
 

 

- 17 - 

Ⅲ การใช้ชีวติและทอียู่อาศัย 
Ⅲ-１ การหาบ้าน 
１．สมัครไปยังบ้านททีางจังหวัดเป็นผู้จัดสรร 

     บ้านทีทางจงัหวดัเป็นผู้จดัสรร จะทําการรับสมคัรปีละหลายครัง  โดยจะจดัทําแผ่นพบัรับสมคัร 
แจกจ่าย ณ ทีทําการของเทศบาล เขต หมู่บ้าน , 

ศนูย์พลาซา่ข่าวสารติดต่อสอบถามของชาวเมืองแต่ละแห่ง, ศนูย์ดแูลบ้านทีกําหนดแต่ละแห่ง 
และศาลากลางของจงัหวดั   หลงัจากทําการจบัสลากแล้ว 
ผู้ ทีมีคณุสมบตัิครบตามทีกําหนดจะได้เข้าไปอยู่  สําหรับชาวต่างชาติหากมีคณุสมบตัิดงัต่อไปนี 
สามารถสมคัรได้ 
① มีรายได้มาตรฐานเหมาะสม 
② ปัจจบุนัเดือดร้อนเรืองทีอยู่อาศยั 
③ ผู้สมคัรอาศยัอยู่หรือทํางานอยู่ (หรือมีกําหนดการทีแน่นอนว่าจะทํางาน) ในเขตจงัหวดัโอซาก้า 
④ ทําการลงทะเบียนถินทีอยู่เรียบร้อยแล้ว 
 
ศนูย์บริการการจดัหาบ้านจงัหวดัโอซาก้า 

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

 

２．บ้านจัดสรรของรัฐอืนๆ 

บ้านทีทางอําเภอเป็นผู้จดัสรร บ้านทีทางอําเภอจดัหาสําหรับครัวเรือนทีมีรายได้สทุธิตําก
ว่าทีกําหนด 

บ้านเช่าทีทางจงัหวดัโอซาก้าเป็น 
ผู้จดัสรร 

บ้านเช่าทีจงัหวดัโอซาก้า จดัสรรโดยตรงสําหรับผู้ ทีมีราย 
ได้สทุธิปานกลาง 
URL 

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

บ้านเช่าทีจดัสรรโดยรัฐวิสาหกิจ 
ของจงัหวดัโอซาก้า 

บ้านเช่าซงึทางรัฐวิสาหกิจแห่งจงัหวดัโอซาก้าจดัสรร 
สําหรับผู้ ทีมีรายได้สทุธิปานกลาง 
06－6203－5454 

บ้านเช่าUR บ้านเช่าทีองค์การเคหะUR (ยอูาร์โทะชิคิโค่ว) 
เป็นผู้บริหารสําหรับผู้ ทีมีรายได้สทุธิปานกลาง 
06－6968－1717     

 

３．หาบ้านเช่าของเอกชน 

ในกรณีทีเช่าบ้านทีเอกชนเป็นผู้จดัสรรนนั จะต้องระบเุงิือนไขของตนเองให้ชดัเจน ในเรืองของ 
ค่าเช่าบ้าน ค่ามดัจํา ทําเล หรือเขตทีต้องการอาศยั ความกว้างของบ้าน ฯลฯ   จากนนัจงึไปทีบริษัท 
อสงัหาริมทรัพย์ (บริษัททีแนะนําบ้านเช่าหรืออพาร์ตเมนต์) ทีรับบริการจดัหาบ้านเช่าในเขตพืนที เพือ 
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ให้ทางบริษัทจดัหาบ้านให้   ในขนัของการหาบ้านนีอย่างไรก็ตามเมือบอกความประสงค์ของตนเอง 
กบัทางบริษัทแล้ว  ตนเองก็ควรต้องมีความรู้และข้อมลูเกียวกบัค่าเช่าบ้านโดยทวัไปของญีปุ่ นด้วย   
โดยสามารถศกึษาได้จากนิตยสารบ้านและจากสือทวั ๆ ไป  และข้อมลูต่าง ๆของบ้านเช่า 
และสามารถหาอ่านได้จากโฆษณา หางาน , ข้อมลูของบ้านเช่าเป็นต้น ทีลงในเวบไซต์สําหรับ 
ชาวต่างประเทศทีอาศยัอยู่ในญีปุ่ นในภาษาต่างประเทศด้วย    
    เมือกําหนดทีเช่าแล้วจะทําสญัญา (สญัญาทีเช่าอพาร์ตเมนต์ฯลฯ) ทีบริษัท อสงัหาริมทรัพย์  
ในสญัญาเช่าบ้านนนัจะมีข้อสญัญาต่างๆเขียนไว้ชดัเจน เช่น ค่าเช่าบ้าน, คา่อปุกรณ์ส่วนรวม, ค่า 
ประกนัความเสียหาย, ข้อควรระวงัเมือจะย้ายออก, เลียงสตัว์ได้หรือไม่ เป็นต้น ดงันนัต้องอ่านและทํา 
ความเข้าใจในสญัญาต่าง ๆ เหล่านนัให้ถีถ้วนก่อนแล้ว จงึเซ็นสญัญา (การเซน็ชือของตนเองคือการ 
ตกลงยอมรับ)  โดยเฉพาะช่วงเวลาทีต้องแจ้งการย้ายออก (แจ้งกบับริษัทอสงัหาริมทรัพย์) และราย 
ละเอียดเกียวกบัจํานวนเงินทีจะถกูหกัออกจากเงินค่าประกนัความเสียหายเวลาย้ายออก ซงึราย 
ละเอียดเหล่านีต้องคยุให้ชดัเจน เพือจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลงั 
        มีหน่วยงานสนบัสนนุการหาบ้านเช่า「Osaka อนัชินสมุายสยุชินเคียวกิไค」ทีให้ข้อมลูทีเป็น 
ประโยชน์ในการหาบ้านเช่าของเอกชนด้วย 
ＵＲＬ http://www.osaka-anshin.com/ 
 
