 MID Tower24f. 2-1-61
Shiromi, Chuo-ku, Osaka

ชัน้ 24
ตึก MIDทาวเวอร์ ทวีน 21
2-1-61 ชิโรมิ จูโอ-คุ โอซาก้ า
1-2-2 Nishi-Midorigaoka,
Toyonaka

1-2-2 นิชิ มิโดริ กะโอคะ, โทโยนากะ

Bangkok Bank Bldg. 1f, 4f, 5f
1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku,
Osaka

ตึกธนาคารกรุงเทพ ชัน้ 4
1-9-16 คิวทะโร่ โจว, จูโอ-คุ โอซาก้ า

06-6910-7881

06-6848-3451/3452

06-6262-9226 / 9227

Midosuji Grand Tower 19f.
3-5-1 Bakuro-machi, Chuo-ku,
Osaka

ตึกมิโดวสุจิ แกรนด์ทาวเวอร์ ชัน้ 19
3-5-1 บะคุโร่ โจว, จูโอ-คุ โอซาก้ า

06-6120-5600

2-11-5 Nishitenma, Kita-ku, Osaka
2-11-5 นิชิเท็มม่ะ คิตะ-คุ

โอซาก้ า

06-6315-5900

Vietnam
Consulate-General of the
Socialist Republic of Viet Nam 4-2-15 Ichinocho Higashi,
in Osaka
Sakai-ku, Sakai City

เวียดนาม
สถานกงสุลใหญ่
สาธารณรั ฐสังคมนิยม
เวียดนาม
ณ นครโอซาก้ า

4-2-15 อิฉิโนะโจว ฮิกาชิ, สาไก-คุ

สาไก

072-221-6666

（เรี ยงลําดับตามตัวพยัญชนะภาษาอังฤษ）
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２．รายชื่อสถานทูตและสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ท่ อ
ี ยู่ในญี่ปนุ่

(กรณีท่ ไี ม่ มีสถานกงสุลใหญ่ ในเขตคันไซ)

เอเซีย
สถานทูต

เบอร์ โทรศัพท์

Bangladesh

Embassy of the People's Republic of Bangladesh

Brunei

Embassy of Brunei Darussalam

Cambodia

Royal Embassy of Cambodia

Laos

Embassy of the Lao People's Democratic Republic

Malaysia

Embassy of Malaysia

Maldives

Embassy of the Republic of Maldives

Myanmar

Embassy of the Union of Myanmar

Nepal

Embassy of the Federal Democratic Republic of
Nepal

03-3705-5558/5559

Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri
Lanka

03-3440-6911/6912

บังคลาเทศ
บรู ไน

กัมพูชา
ลาว

มาเลเซีย
มัลดีฟส์
พม่ า

เนปาล
Sri Lanka

ศรี ลังกา

สถานทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

03-3234-5801

สถานทูตเนการาบรูไนดารุสซาลาม

03-3447-7997

สถานทูตพระราชาณาจักรกัมพูชา

03-5412-8521

สถานทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

03-5411-2291/2292

สถานทูตมาเลเซีย

03-3476-3840

สถานทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์

03-6234-4315

สถานทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

03-3441-9291/9294

สถานทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

สถานทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรี ลงั กา

Singapore

Embassy of the Republic of Singapore

Timor-Leste

Embassy of the Democratic Republic of
Timor-LesteSot

สิงคโปร์

ติมอร์
ตะวันออก
Bhutan

ภูฏาน

สถานทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์

สถานทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ -เลสเต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์

