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มูลนิธิแลกเปลียนระหว่างประเทศแห่งจังหวัดโอซาก้า 

 

ฉบบัปรับปรุงแก้ไข  เดือนตุลาคม ค.ศ. 
 



สารบญั 

คู่มือการใช้ชีวติในจังหวัดโอซาก้า 
  ดัชนีแต่ละจุดประสงค์ 

Ⅰ.การรับสถานการณ์ฉุกเฉินและหน่วยงานให้คาํปรึกษาแนะนํา  ・・・１ 
1.  รายชือสถานทีติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์สาํหรับกรณีฉุกเฉินประจาํครอบครัว 
２.  สถานการณ์ฉุกเฉิน  (เพลิงไหม้ / ป่วยกระทันหัน / อาชญากรรม) 

เพลงิไหม้, ป่วยหรือบาดเจ็บกระทนัหนัตา่ง ๆ, ความเสยีหายทีเกิดจากอาชญากรรม, โทรแจ้งเหต,ุ และตําแหนง่ของร่างกาย 
３. การเตรียมพร้อมสาํหรับภัยธรรมชาต ิ ไต้ฝุ่ น, แผ่นดินไหว, การรับฟังขา่วสารภยัธรรมชาติ, สถานทีหลบภยั 

 

Ⅱ. สุขภาพและการรักษาพยาบาล  ・・・８ 

１. การรักษาพยาบาล (การใช้บริการสถานพยาบาล)  
การรักษาพยาบาลทีญีปุ่ น, สถาบนัการแพทย์, การพกัรักษาตวัทีโรงพยาบาล, โรงพยาบาลทีเข้าใจภาษาตา่งประเทศ,  
ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บตอนกลางคืนและวนัหยดุ 

2. ประกันการรักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพพลเมืองและประกันเพือรับการดูแลและพยาบาล ฯลฯ) 
ประกนัการรักษาพยาบาลของญีปุ่ น, ประกนัสขุภาพพลเมือง, ระบบการรักษาพยาบาลผู้สงูอายรุะยะปลาย, การประกนัเพือรับการดแูล 
และพยาบาล 

3. การควบคุมดูแลสุขภาพ 
สถานีอนามยั, ศนูย์อนามยัของเทศบาล (การรักษาโรคและสขุภาพ) 

 

Ⅲ. การใช้ชีวติและทอียู่อาศัย  ・・・１７ 

１. การหาบ้าน 
    สมคัรไปยงับ้านทีทางจงัหวดัเป็นผู้จดัสรร, บ้านจดัสรรของรัฐอืนๆ , หาบ้านเช่าของเอกชน 
２. การย้ายบ้านและการกลับประเทศ 

ขนัตอนการเดินเรืองย้ายออกจากทีอยูเ่กา่, เมือย้ายเข้ามาอยูที่ทีอยูใ่หมแ่ล้ว, เมือจะกลบัประเทศ 
３. นําประปา  

วิธีการขอใช้นําประปา, คา่นําประปา, ข้อควรระวงัตอนฤดหูนาว 
４. ไฟฟ้า  

ระบบไฟฟ้าของญีปุ่ น, การขอสมคัรขอใช้ไฟฟ้า, การจา่ยคา่ไฟฟ้า, ใบแจ้งปริมาณการใช้ไฟฟ้า / ใบเสร็จ 
５. แก๊ส 

ชนิดของแก๊ส, แก๊สรัว, ใบแจ้งปริมาณการใช้แก๊ส / ใบเสร็จ 
６. ขยะ  

วิธีการทิงขยะ, และการทิงขยะอนืๆ 
７. การใช้ชีวิตประจาํวัน 

มารยาทในการเข้าสมัคม, การเป็นผู้บริโภค 
８. เมือเดือดร้อนจากการใช้ชีวิตประจาํวัน 
 
Ⅳ. ระบบสถานะภาพการพาํนัก, ระบบทะเบียนบ้านชาวต่างชาต,ิ การสมรส /การหย่า・・・２９   

１. บัตรพาํนัก (ไซริวการ์ด)  
การทําบตัรพํานกั (ไซริวการ์ด), การดําเนินเรืองทีทําการเขตเทศบาล, การดําเนินเรืองทีกองตรวจคนเข้าเมืองประจําท้องถิน,  
ทะเบียนบ้านของชาวตา่งชาติ,ระบบหมายเลขสว่นบคุคล 