 
■ค่าใช้จ่ายทีจําเป็นต้องจ่ายเมือทําสญัญา 
ค่าเช่า 
 

เงินทีจะต้องจ่ายทกุเดือน  จะเป็นการจ่ายล่วงหน้าของเดือน 
ต่อไป ดงันนั ตอนแรกจะต้องจ่ายค่าเช่านีเป็นจํานวน 2 เดือน 

ค่าบริหารส่วนกลาง 
(กรณีทีเช่าอพาร์ตเมนต์)  

เงินทีจะจ่ายทกุเดือนเพือทีการบริหารดแูลและทําความสะอา
ด สถานทีทีผู้อาศยัอยู่ใช้ร่วมกนัฯลฯ 

ค่ามดัจํา เงินทีจะจ่ายล่วงหน้าไว้กบัเจ้าของบ้านตอนทําสญัญาเช่าบ้าน 
เป็นเงินประกนัว่าจะจ่ายค่าเช่า  เขตคนัไซจะต้องจ่าย 
ประมาณ 1 ถึง 3 เท่าของค่าเช่าบ้าน เงินนีจะถกูเก็บสํารองไว้ 
เป็นค่าซอ่มแซมบ้าน  เมือเวลาเลิกสญัญา ส่วนใหญ่แล้วจะ 
ถกูหกัออก 30% ถึง 50%  

ค่าธรรมเนียมตอบแทน เงินจํานวนนีจะจ่ายให้กบัเจ้าของบ้าน  จะไมมี่การคืนเงิน 
จํานวนนี 

ค่าธรรมเนียมของบริษัท 
อสงัหาริมทรัพย์ 

เงินจํานวนนีจะจ่ายให้กบับริษัทอสงัหาริมทรัพย์เพือเป็นค่า 
นายหน้า 
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Ⅲ-２ การย้ายบ้านและการกลับประเทศ 
 
１．ขันตอนการเดนิเรืองย้ายออกจากทอียู่เก่า 
     กรณีทีเป็นบ้านเช่า ต้องชําระค่านํา, ค่าแก๊ส, ค่าไฟก่อน ผู้ เช่าจะต้องโทรศพัท์ไปยงัแต่ละบริษัท 
ก่อนย้ายออก เพือแจ้งให้ทางบริษัททราบว่าจะย้ายออก  ทางบริษัทจะมาทําการคํานวณค่าใช้จ่าย  
กรณีทีทําสญัญาใช้โทรศพัท์บ้านก็เช่นเดียวกนัต้องแจ้งการย้ายทีอยู่    ติดตอ่(หมายเลข ) แจ้ง 
ทีอยู่ใหม่     นอกจากนี หากแจ้งทีอยู่ใหม่กบัทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์จะทําการส่งจดหมายมาให้ 
ยงัทีอยู่ใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา  ปี 

ในกรณีที ทีอยู่ใหม่ไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาลเดียวกบัทีอาศยัเดิม ให้ไปยืนเรือง「การย้ายออก」และ 
รับ「ใบรับรองการย้ายออก」การยืน「ใบแจ้งการหมดคณุสมบตั」ิต่อแผนกประกนัสขุภาพและคืนบตัร 
ประกนัสขุภาพ 
 