Honorary Consulate of the Kingdom of Bhutan

สถานกงสุลกิตติมศักด์ราชอาณาจักรภูฏาน
ณ นครโอซาก้ า

อเมริกาเหนือ
Canada

แคนาดา

สถานทูต

Embassy of Canada

03-3586-9111/9112

03-3238-0210/0215

เบอร์ โทรศัพท์
06-6227-4641

เบอร์ โทรศัพท์
03-5412-6200

สถานทูตแคนาดา
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ละตินอเมริกา

สถานทูต

Argentine

Embassy of the Argentine Republic

Belize

Embassy of Belize

Bolivia

Embassy of the Plurinational State of Bolivia

Brazil

BRAZIL Embassy of the Federative Republic of
Brazil

อาร์ เจนติน่า
เบลีซ

โบลิเวีย
บราซิล

สถานทูตสาธารณรัฐ อาร์ เจนตินา
สถานทูตเบลีซ

สถานทูตรัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย

สถานทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

Chile

Embassy of the Republic of Chile

Colombia

Embassy of the Republic of Colombia

Costa Rica

Embassy of the Republic of Costa Rica

Cuba

Embassy of the Republic of Cuba

Dominican
Republic

Embassy of the Commonwealth of Dominica

ชิลี

โคลอมเบีย
คอสตาริก้า
คิวบา
สาธารณรั ฐ
โดมินิกัน

03-3486-1812

สถานทูตสาธารณรัฐคิวบา

03-5570-3182

สถานทูตสาธารณรัฐโดมินิกนั

Embassy of the Republic of Guatemala

Haiti

Embassy of the Republic of Haiti

Honduras

Embassy of the Republic of Honduras

Jamaica

Embassy of Jamaica

Mexico

Embassy of the United Mexican States

Nicaragua

Embassy of the Republic of Nicaragua

Paraguay

Embassy of the Republic of Paraguay

จาเมกา

เม็กซิโก
นิคารากัว
ปารากวัย

03-3404-5211

สถานทูตสาธารณรัฐคอสตาริ กา

Guatemala

ฮอนดูรัส

03-3499-5441/5442

03-3440-6451

Embassy of the Republic of El Salvador

เฮติ

03-3400-9106 (แผนกกงสุล)

สถานทูตสาธารณรัฐโคลอมเบีย

El Salvador

กัวเตมาลา

03-5365-3407

03-3452-7561/7562/7585

Embassy of the Republic of Ecuador

เอลซัลวาดอร์

03-5420-7101/7105

สถานทูตสาธารณรัฐชิลี

Ecuador

เอกวาดอร์

เบอร์ โทรศัพท์

03-3499-6020

สถานทูตสาธารณรัฐเอกวาดอร์

03-3499-2800/3498-3984

สถานทูตสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์

03-3499-4461

สถานทูตสาธารณรัฐกัวเตมาลา

03-3400-1830

สถานทูตสาธารณรัฐเฮติ

03-3486-7096

สถานทูตสาธารณรัฐฮอนดูรัส

03-3409-1150

สถานทูตจาเมกา

03-3435-1861

สถานทูตสหรัฐเม็กซิโก

03-3581-1131/1135

สถานทูตสาธารณรัฐนิคารากัว

03-3499-0400/0404

สถานทูตสาธารณรัฐปารากวัย

03-3493-3071
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สถานทูต

Peru

Embassy of the Republic of Peru

Uruguay

Embassy of the Oriental Republic of Uruguay

Venezuela

Embassy of the Bolivian Republic of Venezuela

เปรู

อุรุกวัย

เวเนซุเอลา
Antigua and
Barbuda

แอนติกาและ
บาร์ บูดา

สถานทูตสาธารณรัฐเปรู

03-3406-4243/4249

สถานทูตสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย

03-3486-1888/1750

สถานทูตสาธารณรัฐโบลีวาร์ แห่งเวเนซุเอลา
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์

03-3409-1501/1504

Honorary Consulate of Antigua and Barbuda in
Tokyo

สถานกงสุลกิตติมศักด์แอนติกาและบาร์ บูดา
ณ นครโตเกียว

ยุโรป

สถานทูต
Embassy of the Republic of Albania

แอลเบเนีย

สถานทูตสาธารณรัฐแอลเบเนีย

Armenia

อาร์ มีเนีย
Austria

ออสเตรีย
Azerbaijan

อาเซอร์ ไบจาน
Belarus

เบลารุ ส
Belgium

เบลเยียม
Bosnia and Herzegovina

บอสเนีย
และเฮอร์ เซโกวีนา

Embassy of the Republic of Armenia

สถานทูตสาธารณรัฐอาร์ มีเนีย

Embassy of the Republic of Austria

สถานทูตสาธารณรัฐออสเตรี ย

Embassy of the Republic of Azerbaijan

สถานทูตสาธารณรัฐอาเซอร์ ไบจาน

Embassy of the Republic of Belarus

สถานทูตสาธารณรัฐเบลารุส

Embassy of the Kingdom of Belgium

สถานทูตราชอาณาจักรเบลเยียม
Embassy of Bosnia and Herzegovina

สถานทูตบอสเนียและเฮอร์ เซโกวีนา

Bulgaria

Embassy of the Republic of Bulgaria

บัลแกเรี ย

สถานทูตสาธารณรัฐบัลแกเรี ย

โครเอเชีย
Czech

เชก
Denmark

เดนมาร์ ก

เบอร์ โทรศัพท์
03-3779-1341

เบอร์ โทรศัพท์

Albania

Croatia

เบอร์ โทรศัพท์

Embassy of the Republic of Croatia

สถานทูตสาธารณรัฐโครเอเชีย

Embassy of the Czech Republic

สถานทูตสาธารณรัฐเชก

Royal Danish Embassy

สถานทูตราชอาณาจักรเดนมาร์ ก
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03-3543-6861
03-6277-7453
03-3451-8281/8282
03-5486-4744
03-3448-1623
03-3262-0191/0195