２. ระเบียบการเกียวกับการพาํนัก 
การอนญุาตให้เข้าประเทศได้อีก(กรณีออกนอกประเทศญีปุ่ นชวัคราว), การตอ่ระยะเวลาพํานกัอยู,่ การเปลยีนแปลงสถานภาพการพํานกั, 

การอนญุาตขอทํากิจกรรมนอกสถานะ 
３. การสมรส 

การสมรสระหวา่งชาวญีปุ่ นกบัชาวตา่งชาติ, การสมรสของบคุคลทีถือสญัชาตติา่งประเทศทงัคู,่ การขอเปลยีนแปลงสถานภาพการพํานกั,  



การเปลยีนแปลงรายละเอียดในบตัรพํานกั (ไซริวการ์ด), การเปลยีนแปลงอืนๆ 
４. การหย่าร้าง 

การหยา่ร้าง, กรณีไมต้่องการหยา่ร้าง, สถานะวซีา่หลงัการหยา่ร้าง, การเปลยีนรายละเอยีดในทะเบียนคนตา่งด้าว 
５. การเสียชีวิต 

การแจ้งเสยีชีวติ, การฌาปณกิจ 
 

Ⅴ. การจราจร  ・・・４１ 

１. การคมนาคม 
รถไฟ (JR, รถไฟเอกชน, รถไฟใต้ดิน), รถโดยสารประจําทาง, แท็กซี, ลมืของไว้ในรถไฟ / รถโดยสารประจําทาง / รถแท็กซ ี

２. รถจักรยาน  
การซือรถจกัรยาน, การจอดรถจกัรยาน, กรณีถกูขโมยรถจกัรยาน,ไมเ่ก็บรถจกัรยานทีจอดทิงไว้มาใช้,กฎจราจร 

３. ใบอนุญาตขับขี 
    ใบอนญุาตขบัขีสากล,  การเปลยีนใบอนญุาตขบัขีของตา่งประเทศ, การขอรับใบอนญุาตขบัขญีีปุ่ นใหม,่ การแปลใบอนญุาตขบัขีของตา่งประเทศ, 

กฎจราจรของญีปุ่ น 
４. ตัวหนังสือคันจิและป้ายทีพบเห็นตามถนนหนทาง 
 
Ⅵ. การตังครรภ์ / การคลอดบตุร / การเลียงดูบุตรและการศึกษา  ・・・４８  

１. การตังครรภ์และการคลอดบุตร 
การตงัครรภ์, คา่ใช้จา่ย, การช่วยเหลอืระหวา่งตงัครรภ์, การคลอด 

２. การเลียงดูบุตร 
การเลยีงดบูตุรทีญีปุ่ น, การบริการโดยเอกชน, ศนูย์สนบัสนนุครอบครัว (Family Support Center), ระบบเงินช่วยเหลอืสาํหรับเด็ก  

３. การรักษาพยาบาลและสุขอนามัยสาํหรับเด็กและทารก 
การรักษาพยาบาลสาํหรับเด็กและทารก, การฉีดวคัซีน, การตรวจสขุภาพ, คา่รักษาพยาบาลของเด็กและทารก 

４. ระบบการศึกษาญีปุ่น  
การศกึษาภาคบงัคบั, หลงัจากจบการศกึษาภาคบงัคบั, การสง่เสริมการใช้ชีวิตในโรงเรียนของเด็กและนกัเรียน, อาหารกลางวนั (เบนโต), 
ระบบช่วยเหลอืการเรียน 

  

Ⅶ. ข่าวสาร / สือสาร  ・・・５６ 

１. โทรศัพท์ 
การขอตดิตงัโทรศพัท์ใหม,่ วิธีจ่ายคา่โทรศพัท์, การติดตอ่สอบถาม / การบริการโทรศพัท์ 