２．เมือย้ายเข้ามาอยู่ททีอียู่ใหม่แล้ว 
      ติดต่อไปยงับริษัทไฟฟ้าและบริษัทแก๊ส  สําหรับแก๊สนนั ทางบริษัทแก๊สจะส่งพนกังานมาทําการ 
เปิดวาล์วแก๊ส จําเป็นต้องอยู่รอพบกบัพนกังานดงักล่าว    ส่วนไฟฟ้านนัโดยทวัไปแล้วเมือยก 
เบรกเกอร์ขึนก็สามารถใช้ได้ทนัที  เมือมีการเริมใช้ไฟแล้ว กรุณาติดต่อไปยงับริษัทไฟฟ้าโดยเร็ว 
เท่าทีจะเป็นไปได้     สําหรับนําประปานนัแต่ล่ะบ้านเช่าจะต่างกนั ให้สอบถามกบัเจ้าของบ้านเช่า 
    นอกจากนี ไปเทศบาลใหม่เพือทําเรืองย้ายเข้าภายใน 14 วนัหลงัจากวนัทีย้ายบ้าน   กรณีทีทํา 
ประกนัสขุภาพ ให้สมคัรประกนัสขุภาพ ณ เขตเทศบาลใหม่  หลงัจากทําเรืองการย้ายเข้าแล้ว  
    หากมีใบขบัขีให้แจ้งเรืองเปลียนทีอยู่ ทีสถานีตํารวจ 
 
３．เมือจะกลับประเทศ 
①  ทําการชําระค่าเช่าบ้าน, แก๊ส, ไฟฟ้า, ประปา ฯลฯ ค่าโทรศพัท์ภายในประเทศและต่างประเทศ 

ให้เรียบร้อย 
②  กรณีทีกลบัประเทศตอนกลางปีจําเป็นต้องชําระภาษี   ภาษีพลเมืองชําระ ณ ทีทําการเทศบาล   

กรุณาชําระภาษีทงัหมดของปีนนั เพราะภาษีส่วนภมูิภาคเป็นภาษีทีคํานวณจากรายได้ของปี 
ทีแล้ว  ฉะนนัถึงแม้ว่าปีนนั จะไม่ได้อยู่ญีปุ่ นก็จําเป็นต้องชําระภาษีนีด้วย  

③  เกียวกบัภาษีรายได้ หากกําหนดผู้ดแูลและจดัการเกียวกบัการจ่ายภาษีให้  และแจ้งเรือง 
ดงักล่าวไว้ทีสํานกังานสรรพากร  จะสามารถรับเงินภาษีคืนได้เมือถึงช่วงเวลาทีกําหนดให้มี 
การยืนคําร้องเสียภาษีเงินได้ประจําปี      หรือจะใช้วิธีเขียนร่างคําร้องการเสียภาษีไว้ก่อนกําหนด  
แล้วชําระภาษีเงินได้ทีค้างชําระของปีนีไว้ล่วงหน้า ก่อนวนัเดินทางออกจากญีปุ่ น 

④  ให้ทําการแจ้งย้ายออกไปยงัต่างประเทศ ณ.ทีทําการเขตเทศบาลอําเภอทีอยู่อาศยั 
⑤  ในกรณีทีทําประกนัสขุภาพ    กรุณาจ่ายค่าประกนัทีค้างชําระและทําเรืองถอนประกนัที   ทีทํา 

การเทศบาลทีอาศยัอยู่ ก่อนกลบัประเทศ             
⑥  กรณีทีจ่ายเงินบํานาญอยู่สามารถยืนเรืองขอรับเงินบํานาญทีถอนตวัส่วนหนงึได้หลงัจากกลบั 

ประเทศแล้ว ขอรับแบบฟอร์มดงักล่าวได้ทีสํานกังานประกนัสงัคม หรือบริษัททีสงักดัอยู ่
⑦  กรุณายืนบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)คืนต่อเจ้าพนกังานตรวจคนเข้าเมืองเมือจะออกประเทศ 
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Ⅲ-３ นําประปา  
 
  นําประปาในญีปุ่ นรวมทงัในจงัหวดัโอซาก้าสามารถดืมได้  เมือต้องการใช้นําประปาทีทย้ีายเข้า 
มานนั  จําเป็นต้องทําการยืนขอใช้นําประปา 
 

１．วิธีการขอใช้นําประปา 
  ทีประตหูน้าบ้านมีบตัรเปิดการใช้แขวนไว้  โปรดแจ้งหมายเลขผู้ใช้(ชิโยวชะบงัโงะ)ไปยงั 
สํานกังานนําประปาของเทศบาล  หลงัจากแจ้งแล้วเจ้าหน้าทีจะมาเปิดวาวล์นําทีบ้านให้    เนืองจาก 
จะใช้เวลานานทีสดุประมาณ ４วนัหลงัวนัทีแจ้ง  ฉะนนักรุณารีบติดต่ออย่างรวดเร็ว 
  กรณีทีเช่าแมนชนัหรือบ้านเช่าบางสถานที 
สหกรณ์การบริหารหรือเจ้าของบ้านจะเป็นผู้ ดําเนินการจดัการเดินเรืองให้ 

 