03-3556-4151
03-3465-1021 - 1024
/1026/1028/1030
03-5469-3014
03-3400-8122
03-3496-3001

สถานทูต

เบอร์ โทรศัพท์

Estonia

Embassy of the Republic of Estonia

เอสโตเนีย

สถานทูตสาธารณรัฐเอสโตเนีย

Finland

ฟิ นแลนด์
Georgia

จอร์ เจีย

Greece

กรี ซ
Hungary

ฮังการี
Iceland

ไอซ์ แลนด์
Ireland

ไอร์ แลนด์
Kazakhstan

คาซัคสถาน
Kosovo

คอซอวอ
Kyrgyz

คีร์กีซ
Latvia

ลัตเวีย
Lithuania

ลิทัวเนีย
Luxembourg

ลักเซมเบิร์ก
North Macedonia

นอร์ ทมาซิโดเนีย
Moldova

มอลโดวา
Norway

นอร์ เวย์
Poland

โปแลนด์
Portugal

โปรตุเกส
Romania

Embassy of Finland

สถานทูตฟิ นแลนด์

Embassy of Georgia

สถานทูตสาธารณรัฐจอร์ เจีย
Embassy of Greece

สถานทูตกรี ซ

Embassy of Hungary

สถานทูตฮังการี

Embassy of Iceland in Japan

สถานทูตสาธารณรัฐไอซ์แลนด์
Embassy of Ireland

สถานทูตไอร์ แลนด์

03-5412-7281
03-5447-6000
03-5575-6091
03-3403-0871/0872
03-5730-7120/7121
03-3447-1944
03-3263-0695

Embassy of the Republic of Kazakhstan

03-3589-1821/1826(Cons

สถานทูตสาธารณรัฐคาซัคสถาน

ular section)

Embassy of the Republic of Kosovo

สถานทูตสาธารณรัฐคอซอวอ

Embassy of Kyrgyz Republic

สถานทูตสาธารณรัฐคีร์กีซ

Embassy of the Republic of Latvia

สถานทูตสาธารณรัฐลัตเวีย

Embassy of the Republic of Lithuania

สถานทูตสาธารณรัฐลิทวั เนีย

03-6809-2577
03-6453-8277
03-3467-6888
03-3408-5091

Embassy of the Grand-Duchy of
Luxembourg

03-3265-9621~9623

สถานทูตราชรัฐลักเซมเบิร์ก

Embassy of the Republic of North
Macedonia

สถานทูตสาธารณรัฐนอร์ ทมาซิโดเนีย

Embassy of Republic of Moldova

สถานทูตสาธารณรัฐมอลโดวา

Royal Norwegian Embassy

สถานทูตราชอาณาจักรนอร์ เวย์

Embassy of the Republic of Poland

สถานทูตสาธารณรัฐโปแลนด์
Embassy of Portugal

สถานทูตสาธารณรัฐโปรตุเกส
Embassy of Romania
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03-6868-7110
03-5225-1622
03-6408-8100
03-5794-7020
03-5212-7322
03-3479-0311/0313

