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Ⅶ ข่าวสาร / สือสาร     

Ⅶ-1 โทรศัพท์  

１．การขอตดิตังโทรศัพท์ใหม่ 
เวลาต้องการขอติดตงัโทรศพัท์ทีบ้าน โปรดโทรติดต่อ ทางโทรศพัท์สาธารณะ กด１１６ 

(ภาษาญีปุ่ น) และทางโทรศพัท์มือถือ  กด ０８００－２０００－１１６ ติดต่อไปที NTT 
(องค์การโทรศพัท์ญีปุ่ น)  หรือสมคัรผ่านอินเตอร์เน็ตได้  ในการสมคัรต้องใช้บตัรประจําตวั  
(พาสปอร์ต หรือบตัรพํานกั (ไซริวการ์ด)) และเงินทีต้องจ่ายชวัคราว 

 

《เงินทีต้องจ่ายชวัคราว》                                (ไม่รวมภาษี) 
 ค่าทาํสัญญา ค่าสิทธิโทรศัพท์ ค่าติดตังสาย ยอดเงนิ  
โทรศพัท์เชา่ 
คูส่าย 

800 เยน 36,000 เยน ฟรี 36,800 เยน กรณีทีใช้ระยะเวลายาว 
(คา่ธรรมเนียมทีต้องจา่ย 
ทกุเดือนจะถกู) 

โทรศพัท์เชา่ 
คูส่าย 
ไลท์แพลน 

800 เยน ฟรี 2,000 เยน 2,800 เยน กรณีทีใช้ระยะเวลาสนั 
(คา่ใช้จา่ยตอนสมคัรจะถกู) 

 

２．วิธีจ่ายค่าโทรศัพท์ 
ค่าใช้จ่ายของแต่ละเดือนนนั เป็นยอดเงินรวมของ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการและอืนๆ  
ใบแจ้งค่าบริการจะถกูส่งมาทกุเดือน ให้นําไปจ่ายทีสถาบนัการเงิน หรือร้านสะดวกซือ ฯลฯ  

นอกจากนี  สามารถจ่ายโดยใช้บตัรเครดติ,  ให้หกัจากบญัชี(ต้องสมคัร)ได้  กรณีทีค้างชําระค่าโทรศพัท์ 
จะถกูตดัสาย 
 

3. การตดิต่อสอบถาม / การบริการโทรศัพท์ 
สําหรับวิธีสมคัร ค่าใช้จ่ายและ การบริการอืนๆ กรุณาสอบถามรายละเอียดที NTT 

(องค์การโทรศพัท์ญีปุ่ น) สาขาทิศตะวนัตก (NTT นิฉิ นิฮง) URL http://www.ntt-west.co.jp/ 
 เบอร์โทรศัพท์ เวลาทาํงาน 

NTT West Information  
(ศนูย์คําปรึกษาสําหรับคนตา่งชาต)ิ 

0120‐064‐337 
วนัจนัทร์ - ศกุร์  9:00 -17:00 
ภาษา：องักฤษ,  สเปน, เกาหลี, 
  โปรตเุกส และจีน 

สําหรับตดิตอ่ขอตดิตงัใหม ่/ 
เวลาจะย้ายบ้านหรือบริการทีเกียวกบัโทรศั
พท์อืนๆ 

116 
(โทรศพัท์มือถือ /PHS) 
0800-2000-116 

9:00  - 7:00 
※เปิดทําการทกุวนัรวมทงั  
วนัเสาร์ - อาทิตย์ และวนัหยดุราชการ 

โทรศพัท์เสีย 
113 
(โทรศพัท์มือถือ /PHS) 
0120-444-113 

24ชวัโมง 

สอบถามหมายเลขโทรศพัท์ (เสียคา่บริการ) 104 24ชวัโมง 

โทรศพัท์ฝากข้อความสําหรับภยัพิบตัิ 171 ใช้บริการเฉพาะเวลามีภยัพิบตัิ 
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Ⅶ-2 โทรศัพท์มือถือ     
 

โทรศพัท์มือถือ เป็นโทรศพัท์ทีมีความสะดวกมาก 
นอกจากจะสามารถติดต่อกบัผู้ อืนในขณะทีกําลงัเดินอยู่ข้างนอกได้แล้ว 
ยงัสามารถรับส่งข้อมลูเป็นตวัหนงัสือ (อีเมล์) ได้อีกด้วย  

การสมคัร สมคัรได้ทีร้านจําหน่ายโทรศพัท์มือถือ ฯลฯ 
และร้านทีเป็นตวัแทนจําหน่าย(ร้านเครืองไฟฟ้า)เป็นต้น 