2．ค่านําประปา 

  ค่านําประปาจะคํานวณจากค่าบริการขนัพืนฐาน รวมกบัค่าธรรมเนียมตามปริมาณการใช้นําใบ 
เรียกเก็บเงินค่านําประปาจะเก็บ  เดือนครังโดยจะส่งทางไปรษณีย์   กรุณานําไปจ่ายโดยการหกัโดย 
ตรงจากบญัชีโดยอตัโนมตัิ, โอนเงินทีสถาบนัการเงิน หรือบางเทศบาลอาจจะให้จ่ายทีร้านสะดวกซือ 
ได้  กรณีค้างชําระเงินจะถกูปิดนําประปา 
 กรณีทีมีการเดินท่อนําเสีย จะรวมค่าบําบดันําเสียนีในค่านําประปาด้วย   กรณีทีอาศยัอยู่ 
อพาร์ตเมนต์ ส่วนใหญ่สหกรณ์การบริหารหรือเจ้าของบ้านจะคิดคํานวนค่านําประปา โดยคิดตาม 
ปริมาณการใช้นําของบ้านแต่ละหลงัและแจ้งหนี 
 

3．ข้อควรระวังตอนฤดูหนาว 

  วนัทีอากาศหนาวมากท่อประปาอาจแข็งตวัและแตกได้ จงึต้องใช้วิธีปล่อยนําประปาเบา ๆ 
ทิงตลอดคืน ในตอนกลางคืน 
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Ⅲ-４ ไฟฟ้า 

１．ระบบไฟฟ้าของญีปุ่ น 
  แรงดนัไฟฟ้าของญีปุ่ นเป็นระบบ  โวลต์ อย่างเสถียรภาพ มีทงัพืนทีทีใช้ความถี  เฮิร์ตซ 
(ภาคตะวนัออกของญีปุ่ น) และพืนทีทีใช้ความถี  เฮิร์ตซ (ภาคตะวนัตกของญีปุ่ น) สําหรับโอซาก้า 
เป็นพืนทีทีใช้ความถี  เฮิร์ตซ      โปรดระวงัเรืองการนําเครืองใช้ไฟฟ้าของต่างประเทศทีใช้ระบบ 
ความถีต่างกนัมาใช้  เพราะอาจทําให้เครืองใช้ไฟฟ้าชํารุด เสียหายได้  
２．การขอสมัครขอใช้ไฟฟ้า 
  โดยทวัไป การสมคัรขอใช้ไฟฟ้าใหม่   ก่อนอืนกดสวิสต์ทีสะพานไฟ (ตวัตดัไฟหลกั)แล้วจงึ 
โทรศพัท์ไปแจ้งยงัสํานกังานทีใกล้บ้านของศนูย์บริการลกูค้าการไฟฟ้าคนัไซ สะพานไฟนีอยู่ใน 
กล่องแผงไฟ   (เป็นกล่องทีรวมสวิสต์ไฟฟ้าต่างๆ  ซงึจําเป็นในการป้องกนัไฟรัว 
เพือความปลอดภยัในการใช้ไฟฟ้า) ซงึปกติจะติดอยู่ผนงัทางเข้าบ้าน(ห้อง) หรือผนงัใกล้ห้องครัว 
ทางเข้าบ้าน(ห้อง)หรือทีกล่องแผงไฟฟ้าจะติดหมายเลขโทรศพัท์ของการไฟฟ้าคนัไซอยู่ 
กรุณาโทรไปยงัหมายเลขทีระบไุว้ เพือขอสมคัรใช้ไฟ 
หรือสมคัรโดยส่งทางไปรษณียบตัรทีติดอยู่กบัใบนนั   
３．การจ่ายค่าไฟฟ้า 
  ใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าจะถกูส่งให้ผู้ใช้ไฟทกุเดือน ค่าไฟฟ้าจะคํานวณตามจํานวนหมายเลขทีใช้ 
ไฟฟ้าจากมิเตอร์ไฟ กรุณานําใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าไปจ่ายทีศนูย์บริการการไฟฟ้าคนัไซใกล้บ้าน,  
สถาบนัการเงิน หรือทีร้านสะดวกซือ ฯลฯ และสามารถจดัการให้หกัค่าไฟฟ้าโดยตรงจากบญัชีเงิน 
ฝากได้โดยอตัโนมตั ิ
 
４．ใบแจ้งปริมาณการใช้ไฟฟ้า / ใบเสร็จ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        ร่วมมือและสนบัสนนุโดย: บริษัทคนัไซเดงเรียวค ุ  

                                                                                                                                                                                           

จํานวนเงินจากการปรับคา่เชือเพลิงใหม ่
(จํานวนเงินการปรับคา่เชือเพลิงใน 
กรณีทีอตัราการแลกเปลียนเงินตราและ 
อตัราคา่เชือเพลิงเกิดการเปลียนแปลง 
เกินวงเงินทีกําหนดไว้) 

คา่ไฟฟ้า(คา่ไฟฟ้าทีคํานวณลว่งหน้า 
จากปริมาณไฟฟ้าทีใช้ไปแล้วของ 
เดือนนี) 

หมายเลขสมาชิกของทา่น  
(หมายเลขของการทําสญัญา  
ใช้เมือติดตอ่สอบถาม) 
 