２. โทรศัพท์มือถือ 
３. วิธีการโทรศัพท์ไปต่างประเทศ 
４. สือสาร 

สถานีโทรทศัน์, วิทย,ุ อินเตอร์เน็ต, หนงัสอืพิมพ์และนิตยสาร, หอสมดุทีมีหนงัสอืและนิตยสารภาษาตา่งประเทศ  
 

Ⅷ. แรงงาน / ภาษี / การส่งเงนิไปต่างประเทศ  ・・・６３ 

1. การหางานทาํ 
จะหางานได้อยา่งไร, การหางานของนกัศกึษาตา่งชาติหลงัจบการศกึษา, การหางานทีต้องใช้เทคนิคและความเชียวชาญพิเศษ 

2. แรงงาน 
เงือนไขด้านแรงงาน, มาตรฐานเกียวกบัแรงงาน, สาํนกัควบคมุมาตรฐานแรงงาน, อบุตัิภยัจากการทํางาน, หนว่ยงานให้คาํปรึกษาแนะนํา,  
ประกนัช่วยเหลอืกรณีทีตกงาน 

3. ภาษี 
วิธีจา่ยภาษี, ประเภทภาษี 

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

5. เงนิบาํนาญ ประกนับํานาญสวสัดิการลกูจ้าง, ประกนับํานาญพลเมืองแหง่ชาติ, เงินชดเชยเมือออกจากประกนั 
 



Ⅸ. ภาคผนวก  ・・・７０ 

１. รายชือองค์การสัมพันธ์ 

จงัหวดัโอซาก้า / เมืองหรือเทศบาลในจงัหวดัโอซาก้าและทีวา่การเขต, องค์กรของประเทศ, รายชือสมาคมความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
ในจงัหวดัโอซาก้า 

２. หน่วยงานให้คาํปรึกษาแนะนําเป็นภาษาต่างประเทศ  
３. การรักษาพยาบาลและสุขอนามัย 

รายชือคลนิีคฉกุเฉินตอนกลางคนืและวนัหยดุ, รายชือสถานีอนามยั, รายชือศนูย์อนามยั(สขุภาพ) 
４. แรงงาน  

รายชือฮลัโหลเวิร์คทีอยูใ่นโอซา่ก้า, หนว่ยบริการหางานของบคุคลตา่งชาติ, รายชือสาํนกังานควบคมุมาตรฐานแรงงาน 
５. รายชือสถานกงสุล(เขตคันไซ)และสถานทูต  

สถานกงสลุใหญ่และสถานกงสลุทีอยูใ่นเขตคนัไซ, สถานทตูและสถานกงสลุกิตตมิศกัดิทีอยูใ่นญีปุ่ น  
 
 

วิธีใช้คู่ มือเล่มนี 
○ คูมื่อเลม่นีเขียนแนะนําเฉพาะหวัข้อทีคดิวา่เป็นความจําเป็นขนัพืนฐานสําหรับชาวตา่งประเทศทีอาศยัอยู ่หรือทํางานและเลียงดบูตุรในจงัหวดัโอซาก้า 
○ เนือหาเป็นข้อมลู ณ เดือนสิงหาคม  
○ ข้อความทีอธิบายเป็นการแนะนําโดยสงัเขป  สว่นรายละเอียดจําเป็นต้องติดตอ่สอบถามกบัหน่วยงานทีเกียวข้อง นนัๆ 

การติดตอ่สอบถามถ้าไมไ่ด้ระบภุาษาไว้จะมีเฉพาะภาษาญีปุ่ นเทา่นนั กรุณาให้ผู้ทีพดูภาษาญีปุ่ นได้ ชว่ยติดตอ่ให้ 
 
 

 

 
 
กิจการนีได้รับการสนบัสนนุจากสํานกังานสลากกินแบง่ 
 

 