การทําสญัญาใหม่ ใช้เอกสารทีรับรองสถานะ, เงินค่าโทรศพัท์มือถือ, 
ตราประทบัและสมดุบญัชีฝากเงินของสถาบนัการเงิน(หรือบตัรเงินสด) หรือบตัรเครดิตและอืนๆ  

กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดทีบริษัทโทรศพัท์มือถือนนัๆ 
 

«บริษัทโทรศพัท์มือถือสําคญัๆ» 
 เบอร์โทรศัพท์  

NTT docomo 

0120‐005‐250 

（บริการเป็นภาษาต่างประเทศ） 

เวลาทํางาน： 9:00 - 20:00 

ภาษา：ภาษาองักฤษ, โปรตเุกส, จีน, สเปน 

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

SoftBank 0088‐919‐0157（ฟรี）      

 

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

＊ บริการเป็นภาษาองักฤษ 

(เวลาทํางาน：9:00 - 20:00） 

หลงัจากโทรกดหมายเลข“８” 

au by KDDI 

0120-959-472（ภาษาองักฤษ） 

0120-959-473（ภาษาโปรตเุกส） 

0120-959-476（ภาษาจีน） 

0120-959-478（ภาษาเกาหลี） 

0120-933-952（ภาษาฟิลิปปินส์） 

0120-933-961（ภาษาเวียดนาม） 

0077-7-111（ภาษาญีปุ่ น） 

 

URL http://www.au.kddi.com/ 

    เวลาทํางาน : 9:00 - 20:00 
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Ⅶ-3 วธีิการโทรศัพท์ไปต่างประเทศ         
 

สามารถโทรไปยงัต่างประเทศจากเครืองโทรศพัท์บ้าน หรือโทรศพัท์มือถือ  (บางกรณีต้อง 
ทําสญัญาต่างหากโดยเฉพาะ) , โทรศพัท์สาธารณะบางเครืองก็สามารถโทรได้ 
กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดกบับริษัทโทรศพัท์ระหว่างประเทศต่าง ๆ 
(สอบถามเป็นภาษาองักฤษได้)  
 

《บริษัทโทรศพัท์ระหว่างประเทศสําคญั ๆ》 

 เบอร์โทรศัพท์ ＵＲＬ รหัส 

KDDI 0057 http://www.001.kddi.com/ 001 

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

NTT 
คอมมิวนิเคชนั 

0120‐506506 https://www.ntt.com/personal.html 0033 

 

≪วิธีการโทรศพัท์ไปต่างประเทศ≫ 

รหสัของบริษัทโทรศพัท์ระหว่างประเทศ +  ０１０  + รหสัประเทศ + หมายเลขปลายทาง 
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Ⅶ-4 สือสาร      
１．สถานีโทรทศัน์ 

สถานีโทรทศัน์ NHK(1ch) 
รายการข่าวส่วนหนงึสามารถฟังเป็นทงัภาษาองักฤษและภาษาญีปุ่ นได้ แต่ต้องมีโทรทศัน์ทีปรับ  

𐏐 ภาษาได้ 
ชือรายการ เวลาถ่ายทอด 

NHKนิวซ์ 𐏐 ทกุวนั 19:00 -19:30（30นาที） 

นิวซว็อช 𐏐  จนัทร์ ー ศกุร์ 21:00 - 22:00（60นาที） 
 

NHK วาลุโดะเทลิบ(ิเวอิล์ ทวีี) (โทรทศัน์ดาวเทียม∶NHK BS) 
รายการข่าวของ NHKวาลโุดะเทลิบิทีผลิตกระจายเสียงสําหรับต่างประเทศ ส่วนหนงึจะกระจายเสียง 

เป็นภาษาองักฤษ  
ชือรายการ เวลาถ่ายทอด 

NEWSLINE BS 𐏐 ทกุวนัทกุชวัโมง 
 

＊＊＊ เกียวกับค่ารับคลืนโทรทศัน์ NHK ＊＊＊ 
กฎหมายกําหนดว่า ผู้ ทีมีโทรทศันทกุท่าน ต้องจ่ายค่าสมาชิกรับคลืนโทรทศัน์ 

 จาํนวนเงนิ 
ระยะเวลา 2 เดือน 

จาํนวนเงนิทจ่ีายล่วงหน้า 
ระยะเวลา 6 เดือน 

จาํนวนเงนิทจ่ีายล่วงหน้า 
ระยะเวลา 12 เดือน_ 

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

การทําสญัญาโทรทศัน์ถ่ายทอดผา่นดาว
เทียม  
(รวมการทําสญัญาการถ่ายทอดบนดนิ) 