สว่นของเดือนนี 

สว่นของเดือนทีแล้ว 

ประเภทสญัญาของทา่น 

วนัทีจะทําการหกัเงินคา่ไฟ อกจากบญัชีธนาคาร 
 

รายการของเดือนทีแล้ว(จํานวนคา่ 
ไฟของเดือนทีแล้วทีได้ทําการหกั 
ออกจากบญัชีผู้ ใช้เรียบร้อยแล้ว) 

ปริมาณทีใช้ของเดือนนี 

วนักําหนดทต้ีองจา่ยเงิน(กรณีทีจา่ยเงิน 
หลงัจากวนันีจะคิดคา่ธรรมเนียมในการ 
จา่ยเงินช้าโดยจะบวกเพิมในบญัชีของ 
เดือนหน้า) 

วนัทีจะทําการตรวจมิเตอร์ครังตอ่ไป 

หมายเลขโทรศพัท์ทีติดตอ่ 
 

ใบแจ้งปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะนํา 
มามอบให้ในวนัทีมาตรวจมิเตอร์ 
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Ⅲ-５ แก๊ส 
 

１．ชนิดของแก๊ส 

   แก๊สมี 2 ชนิดคือ แก๊สทีทางเทศบาลจดัส่งผ่านท่อไปตามบ้าน เรียกว่า「โทชิกาส」ึและแก๊สแบบ 
บรรจถุงัเรียกว่า「โพรพนักาส」ึ  อปุกรณ์เครืองมือทีใช้ก็จะแตกต่างกนัด้วยตามชนิดของแก๊สทีใช้  
ถ้าใช้เครืองมือไม่ตรงกบัชนิดของแก๊สอาจจะเกิดอนัตรายได้ 
  โปรดสอบถามให้แน่ใจ เกียวกบัชนิดของแก๊สกบัเจ้าของบ้านเช่าหรือเจ้าหน้าทีบริษัทแก๊ส 
 

（1）แก๊สแบบส่งผ่านทางท่อของทางเทศบาล (โทชิกาสึ) 

  แก๊สแบบส่งผ่านท่อของเทศบาลนีจะมีมิเตอร์ติดไว้ทีด้านนอกของห้องพกั   ซึงิจะมีสถานที 
ติดต่อเขียนติดไว้ทีมิเตอร์นนั  กรุุณาโทรศพัท์ไปขอเปิดทําสญัญาใช้แก๊สใหม่  เจ้าหน้าทีบริษัท 
แก๊สจะถามทีอยู่ ชือและนามสกลุ วนัทีจะเริมใช้ และเวลาทีสามารถอยู่รอพบเจ้าหน้าที เป็นต้น  
  หลงัจากติดต่อแจ้งแล้ว, เจ้าหน้าทีจะมาเปิดวาล์วแก๊สให้ กรุณาอยู่บ้านรอพบเจ้าหน้าที 
ในวนันนัด้วย 
 
（2）แก๊สแบบบรรจุถัง  (โพรพันกาสึ) 

  ในเขตพืนทีบริการแก๊สบรรจถุงันีจะมีใบเขียนสถานทีติดต่อไว้เช่นเดียวกนักบัแก๊สแบบจดัส่งผ่าน 
ท่อของเทศบาล เมือจะเริมใช้แก๊สกรุณาติดต่อตามทีอยู่นนั  ร้านขายเชือเพลิงจะส่งถงัแก๊สมาให้ที 
บ้าน  ข้อควรระวงั  เครืองมือเครืองใช้ทีใช้ กบัแก๊สท่อของเทศบาลจะใช้กบัแก๊สบรรจถุงัไม่ได้ 
 
 

2．แก๊สรัว 

  แก๊สจะมีกลิน ดงันนัเมือเกิดแก๊สรัวจะได้กลินแก๊ส   ถ้าสงสยัว่าเกิดแก๊สรัวให้รีบปิดหวัวาล์วและ 
แจ้งบริษัทแก๊ส 
 

เมือแก๊สแบบส่งผ่านท่อของเทศบาลรัว 
กรุณาติดต่อที (บริษัทโอซาก้าแก๊ส  หมายเลขโทรศพัท์สําหรับการแจ้งแก๊สรัว, เฉพาะภาษาญีปุ่ น) 
 

       โทรจากภายในตวัเมืองโอซาก้า    ０120-0-19424 

       โทรจากทางใต้ของจงัหวดัโอซาก้า   0120-3-19424 

       โทรจากทางตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดัโอซาก้า 0120-5-19424 
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3．ใบแจ้งปริมาณการใช้แก๊ส / ใบเสร็จ 

 
 （กรณีทีจา่ยโดยหกัออกจากบญัชีธนาคาร） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมมือและสนบัสนนุโดย : บริษัทโอซาก้าแก๊ส 
 
 