ดัชนีแต่ละจุดประสงค์ 

สถานการณ์ ระเบียบการทีจาํเป็น / สิงทต้ีองทาํ สถานททีาํการแจ้ง หน้า 

เมือเริมใช้ชีวติ 
ทีญีปุ่ น 

แจ้งสถานทีอาศยัอยู ่
เขต เทศบาล อําเภอทีอาศยัอยู ่

３０ 

บตัรหมายเลขสว่นบคุคลหรือบตัรแจ้งเตือน 
 

３３ 

ประกนัสขุภาพพลเมือง １０ 

เงินบํานาญแหง่ชาต ิ ６９ 

เมือย้ายบ้าน แจ้งการย้ายเข้า ย้ายออก (＊เท็นเกียวโทโดเค) เขต เทศบาล อําเภอทีเคยอาศยัอยูแ่ละเขตเทศบาล 
อําเภอทีอยูใ่หม ่ (＊เท็นเกียวโทโดเค 
คือการย้ายบ้านทีอยูใ่นเขตเทศบาลเดียวกนั) 

１９ 
ประกนัสขุภาพพลเมือง 

เมือออกนอก 
ประเทศ 
 

ออกนอกประเทศชวัคราว 
ขออนญุาตเข้าเมืองใหม ่
ระบบการถือเสมือนการ 
อนญุาตเข้าเมืองใหม ่

กองตรวจคนเข้าเมือง ３４ 

กลบัประเทศ 

ตรวจสอบภาษี 

เขต เทศบาล อําเภอทีอาศยัอยู ่
１９ 

แจ้งย้ายกลบัตา่งประเทศ 
ยกเลกิประกนัสขุภาพ 
ยกเลกิประกนัเงินบํานาญ 
คืนบตัรพํานกั คืนทีกองตรวจคนเข้าเมืองเมือออกนอกประเทศ 

เมือแตง่งาน 
 

สามีหรือภรรยา 
เป็นชาวญีปุ่ น 

จดทะเบียนสมรส เขต เทศบาล 
อําเภอทีอาศยัอยูห่รือเทศบาลภมูิลาํเนาของชาวญี
ปุ่ น 

３６ 

เปลยีนวีซา่ กองตรวจคนเข้าเมือง 
แจ้งตอ่ประเทศตน สถานทตูหรือสถานกงสลุของประเทศตน 

สามีภรรยาถือ 
สญัชาติตา่ง 
ประเทศทงัคู ่

แจ้งตอ่ประเทศตน สถานทตูหรือสถานกงสลุของประเทศตน  
เปลยีนวีซา่ กองตรวจคนเข้าเมือง 

★เมือหยา่ร้าง 

สามีหรือภรรยา 
เป็นชาวญีปุ่ น 

จดทะเบียนหยา่ เขต เทศบาล อําเภอทีอาศยัอยู ่

３８ 
แจ้งตอ่ประเทศตน สถานทตูหรือสถานกงสลุของประเทศตน 

สามีภรรยาถือ 
สญัชาติตา่ง 
ประเทศทงัคู ่

－ สถานทตูหรือสถานกงสลุของประเทศตน 

เมือตงัครรภ์ ออกหนงัสอืคูม่ือแนะนําสขุภาพแมแ่ละเด็ก เขต เทศบาล อําเภอทีอาศยัอยู ่ ４８ 

เมือคลอดบตุร 
แจ้งการเกิด เขต เทศบาล อําเภอทีอาศยัอยู ่

４９ ขอวีซา่ กองตรวจคนเข้าเมือง 
แจ้งตอ่ประเทศตน สถานทตูหรือสถานกงสลุของประเทศตน 

★เมือเสยีชีวิต 
 

แจ้งการเสยีชีวติ เขต เทศบาล อําเภอทีเสยีชีวติหรือทีอาศยัอยู ่
４０ คืนบตัรสถานภาพการพํานกั กองตรวจคนเข้าเมือง 

แจ้งตอ่ประเทศตน สถานทตูหรือสถานกงสลุของประเทศตน 
★ในผู้ พํานกัระยะปานกลางถงึระยะยาวในฐานะคูส่มรสซงึพํานกัอยู่โดยถือวีซ่า「ผู้ตดิตามพํานกัอยู่กบัครอบครัว」 
「อนญุาตทํากิจกรรมพิเศษ」 「คูส่มรสชาวญีปุ่ น」และ「คูส่มรสผู้ ถือวีซ่าถาวร」เป็นต้น      
หากหย่าร้างกบัคูส่มรสและหรือคูส่มรสเสียชีวติ ต้องรายงานตวัตอ่กองตรวจคนเข้าเมืองประจําท้องถิน  หรือแจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว  
ทางไปรษณีย์เพือแจ้งตอ่รัฐมนตรีกระทรวงยตุธิรรมตอ่ไปภายใน 14   วนั  
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Ⅰการรับสถานการณ์ฉุกเฉินและหน่วยงานให้คาํปรึกษาแนะนํา 
Ⅰ-1