4,560 เยน 13,015 เยน 25,320 เยน 

 
หน่วยงานติดต่อ (ทําสญัญา) ค่าสมาชิกรับคลืนการกระจายเสียงของ NHK：  
URL http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/ 
0120-151515（ทกุวนั 𐏐:00 – 20:00น.） 
050-3786-5003 （ทกุวนั 𐏐:00 – 20:00น） 
  
＜โทรทัศน์ดาวเทยีม＞ 

เมือทําสญัญากบัโทรทศัน์ทีออกอากาศถ่ายทอดผ่านดาวเทียมจะได้ดรูายการข่าวภาษาองักฤษและภาพ
ยนตร์ต่างๆ  และยงัมีรายการข่าวของต่างประเทศออกอากาศอีกด้วย กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที 

 เบอร์โทรศัพท์ ＵＲＬ 

NHK BS 0570‐066‐066 
http://www.nhk.or.jp/digital/satellite/index.html 
หนว่ยงานติดตอ่ทําสญัญา： 0120‐151515 

SKY PerfecTV 0120‐211‐855 https://www.skyperfectv.co.jp/ 

WOWOW 0120‐580‐807 http://www.wowow.co.jp/ 
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＜เคเบลิทวีี＞  
ถ้าทําสญัญากบัเคเบิลทีวีจะได้ดรูายการต่างๆ รวมถึงช่องภาษาองักฤษด้วย 

สอบถามรายละเอียดได้ทีบริษัทเคเบิลทีวีประจําท้องถิน 
 ２．วิทยุ 

สถานวิทยุ NHK อันดับท ี𐏐  (𐏐𐏐𐏐 กิโลเฮิร์ตซ) 
รายการข่าวญีปุ่ น, NHKเวิอลด์ ทีผลิตและกระจายเสียงสําหรับต่างประเทศ 

ส่วนหนงึจะสามารถฟังในประเทศญีปุ่ นได้ 

ชือรายการ 
เวลากระจายเสียง 

จันทร์ ー ศุกร์ เสาร์ / อาทิตย์ 

ขา่วภาษาองักฤษ 14:00 ー 14:15（15 นาที） 14:00 ー 14:10（10 นาที） 
ขา่วภาษาจีน 13:30 ー 13:45（15 นาที） 13:50 ー 14:00（10 นาที） 
ขา่วภาษาเกาหลี 13:15 ー13:30（15 นาที） 13:40 ー13:50（10 นาที） 
ขา่วภาษาสเปน 13:00 ー 13:15（15นาที） 13:00 ー 13:10（10 นาที） 

ขา่วภาษาโปรตเุกส 22:45 ー 23: 00（15 นาที） 23:25 ー23:35（10 นาที） 
 

FM COCOLO（７６.５เมกะเฮิร์ตซ）  URL https://cocolo.jp/ 
มีรายการกระจายเสียงด้วย ภาษาองักฤษ เกาหลี และจีนเป็นต้น  

 
３．อินเตอร์เน็ต 

การใช้อินเตอร์เน็ตทําให้สามารถอ่านค้นคว้าโฮมเพจ สือสารทางอีเมล สะสมข่าวสาร 
และแลกเปลียนข่าวสารกนั ใช้โทรศพัท์มือถือก็สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้ 
แต่ในกรณีทีใช้อย่างแท้จริงใช้คอมพวิเตอร์จะสะดวกมากกว่า 

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

มีผู้ให้บริการ ISP หลายชนิด กลุ่มค่าธรรมเนียม และการบริการต่าง ๆ จะแตกต่างกนัไป   
 
《ผู้ให้บริการ ISP สาํคัญๆ》 

 เบอร์โทรศัพท์ ＵＲＬ ข่ายเครือ 
OCN 0120‐506‐506 http://506506.ntt.com/ocn/ NTT 
BIGLOBE 0120‐56‐0962 http://join.biglobe.ne.jp/ บริษัทผู้ผลิตเครืองไฟฟ้า 
@nifty 0120‐50‐2210 http://setsuzoku.nifty.com/ บริษัทผู้ผลิตเครืองไฟฟ้า 
Yahoo! BB 0120‐33‐4546 http://bbpromo.yahoo.co.jp/ softbank 
eo  ฮิคะริ 0120‐34‐1010 http://eonet.jp/go/ บริษัทการไฟฟ้า 
ZAQ กรุณาสอบถามบริษัทเคเบลิ

ทีวี ทีเข้าเป็นสมาชิก 

https://zaq.ne.jp/ 
 

เคเบลิทีวี 

 
＊ นอกจากนีมีผู้ให้บริการ ISP อีกเป็นจํานวนมาก 

 
สถานีวิทยุＮＨＫ เวิอลด์ / เรดโิอ นิฮอง อ็อนไลน์   
 URL http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ 