ชือผู้ใช้ 
ใบเสร็จของคา่แก้สทีหกัออก 
แล้วจากบญัชีธนาคาร 

วนักําหนดทีจะหกั
เงินจากธนาคาร 

คา่บริการเดือนนี 

ติดตอ่สอบถาม 

หมายเลขทีใช้ ใบแจ้งปริมาณการใช้แก้ส 
ระยะเวลาและปริมาณ 

ทีใช้① 

จํานวนเงินทีจะหกัเ
งินจากธนาคาร 

คา่บริการหลกั 

ปริมาณทีใช้①×อตัราคา่ใช้② อตัราคา่ใช้ตามปริมาณที
ใช้เดอืนนี ② 
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Ⅲ-6 ขยะ 
 
１．วิธีการทงิขยะ 

  แบ่งประเภทการจดัเก็บขยะเพือลดปริมาณขยะและนํากลบัมาใช้ใหม่ดงันี 
 ประเภทการจดัเก็บขยะ 
・ขยะเผาได้ 
・ขยะเผาไม่ได้ 
・หนงัสือพมิพ์เก่า, นิตยสารเก่า, กระป๋องเปล่าและขวดพลาสติก  

ถ้าไม่รักษากฎและมารยาทในการทิงขยะ  อาจทําให้เป็นปัญหากบัเพือนบ้านใกล้เคียงได้ 
 
สิงทีไม่ควรปฏิบตั ิ
① ทิงขยะนอกเหนือจากวนัทีกําหนดไว้ 
② ทิงขยะนอกสถานทีทีกําหนดไว้ 
③ ไม่แยกประเภทขยะก่อนทิง 
  ประเภทการจดัเก็บขยะ  การแยกประเภทและกฏระเบียบแต่ละเทศบาลจะแตกต่างกนัไป 

กรุณาสอบถาม 
ไปยงัสถานทีราชการหรือเพือนบ้าน 
สถานทีราชการบางแห่งมีจะการอธิบายวิธีทิงขยะเป็นภาษาต่างประเทศให้ 

     
２．และการทงิขยะอืนๆ 
（１）แบตเตอรี / ขวดต่างๆ  

  ในแบตเตอรีมีวตัถมีุพษิและต้องใช้เทคนิคพเิศษในการจดัการ, ดงันนัต้องเอาไปทิงในกล่องรับคืน 
ทีมีอยู่นในร้านทีซือมา กรณีคืนขวดเบียร์หรือขวดนําดืมเ บางร้านจะจ่ายเงินคืนให้ 
กรุณาสอบถามทีร้านนนัๆ 
 
（２）ภาชนะและพลาสตกิทใีช้ห่อสินค้า 

พลาสติกทีเป็นภาชนะบรรจสุินค้าและใช้ห่อสินค้านนัต้องรวมกนั แต่ละชนิดและทิงตามวนัทีกําหนดไว้ 
 
（３）ขยะชินใหญ่ 

เครืองเรือนหรือเครืองใช้ไฟฟ้าทีไม่ใช้แล้ว ถือว่าเป็นขยะชินใหญ่ (ยกเว้นเครืองปรับอากาศ, โทรทศัน์,  
ตู้ เย็น, เครืองซกัผ้า ให้ดทีูหวัข้อด้านล่าง) ให้ทิงตามวนัทีกําหนดไว้ หรือแจ้งสํานกังานเทศบาลให้มาเก็บไป 
ทิงเป็นส่วนบคุคล บางเทศบาลจะเก็บค่าธรรมเนียมในการทิงขยะชินใหญ่ด้วย 
  
（４）เครืองปรับอากาศ, โทรทัศน์, ตู้เย็น, เครืองซักผ้าและเครืองอบผ้า 

   เมือจะทิงเครืองปรับอากาศ, โทรทศัน์, ตู้ เย็น, เครืองซกัผ้าและเครืองอบผ้า  จะต้องติดต่อไปยงัร้าน 
เครืองใช้ไฟฟ้าทีซือมา (หรือร้านทีกําลงัจะซือเครืองไฟฟ้าชนิดเดียวกนันี) จําเป็นต้องชําระเงินค่าธรรมเนียม 
ทีกําหนดแยกตามประเภทของเครืองใช้ไฟฟ้า และให้ทางร้านขนไปให้   ทางบริษัทผู้ผลิตเครืองใช้ไฟฟ้านนั 
จะเป็นผู้ ทําการรีไซเคิลเครืองใช้ไฟฟ้าดงักล่าวนี  

ทางสถานทีราชการหรือเทศบาลจะไม่รับเก็บให้เหมือนกบัขยะอืน 
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 (การอ้างอิง)กฎหมายการรีไซเคิลเครืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
URL http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/ (ภาษาองักฤษ, ภาษาจีน) 
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Ⅲ-7 การใช้ชีวติประจาํวัน     
 