โรมาเนีย
San Marino

ซานมารี โน
Serbia

เซอร์ เบีย
Slovak

สโลวาเกีย
Slovenia

สโลวีเนีย
Spain

สเปน
Sweden

สวีเดน
Switzerland

สวิสเซอร์ แลนด์
Tajikistan

ทาจิกิสถาน
Turkmenistan

เติร์กเมนิสถาน
Ukraine

ยูเครน
Uzbekistan

อุซเบกิสถาน
Vatican City

นครรั ฐวาติกัน
European Union

สหภาพยุโรป

สถานทูต
สถานทูตโรมาเนีย

เบอร์ โทรศัพท์

Embassy of the Republic of San Marino

สถานทูตสาธารณรัฐซานมารี โน

Embassy of the Republic of Serbia

สถานทูตสาธารณรัฐเซอร์ เบีย

Embassy of the Slovak Republic

สถานทูตสาธารณรัฐสโลวัก

Embassy of the Republic of Slovenia

สถานทูตสาธารณรัฐสโลวีเนีย

Embassy of the Kingdom of Spain

สถานทูตราชอาณาจักรสเปน
Embassy of Sweden

สถานทูตราชอาณาจักรสวีเดน

Embassy of the Kingdom of Switzerland

สถานทูตสวิสเซอร์ แลนด์

Embassy of the Republic of Tajikistan

สถานทูตสาธารณรัฐทาจิกิสถาน

Embassy of the Republic of Turkmenistan

สถานทูตสาธารณรัฐเติร์กเมนิสถาน
Embassy of Ukraine

สถานทูตยูเครน

Embassy of the Republic of Uzbekistan

สถานทูตสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

Roma Vatican Official Embassy (Vatican)

สถานทูตนครรัฐวาติกนั

Delegation of the European Union

คณะผู้แทนสหภาพยุโรป
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์

03-5414-7745
03-3447-3571/3572
03-3451-2200/1033
03-5468-6275
03-3583-8531/8532
03-5562-5050
03-5449-8400
03-6721-7455
03-5766-1150
03-5474-9770
03-3760-5625
03-3263-6851
03-5422-6001

เบอร์ โทรศัพท์

Honorary Consulate-General of the
Cyprus

ไซปรั ส
Malta

มอลต้ า
Monaco

โมนาโค

Republic of Cyprus in Tokyo

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐไซปรัส
ประจํานครโตเกียว

03-3592-0611

Honorary Consulate-General of the

03-3460-2392

Republic of Malta

สถานกงสุลกิตติมศักดิส์ าธารณรัฐมอลตา
Honorary Consulate-General of the
Principality of Monaco

สถานกงสุลกิตติมศักดิร์ าชรัฐโมนาโก
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03-3211-4994

สถานทูต
Montenegro

มอนเตเนโกร

เบอร์ โทรศัพท์

Honorary Consulate-General of
Montenegro

สถานกงสุลกิตติมศักดิส์ หภาพรัฐมอนเตเนโกร

03-5510-5511

ตะวันออกกลาง
สถานทูต

เบอร์ โทรศัพท์

Afghanistan

Embassy of Islamic Republic of Afghanistan

อัฟกานิสถาน

สถานทูตสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน

บาห์ เรน

สถานทูตราชอาณาจักรบาห์เรน

Bahrain
Iran

อิหร่ าน
Iraq

อิรัก
Israel

อิสราเอล
Jordan

จอร์ แดน
Kuwait

คูเวต
Lebanon

เลบานอน
Oman

โอมาน
Qatar

กาตาร์
Saudi Arabia

ซาอุดีอาระเบีย
Syria

ซีเรี ย
Turkey

ตุรกี
United Arab Emirates

Embassy of the Kingdom of Bahrain

Embassy of the Islamic Republic of Iran

สถานทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

Embassy of the Republic of Iraq

สถานทูตสาธารณรัฐอิรัก
Embassy of Israel

03-5574-7611
03-3584-8001
03-3446-8011/8015
03-5790-5311
03-3264-0911

สถานทูตอิสราเอล

Embassy of the Hashemite Kingdom of
Jordan

03-5478-7177

สถานทูตราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์ แดน
Embassy of the State of Kuwait

สถานทูตรัฐคูเวต

Embassy of the Republic of Lebanon

สถานทูตสาธารณรัฐเลบานอน

Embassy of the Sultanate of Oman

สถานทูตรัฐสุลต่านโอมาน

Embassy of the State of Qatar

สถานทูตรัฐกาตาร์

Royal Embassy of Saudi Arabia

สถานทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

Embassy of the Syrian Arab Republic

สถานทูตสาธารณรัฐอาหรับซีเรี ย

Embassy of the Republic of Turkey

สถานทูตสาธารณรัฐตุรกี

Embassy of the United Arab Emirates

สหรั ฐอาหรั บเอมิเรตส์ สถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Yemen

Embassy of the Republic of Yemen

เยเมน

สถานทูตสาธารณรัฐเยเมน
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03-3455-0361
03-5114-9950
03-5468-1088
03-5475-0611~0613
03-3589-5241
03-3586-8977/8978
03-3470-5131/5135
03-5489-0804
03-3499-7151/7152