สามารถรับฟังข่าว โดยกระจายเสียงทางอินเตอร์เน็ตได้ 18 ภาษา  
นอกจากนียงัสามารถอ่านข่าวภาษาต่างประเทศได้ 8 ภาษา 
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４．หนังสือพมิพ์และนิตยสาร 
นอกจากซืออ่านหนงัสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ (หนงัสือพมิพ์รายวนั, รายสปัดาห์) 

และนิตยสารเป็นประจําแล้ว ส่วนใหญ่ยงัสามารถอ่านทางอินเตอร์เน็ต อ็อนไลน์ได้อีกด้วย  
สําหรับหนงัสือพมิพ์และนิตยสารของต่างประเทศ สามารถซือได้ตามร้านหนงัสือใหญ่ๆ หรือบริษัท 

จํากดัOCS (OCS: Overseas Courier Service Co.Ltd.)  
 

บริษัทจํากดัOCS（การบริการสงัเข้าอ่านเป็นประจําวนั） 
０１２０―６２７－０１２  URL https://www.ocs.co.jp/ 

 
＜หนังสือพมิพ์และนิตยสารภาษาต่างประเทศ ฯลฯ＞ 
 ชือหนังสือพมิพ์ เบอร์โทรศัพท์ ＵＲＬ 
หนงัสือพิมพ์ภาษ
าองักฤษ 
 (รายวนั,  
รายสปัดาห์） 

The Japan Times 
03‐3453‐5312 
（สายหลกั） 

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

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

นิตยสารภาษาองั
กฤษ 
/นิตยสารขา่วสาร
ภาษาองักฤษ 

KANSAI Scene 

06‐6539‐1717 https://www.kansaiscene.com/ 

หนงัสือพิมพ์และ 
นิตยสารภาษา 
จีนกลาง 

Chu Nichi Shinpo 06‐6569‐6093 http://www.chunichishinpou.com/ 
Chu Bun Do Ho 
（รายสปัดาห์） 

03‐6822‐9881 http://www.chubun.jp/index.php 
 

หนังสือพมิพ์นักเรียนต่างชาติ 
（เดือนละ 𐏐 ครั𐏐ง） 

03‐5458‐4173  http://www.mediachina.co.jp/ 
 

นิตยสารภาษาฟิ
ลิปปินส์ 

Philippine Digest 
ฟิลิปปินส์ไดเจ็สต์ 

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

นิตยสารภาษาเวี
ยดนาม 

Hoasen 
โฮอะเซ็น 

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

นิตยสารภาษาโป
รตเุกส 

Alternativa 
โอรุตะนาตีบา 

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

นิตยสารภาษา 
สเปน 

Mercado Latino 
เมรุคาโด ลาตีโน 

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

ชือหอสมุด ทีอยู่・เบอร์โทรศัพท์ วันหยุด ＵＲＬ 

หอสมดุกลาง 
จงัหวดัโอซาก้า 

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

วนัจนัทร์, 
พฤหสับดี ที  

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

หอสมดุกลาง 
อําเภอเมืองโอซาก้า 

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

วนัพฤหสับดี 
ที1 / ที3 

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

หอสมดุวรรณกรรมสําหรั
บเดก็นานาชาต ิ 
โอซาก้า 

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

วนัจนัทร์, 
พฤหสับดี ที  

https://www.library.pref.osaka.jp/site/ji
bunkan/ 

（หนงัสือและนิตยสารของเดก็เป็นภาษาต่
างประเทศ） 

หอสมุดภาษาตา่งประเท
ศ มหาวิทยาลยัโอซาก้า 

＊Minoh Campus 
8-1-1  
Aomatanihigashi, 
Minoh-shi 
 072‐730‐5111 

กรุณาตรวจส
อบจากโฮมเพ
จ 
 

http://minoh.library.osaka-u.ac.jp/
（หนงัสือพิมพ์, นิตยสาร, 
หนงัสือเป็นภาษาตา่งประเทศ） 

หอสมดุเจโทร บสิิเนส 
 

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

วนัเสาร์、 

วนัอาทิตย์、

วนัองัคารที3 
และวนัหยดุ 
ราชการ 

https://www.jetro.go.jp/lib/ 
（มีข้อมลูเกียวกบัธุรกิจ ระหวา่งประเทศ） 

 

＊หอสมดุและศนูย์แลกเปลียนวฒันธรรมนานาชาตขิองเทศบาลทีอาศยัอยู่ บางแหง่จะวางหนงัสือ และนิตยสาร 
ภาษาตา่งประเทศไว้ 

 