１．มารยาทในการเข้าสังคม 

การคบกับคนญีปุ่ น 
       การใช้ชีวิตทีญีปุ่ นสิงแรกทีควรคํานงึถึงคือ มารยาทและธรรมเนียมปฏิบตัิของญีปุ่ น  เรืองเหล่า 
นีควรต้องพยายามเรียนรู้และฝึกจนเป็นนิสยัไปทีละเล็กละน้อย ในการใช้ชีวิตแต่ละวนั  

・เวลานดักบัใครต้องรักษาเวลา เมือไปไม่ตรงตามนดัหรือไม่สามารถไปได้ต้องแจ้งให้ทราบ 
ล่วงหน้า  

・วิธีทกัทายของคนญีปุ่ น ให้โค้งตวัและก้มศีรษะ  
・การถามคําถามทีเป็นเรืองส่วนตวั (อาชีพและเงินเดือน, เรืองครอบครัว ฯลฯ) กบัคนทียงั 

ไม่สนิทกนั ถือว่าเป็นเรืองทีเสีย มารยาท 
・เมือต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้ อืนไม่ควรเซ้าซีหรือแสดงออกอย่างตรงไปตรงมามาก 

เกินไป  เพราะจะทําให้อีกฝ่ายเกิดความรู้สกึอดึอดัและไม่พอใจได้ 
 

การคบกับเพือนบ้าน 
（１）การทกัทาย 
      การทกัทายกบัเพือนบ้านเป็นสิงทีสําคญั เพราะจะทําให้นําไปสู่การพดูคยุทีราบรืน นอกจากนี 
การทกัทายกบัเพือนบ้านนี กล่าวกนัว่าจะเป็นการป้องกนั อาชญากรรมได้อีกทางหนงึด้วย 
 

（２）การส่งเสียงดัง 
       ในเมืองใหญ่มีบางคนทีมีความรู้สกึไวต่อเสียงต่างๆ ทีเกิดขนึในชีวิตประจําวนัและไม่ใจกว้าง 
ยอมรับ แม้แต่เสียงทีเด็กทําขนึ จงึขอให้ระมดัระวงัเป็นพเิศษ โดยเฉพาะอาศยัอยู่ทีบ้านพกัรวม 
อย่าง เช่น อพาร์ตเมนท์  โดยทวัไป หลงั 22:00น. พยายามอย่าส่งเสียงดงัให้คนข้างบ้านได้ยิน  อาจ 
มีบางคนทีทํางานตอนกลางคืนและนอนพกัตอนกลางวนั  ตอนกลางวนัจงึเป็นเวลาสําคญัสําหรับ 
พวกเขาด้วย ถึงแม้สําหรับตวัเองจะไม่ได้ส่งเสียงดงั แต่โครงสร้างของอาคารอาจทําให้เกิดเสียงดงั 
รบกวนเพือนบ้านใกล้เคียงได้ โดยเฉพาะการใช้เครืองดดูฝุ่ น, เครืองซกัผ้า, การเข้าออกของผู้คน, 
การเปิดปิดประตใูนตอนกลางคืน เป็นต้น   

ถ้าท่านมีปัญหาเรืองเสียงรบกวน   กรณีทีเช่าอพาร์ตเมนต์ให้แจ้งกบัทางบริษัทอสงัหาริม 
ทรัพย์ทีทําสญัญาเช่า  นอกเหนือจากนีปรึกษากบักรรมการสมาคมปกครองตนเอง (จิชิไค) 

 
（３）สมาคมปกครองตนเอง (จชิิไค)  (สมาคมในท้องถนิ) 
       ในแต่ละพืนทีส่วนใหญ่มีกลุ่มท้องถินทีทํากิจกรรมของสมาคมปกครองตนเอง เพือการพบปะ 
สงัสรรค์ กระชบัมิตรกบัเพือนบ้านใกล้เคียง, การทําความสะอาด, การป้องกนัอาชญากรรม   ซงึ 
ปกติจะดําเนินการจดักิจกรรมต่างๆเพือกระชบัมิตรความสมัพนัธ์หรือทําความสะอาดร่วมกนัต่างๆ 
อยู่เสมอ 
       การเข้าร่วมสมาคมปกครองตนเองนนัแล้วแต่ความสมคัรใจ แต่การเป็นสมาชิกจะทําให้ 

สะดวกต่อการได้รับข่าวสารของรัฐได้ง่ายโดยผ่านทางสมาคม   นอกจากนีจะเป็นการได้รู้จกักบั 
เพือนบ้านใกล้เคียง และยงัมีประโยชน์ต่อการป้องกนัอาชญากรรมอีกด้อย 
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ถ้าเป็นไปได้ควรเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
 