แอฟริกา
สถานทูต
Embassy

of

เบอร์ โทรศัพท์

the

People's

Democratic

Algeria

Republic of Algeria

แอลจีเรี ย

สถานทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
แอลจีเรี ย

Angola

แองโกลา
Benin

Embassy of the Republic of Angola

สถานทูตสาธารณรัฐแองโกลา

Embassy of the Republic of Benin

เบนิน
Botswana

บอตสวานา
Burkina Faso

บูร์กินาฟาโซ
Cameroon

แคเมอรู น

Congo (the Republic
of Congo)

คองโก(สาธารณรั ฐ
คองโก)

Congo (the
Democratic Republic
of Congo)

สถานทูตสาธารณรัฐเบนิน
Embassy of Botswana

สถานทูตสาธารณรัฐบอตสวานา
Embassy of Burkina Faso

สถานทูตบูร์กินาฟาโซ

Embassy of the Republic of Cameroon

สถานทูตสาธารณรัฐแคเมอรู น
Embassy of the Republic of Congo

สถานทูตสาธารณรัฐคองโก

Congo

-Cote

Embassy of the Republic of Cote d'Ivoire

Djibouti

สถานทูตสาธารณรัฐโกตดิววั ร์
สถานทูตสาธารณรัฐจิบตู ี

Egypt

Embassy of the Arab Republic of Egypt

อียิปต์

สถานทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

เอริเทรี ย

03-5440-5676
03-3485-1930
03-5430-4985

03-6427-7858

03-5454-1401~1403

Embassy of the Republic of Djibouti

จิบูตี

Eritrea

03-6268-9360

03-6456-4394

สถานทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

โกตดิวัวร์

03-5430-7879

Embassy of the Democratic Republic of

คองโก(สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยคองโก)
d'Ivoire

03-3711-2661

Embassy of the State of Eritrea

สถานทูตรัฐเอริ เทรี ย

03-5704-0682

03-3770-8022/8023
03-5791-1815

Embassy of the Federal Democratic
Ethiopia

Republic of Ethiopia

เอธิโอเปี ย

สถานทูตสหพันธ์สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย
เอธิโอเปี ย

Gabon

กาบอง

Embassy of the Gabonese Republic

สถานทูตสาธารณรัฐกาบอง
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03-5420-6860/6861

03-5430-9171

สถานทูต

เบอร์ โทรศัพท์

Ghana

Embassy of the Republic of Ghana

กานา

สถานทูตสาธารณรัฐกานา

Guinea

กินี
Kenya

เคนยา
Lesotho

เลโซโท
Liberia

Embassy of the Republic of Guinea

สถานทูตสาธารณรัฐอิเควทอเรี ยลกินี

Embassy of the Republic of Kenya

สถานทูตสาธารณรัฐเคนยา

Embassy of the Kingdom of Lesotho

สถานทูตราชอาณาจักรเลโซโท

Embassy of the Republic of Liberia

ไลบีเรี ย

สถานทูตสาธารณรัฐไลบีเรี ย

ลิเบีย

สถานทูตลิเบีย

Libya

Madagascar

มาดากัสก้ าร์
Malawi

มาลาวี
Mali

มาลี
Mauritania

มอริเตเนีย
Morocco

โมร็อกโค
Mozambique

โมซัมบิก
Namibia

นามิเบีย
Nigeria

ไนจีเรีย
Rwanda

รวันดา
Senegal

เซเนกัล
South Africa

แอฟริกาใต้
Sudan

ซูดาน
Tanzania

Embassy of Libya

03-5410-8631/8633
03-3770-4640
03-3723-4006/4007
03-3584-7455
03-3441-7720
03-3477-0701-0702

Embassy of the Republic of Madagascar

สถานทูตสาธารณรัฐมาดากัสการ์

Embassy of the Republic of Malawi

สถานทูตสาธารณรัฐมาลาวี

Embassy of the Republic of Mali

สถานทูตสาธารณรัฐมาลี

03-3446-7252-7254
03-3449-3010
03-5447-6881

Embassy of the Islamic Republic of
Mauritania

03-6712-2147

สถานทูตสาธารณรัฐอิสลามมอริ เตเนีย

Embassy of the Kingdom of Morocco

สถานทูตราชอาณาจักรโมร็อกโก

Embassy of the Republic of Mozambique

สถานทูตสาธารณรัฐโมซัมบิก

Embassy of the Republic of Namibia

สถานทูตสาธารณรัฐนามิเบีย

Embassy of the Federal Republic of Nigeria

สถานทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

Embassy of the Republic of Rwanda

สถานทูตสาธารณรัฐรวันดา

Embassy of the Republic of Senegal

สถานทูตสาธารณรัฐเซเนกัล

Embassy of the Republic of South Africa

สถานทูตสาธารณรัฐแอฟริ กาใต้

Embassy of the Republic of the Sudan

สถานทูตสาธารณรัฐซูดาน

Embassy of the United Republic of
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03-5485-7171
03-5760-6271/6272
03-6426-5460
03-5425-8011
03-5752-4255
03-3464-8451
03-3265-3366/3369
03-5729-6170/2200/2201
03-3425-4531