 

       รายชือสถานทีตดิต่อและหมายเลขโทรศพัท์สาํหรับกรณีฉกุเฉินประจําครอบครัว 
       

ตํารวจ  110 
   
เพลิงไหม้  119 
   
รถพยาบาลฉกุเฉิน  119 
   

โรงพยาบาลทีไปเป็นประจํา   

   

โรงพยาบาลใกล้บ้าน   

   

แก๊สรัว   

   

ช่างซอ่มประปา   

   

ศนูย์บริการไฟฟ้าคนัไซใกล้บ้าน   

   

สถานทตูและสถานกงสลุ   

   

โรงเรียนและทีทํางาน   

   

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

１. เพลิงไหม้（โทร 119 ,ใช้ภาษาอังกฤษได้） 

ถ้าเกิดเพลิงไหม้โปรดส่งเสียงดงัๆ แจ้งให้เพือนบ้านใกล้เคียงทราบ  ถ้ามีเครืองให้สญัญาณ 
เพลิงไหม้ในอาคาร รีบกดทนัที     โทรแจ้ง  ตังสติไม่ตืนเต้น   แจ้งเหตวุ่าเกิดเพลิงไหม้ 
พร้อมบอกสถานทีทีท่านอยู่  ถ้ามีไฟ และควนัอย่างรุนแรงให้รีบหนีไปยงัสถานทีปลอดภยัก่อน 
 
 
 
 
 
 

２. ป่วยหรือบาดเจบ็กระทนัหนั ฯลฯ（โทร 119, ใช้ภาษาอังกฤษได้） 

เมือเกิดอาการป่วยหรือได้รับบาดเจ็บกระทนัหนัจนไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลเองได้  
โทร  เรียกรถพยาบาลฉกุเฉินได้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ แต่จําเป็นต้องเสียค่ารักษา 
บางครังจะไม่สามารถเลือก โรงพยาบาลเองได้ 
เนืองจากเจ้าหน้าทีรถพยาบาลฉกุเฉินจะเป็นผู้พจิารณาเลือกโรงพยาบาลให้เหมาะกบัอาการป่วย 
เวลาและ สถานทีขณะนนั 

นอกจากนี ถ้าดืมยาหรือวตัถมีุพษิ โปรดนําภาชนะหรือคู่มือการใช้ยาทีดืม 
ไปโรงพยาบาลหรือเรียกรถพยาบาลฉกุเฉินทนัที สามารถถามวิธีกําจดัสารพิษจาก โทร  ได้ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

３. ความเสียหายทเีกดิจากอาชญากรรม (โทร , ใช้ภาษาอังกฤษได้) 
ถ้าประสบอาชญากรรมหรือเห็นเหตกุารณ์ โปรดโทร  แจ้งตํารวจทนัที  เมือถกูขโมยเข้าบ้าน 

หรือสํานกังาน โปรดคงสภาพเดิมไว้แล้วโทรแจ้ง  
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่างคําพดูภาษาญีปุ่ นทีใช้แจ้ง 
 「ทะซเึกเตะ คดุาสะอ」ิ       ความหมาย “ช่วยด้วย” 
「โดโรโบ เดซ」ึ                        ความหมาย “ขโมย” 
「ซริึนิอะอิมะชิทะ」                ความหมาย “ถกูล้วงกระเป๋า” 
「นะกรุะเระมะชิตะ」             ความหมาย “ถกูชกต่อย” 
 

ตวัอย่างคําพดูภาษาญีปุ่ นทีใช้แจ้ง 
「คะจิเดซ ึ   (ทีอยู่)    โนะ     (ชือ)     เดซ」ึ     ความหมาย “ไฟไหม้ที     (ทีอยู่)         (ชือ)     ” 
「    (ทีอยู่)    โนะ     (ชือ)      เดซงึะ โทนาริ งะ คะจิเดซ」ึ     