（４）ข่าวสารจดหมายเวียน (ไครังบัง) 
       เมือเข้าร่วมเป็นสมาชิกปกครองตนเองจะได้รับข่าวสารจดหมายเวียน (ไครังบงั) เช่น ข่าวสาร 
ของทางราชการ ซงึส่วนมากจะถกูหนีบมากบับอร์ดไม้กระดาน  
และเพือนบ้านทีอยู่ติดกนัจะเป็นคนนํามาให้  เมืออ่านเสร็จแล้วประทบัตราหรือเซ็นชือรับรู้ 
แล้วนําไปให้คนทีอยู่บ้านถดัไป 
ถ้าไม่ทราบให้ถามตอนทีได้รับจากคนนํามาให้ไว้ว่าจะให้เวียนส่งไปทีไหนคราวต่อไป 
 
（５）การทาํความสะอาด 
         แต่ละชมุชนและนิคมอาคารสงเคราะห์จะกําหนดวนั เพือดําเนินการทําความสะอาดบริเวณ 
บ้านและถนนรวมทงัสวนสาธารณะใกล้เคียง เวลานนัแต่ละครอบครัวอย่างน้อยครอบครัวละ 1 
คนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทําความสะอาดและเก็บหญ้า   ขอแนะนําให้ร่วมเข้ากิจกรรมทําความ 
สะอาดนี เพือทีจะได้ทําความรู้จกักบัเพือนบ้านใกล้เคียงและเพือนบ้านทีไม่ค่อยจะได้เห็นหน้ากนั 
เนืองจากปกติจะติดภารกิจต่างๆ  
 
２．การเป็นผู้บริโภค 
           ปัจจบุนันี  นอกจากการซือของทีร้านค้าแล้ว ยงัสามารถซือสินค้า  ซือบริการ  
ทําสญัญาผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย การเป็นผู้บริโภค 
ก็จะเกียวข้องกบัการทําสญัญาผ่านทางมือถือหรืออินเตอร์เน็ต  ซือผ่อนรถยนต์ 
และการทําสญัญากบับริษัทอสงัหาริมทรัพย์ ฯลฯ   
เนืองจากเป็นธุรกิจทีแตกต่างกนักบัประเทศของตนเองและของญีปุ่ น และจากการไม่เข้าใจภาษา 
จงึทําให้เจอกบัปัญหาเวลาซือสินค้าหรือทําสญัญา 
ในกรณีนีสามารถปรึกษากบัศนูย์ให้คําปรึกษาผู้บริโภคทีอยู่ใกล้ 
เคียงได้ การปรึกษากบัศนูย์ให้คําปรึกษาผู้บริโภคเกียวกบัสินค้าหรือบริการนี  
ทางผู้บริโภคจะไม่เสียค่าใช้จ่ายประการใดในการปรึกษา 
 URL http://www.kokusen.go.jp/map/ncac_map27.html 
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Ⅲ-８ เมือเดือดร้อนจากการใช้ชีวติประจาํวัน 
มีระบบช่วยเหลือสําหรับคนทีเดือดร้อนจากการใช้ชีวิตประจําวนัดงัต่อไปนี    

กรุณาสอบถามได้ทีแผนกสวสัดิการสงัคมเทศบาลเมืองตําบลและหมู่บ้าน（ภาคผนวกⅨ－１ ) 
 

（１）คณะกรรมการสวัสดกิารสังคมและเดก็ 

 ผู้ ทีประสบความเดือดร้อนจากการใช้ชีวิต, คนชราทีใช้ชีวิตแต่ลําพงัผู้ เดียว, คนชราทีอยู่ในสภาพ 
ช่วยตวัเองไม่ได้, ครอบครัวทีมีแต่แม่และลกู หรือพ่อและลกูเท่านนั คนพกิาร ฯลฯ สามารถปรึกษาได้ 
นอกจากการช่วยเหลือทีจําเป็นแล้วยงัให้ความร่วมมือกบักิจกรรมสํานกังานสงัคมสงเคราะห์หรือองค์ 
กร ของรัฐทีเกียวข้อง นอกจากนียงัรับปรึกษาและให้คําแนะนําเกียวกบัเด็กอีกด้วย 
 

（２）การให้ความคุ้มครองเกียวกับการดาํรงชีวิต (เซคัสซโึฮโกะ) 

แม้ว่าจะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทีอยู่ (ทรัพย์สินสมบตัิ) และใช้ความสามารถของตนเอง 
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากระบบต่างๆ ของรัฐ และถึงแม้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากญาติพีน้องแล้ว 
แต่ก็ยงัประสบความเดือดร้อนและขดัสนในการดํารงชีวิตอยู่อีก 
ให้ติดต่อขอคําปรึกษาได้ทีสํานกังานสวสัดิการ แผนกคุ้มครองในเขตทีอาศยัอยู่ 
เพราะจะมีการพจิารณาให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเท่าทีจําเป็นตามระดบัความเดือดร้อน 

 

（３）การให้กู้ยืมเงนิในการดาํรงชีวิต 

มีระบบการให้กู้ ยืมเงินซงึเป็นสงัคมสงเคราะห์หรือฉกุเฉินต่อครอบครัวทีเดือดร้อนในการใช้ชีวิต 
 
 
 