สถานทูต

เบอร์ โทรศัพท์

แทนซาเนีย

Tanzania

Togo

Embassy of the Republic of Togo

สถานทูตสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
สถานทูตสาธารณรัฐโตโก

โตโก
Tunisia

Embassy of the Republic of Tunisia

สถานทูตสาธารณรัฐตูนิเซีย

ตูนิเซีย
Uganda

Embassy of the Republic of Uganda

สถานทูตสาธารณรัฐยูกนั ดา

ยูกันดา
Zambia

Embassy of the Republic of Zambia

สถานทูตสาธารณรัฐแซมเบีย

แซมเบีย
Zimbabwe

Embassy of the Republic of Zimbabwe

สถานทูตสาธารณรัฐซิมบับเว
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์

ซิมบับเว

Honorary Consulate-General of the

Central African
Republic

Republic of Central Africa in Tokyo

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐแอฟริ กากลาง
ณ นครโตเกียว

สาธารณรั ฐ
แอฟริกากลาง

03-6426-5266
03-3511-6622/6625
03-3462-7107
03-3491-0121/0122
03-3280-0331/0332

เบอร์ โทรศัพท์
03-3702-8808/8332

Honorary Consulate of the Republic of
Mauritius

Mauritius in Tokyo

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐมอริ เชียส
ณ นครโตเกียว

มอริเชียส

03-3767-1130

Honorary Consulate of the Republic of
Niger in Tokyo

Niger

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐไนเจอร์
ณ นครโตเกียว

ไนเจอร์

03-5405-3687

Honorary Consulate-General of the

Seychelles

Republic of Seychelles in Tokyo

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเซเชลส์
ณ นครโตเกียว

เซเชลส์

03- 3264-1022

Honorary Consulate-General of the
Sao

Tome

and Democratic Republic of São Tomé and
Príncipe in Tokyo

Principe

เซาตูเมและปริ นซีปี
Central
Republic

African

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย
เซาตูเมและปริ นซีปี ณ นครโตเกียว

03-6206-2572

Honorary Consulate-General of the
Republic of Central Africa in Tokyo

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐแอฟริ กากลาง

สาธารณรัฐแอฟริ กากลาง ณ นครโตเกียว
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03-3702-8808
03-3702-8332

โอเซียเนีย
สถานทูต

เบอร์ โทรศัพท์

Fiji

Embassy of the Republic of the Fiji

ฟี จี

สถานทูตสาธารณรัฐฟี จี

Marshall Islands

หมู่เกาะมาร์ แชลล์
Micronesia

ไมโครนีเซีย
New Zealand

นิวซีแลนด์
Palau

ปาเลา
Papua New Guinea

ปาปั วนิวกินี
Samoa

ซามัว
Tonga

ตองกา

03-3587-2038

Embassy of the Republic of the Marshall
Islands

03-6432-0557

สถานทูตสาธารณรัฐหมูเ่ กาะมาร์ แชลล์

Embassy of the Federated States of
Micronesia

03-3585-5456

สถานทูตสหพันธรัฐไมโครนีเซีย
New Zealand Embassy

สถานทูตนิวซีแลนด์

Embassy of the Republic of Palau

สถานทูตสาธารณรัฐปาเลา

Embassy of Papua New Guinea

สถานทูตรัฐเอกราชปาปั วนิวกินี

03-3467-2271
03-5797-7480
03-3454-7801/7804

Embassy of the Independent State of
Samoa

03-6228-3692

สถานทูตรัฐเอกราชซามัว

Embassy of Kingdom of Tonga

สถานทูตราชอาณาจักรตองกา
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์

03-6441-2481

เบอร์ โทรศัพท์

Honorary Consulate of Solomon Islands in
Solomon Islands

หมู่เกาะโซโลมอน
Tuvalu

ตูวาลู

Tokyo

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์หมู่เกาะโซโลมอน
ณ นครโตเกียว

03-3562-7490

Tokyo

03-6857-7253

Honorary Consulate-General of Tuvalu in

สถานกงสุลกิตติมศักดิต์ วู าลู ณ นครโตเกียว
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