ความหมาย “ไฟไหม้ทีข้างบ้าน     (ทีอยู่)         (ชือ)     )” 

ตวัอย่างคําพดูภาษาญีปุ่ นทีใช้แจ้ง 
「คิวคิวฉะ โอ๊ะ โอเนไงชิมะส ุ    (ทีอยู่)     โนะ     (ชือ)      เดซ」ึ  

ความหมาย “ขอความกรุณาส่งรถพยาบาล มารับที      (ทีอยู่)         (ชือ)     ” 
「    (ทีอยู่)    โนะ     (ชือ)      เดซงึะ     (ชืออวยัวะทีบาดเจ็บ)     เคงะ โอ๊ะ ชิมาชิตะ」  

ความหมาย “ผม/ฉนั    (ทีอยู่)         (ชือ)     มีบาดแผลที    (ชืออวยัวะทีบาดเจ็บ)     ” 
「    (ทีอยู่)     โนะ     (ชือ)      เดซงึะ     (ชืออวยัวะทีบาดเจ็บ)   อิตะคเุตะ อโุกเคมาเซง็」  

ความหมาย “ผม/ฉนั    (ทีอยู่)         (ชือ)      เจ็บที    (ชืออวยัวะทีบาดเจ็บ)    จนไม่สามารถ 
เคลือนไหวได้” 

「    (ทีอยู่)     โนะ     (ชือ)      เดซงึะ จิ งะ เดเตอิมะส」ุ  
ความหมาย “ผม/ฉนั     (ทีอยู่)        (ชือ)     มีเลือดออก” 
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มีกฎหมายว่าด้วยการปราบปรามพวกโรคจิต（สโตกเกอร์）
เพือป้องกนัความเสียหายจากคนทีเป็นโรคจิต เช่น ติดตามไม่ยอมให้คลาดสายตา, ดกัซุม่, 
ไม่มีหน้าทีขอพบหน้า, ขอคบเป็นแฟน, ใช้วาจาทีรุนแรง หรือโทรศพัท์มาแต่ไม่ยอมพดูอะไร   
ผู้ เสียหายสามารถปรึกษากบัเจ้าพนกังานตํารวจได้ที   
【แผนกสโตกเกอร์  สํานกังานตํารวจจงัหวดัโอซาก้า】  06-6937-2110 

 
นอกจากนี มีกฏหมายห้ามการถกูทําร้ายร่างกายจากคู่สมรสหรือคนรัก 

ศนูย์ให้คําปรึกษาแก่สตรีจงัหวดัโอซาก้า มีบริการรับและให้ความคุ้มครองผู้ เสียหายชวัคราว 
และรับปรึกษาปัญหาการทําร้ายร่างกาย, ให้คําปรึกษาปัญหาชีวิต ฯลฯ 
【ศนูย์ให้คําปรึกษาแก่สตรีจงัหวดัโอซาก้า】      06-6949-6181 
 
４. โทรแจ้งเหตุ 

ใช้โทรศพัท์สาธารณะโทรไป  และ  ได้ โดยไม่เสียเงิน เพียงแค่ยกห ู
โทรศพัท์กดปุ่ มสีแดงด้านหน้าของเครือง（อาจมีบางเครืองที「ต่อไม่ติด」หรือ「มีวิธีใช้แตกต่างกนั」） 

นอกจากนีสามารถใช้โทรศพัท์มือถือได้ โดยกด119 หรือ110  และกรุณาแจ้งสถานทีทีท่านอยู่ 
และหมายเลขโทรศพัท์มือถือด้วย 
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５. และตาํแหน่งของร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวั ATAMA 

หน้า KAO 

ผม KAMINO-KE 
คิว MAYUGE 

ตา ME 

จมกู HANA 

ห ูMIMI 

แก้ม HO-O 

ปาก KUCHI 

 คาง AGO 

หน้าอก MUNE 

หวันม CHIKUBI 

 ท้อง HARA 

สะดือ HESO 

 

อวยัวะเพศ 

SEIKI 

ขาอ่อน MOMO 

เข่า HIZA 

 

ปลายเท้า 
TSUMASAKI 
 

ส้นเท้า KAKATO 

 

เท้า ASHI 

นิว YUBI 

มือ TE 

ข้อมือ TEKUBI 

แขน UDE 

ข้อศอก HIJI 

รักแร้ WAKINO-SHITA 
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อวัยวะภายใน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลอดอาหาร  

SHOKUDO 
 

ปอด HAI 

 

ตบั KANZO 

 

ไต JINZO 

ท่อไต NYOKAN 

ไส้ติง 

MO-CHO 
 

กระเพาะปัสสาวะB

O-KO 
 

ลําไส้ใหญ่ 
DAICHO 
 

ลําไส้เล็ก 
SHO-CHO 

กระเพาะอาหาร 
 I 
 

หวัใจ 
SHINZO 
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Ⅰ-３ การเตรียมพร้อมสาํหรับภยัธรรมชาต ิ
 
１．ไต้ฝุ่น 

พายไุต้ฝุ่ น คือพายฝุนทีเกิดขนึในช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนตลุาคม 
 

  ความเสียหายทีอาจเกิดขนึได้   
・บาดเจ็บ  เนืองจากถกูสิงของทีลมพดัปลิวมา 
・ฝนทําให้ดินถล่มและนําท่วม   
・นําท่วมบ้าน 
・ไฟฟ้าดบั 
・ตกึทีใช้ปัมจ่ายนําทีขบัเคลือนมอเตอร์ไฟฟ้า  นําจะหยดุไหล 

พายไุต้ฝุ่ นจะเข้าหรือไม่นนัสามารถทราบจากข่าวการพยากรณ์อากาศได้   จึงขอให้ 
ติดตามข่าว การพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด 
 

  การเตรียมพร้อมสําหรับไต้ฝุ่ น   
・ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศทางวิทย,ุโทรทศัน์ และอินเตอร์เน็ต ว่าพายไุต้ฝุ่ นจะพดัผ่าน 

ทางไหนและจะมาถึงเมือไร 
・เมือเกิดพายฝุนรุนแรง ไม่ควรทีจะออกไปข้างนอก 
・เตรียมกระเป๋าทีใส่ของใช้ยามฉกุเฉิน เช่นนําดืม, อาหารแห้ง, ไฟฉาย, วิทยพุก ฯลฯ ไว้ 
・สํารวจสถานทีหลบภยัทีอยู่ใกล้บ้าน  ซงึทางการระบไุว้ล่วงหน้า 
 
２．แผ่นดนิไหว 

ประเทศญีปุ่ นเป็นประเทศหนงึทีมีแผ่นดินไหวมากในโลก เมือเวลาเกิดแผ่นดินไหวขนึ 
พืนผิวจะสนัสะเทือนมาก อาจจะเกิดความเสียหาย เช่น เครืองเรือนล้มพงั  บ้านพงัทลาย  
ในบางครัง ยงัเกิดคลืนยกัษ์(สนึามิ)ขนึอีกด้วย 

 
  เมือเวลาเกิดแผ่นดินไหว   
①   ถ้าอยู่ในบ้านหรืออาคาร     ■มดุเข้าไปใต้โต๊ะ เพือป้องกนัจากของทีหล่นลงมา 

■เมือแผ่นดินไหวลดความรุนแรงลงแล้วให้ดบัไฟทกุชนิด เช่น แก๊ส, 
ฮีตเตอร์แบบใช้ไฟฟ้าหรือนํามนัก๊าด ฯลฯ และ ปิดหวัแก๊ส 

■ เปิดประตทูางออก เตรียมทางหนีภยัให้พร้อม  
■ห้ามใช้ลิฟต์ 

②  ถ้าอยูน่อกบ้าน... 
ให้หาอะไรป้องกนัศีรษะเอาไว้จากของทีจะหล่นลงมา และ อย่ายืนอยู่ข้างๆ กําแพงและ 

รัวอิฐบล็อค  หรือใต้ชายคาบ้าน  กนัสาดทียืนออกมาจากตวัอาคาร ให้หลบไปอยู่ในทีทีปลอดภยั 
เช่น บริเวณทีโล่งทีไม่มีอาคารหรือสิงก่อสร้างใดๆ 
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③ ถ้าขบัรถอยู่...        
อย่ารีบร้อนควรตรวจสอบดคูวามปลอดภยัให้แน่ใจก่อน แล้วขบัรถไปจอดทีข้างทาง  

ถึงแม้การสนัสะเทือนช่วงแรกหยดุแล้ว 
อาจจะเกิดการสนัสะเทือนอีกหลายครังตามมาด้วย  จงึควรระวงั 

 
  การเตรียมตวัปกติ   
・ โปรดใช้ตะขอห่วงโลหะ หรือโซเ่พือป้องกนัไม่ให้เครืองเรือนหรือชนัหนงัสือล้มลงมา 
・  อย่าวางแจกนัหรือของทีแตกง่ายไว้บนชนัวางของ(หิง) หรือบนหวันอนในห้องนอน 
・  โปรดเตรียมกระเป๋าทีใส่ของใช้ยามฉกุเฉิน เช่นนําดืม, อาหารแห้ง, ไฟฉาย, วิทยพุก ฯลฯ ไว้ 
 

３．การรับฟังข่าวสารภัยธรรมชาต ิ

  สถานีวิทยเุอฟเอ็ม COCOLO    76.5 เมกกะเฮิร์ตซ 
สถานีวิทย ุNHK ภาค        666 กิโลเฮิร์ตซ  
สถานีโทรทศัน์ NHK              1 CH         

 
４．สถานทหีลบภัย 

  สถานทีหลบภยั คือสถานทีทีใช้หลบภยัจากภยัธรรมชาติ ควรสํารวจสถานทีหลบภยันี 
ซงึทางการระบไุว้ในเขตทีท่านอาศยัอยู่ล่วงหน้า   
 

สถานทีหลบภยัทีอยู่ใกล้บ้านท่าน 
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II สุขภาพและการรักษาพยาบาล 

Ⅱ-1 การรักษาพยาบาล（การใช้บริการสถานพยาบาล） 
 
１．การรักษาพยาบาลทญีีปุ่ น 
  เทคนิคการแพทย์ของญีปุ่ นอยู่ในมาตรฐานระดบัสงู 
แต่โดยทวัไปแพทย์จะไม่อธิบายวิธีการรักษาหรือเรืองยาให้ผู้ ป่วยทราบโดยละเอียดนกั 
ดงันนัถ้าต้องการคําอธิบายเป็นพเิศษควรถามแพทย์โดยไม่ต้องเกรงใจ 
และการตรวจรักษาจะใช้เวลาค่อนข้างสนั  

สําหรับทนัตแพทย์ปกติจะใช้ระบบการจอง 
โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะตรวจตามลําดบัผู้มาก่อนหลงัจงึต้องใช้เวลารอนาน 
โดยทวัไปเมือเทียบกบัทีต่างประเทศแล้ว จะมีการใช้ยาแก้ปวดน้อยกว่า 

２．สถาบันการแพทย์ 

  ประเภท   
･  มีคลีนิค, สถานพยาบาลและโรงพยาบาล (ซงึมีการรับเข้าโรงพยาบาลและมีเครืองมือตรวจโรคพร้อม) 

ในกรณีทีไม่ทราบว่าป่วยเป็นโรคอะไรหรืออาการไม่รุนแรง  ควรไปรับการตรวจและรับ 
คําแนะนําที คลีนิคใกล้บ้านก่อน 

  เวลาตรวจรักษา   
・โรงพยาบาลบางแห่งจะมีการตรวจเฉพาะช่วงเช้าเท่านนั 
・ส่วนใหญ่สถานพยาบาลหรือคลีนิคจะทําการตรวจทงัช่วงเช้าและช่วงบ่าย แต่มีบางแห่งที 

หยดุตรวจในช่วงบ่ายของวนัธรรมดา 

  ภาษา   
  แพทย์ส่วนใหญ่จะเข้าใจภาษาองักฤษบ้าง  
แต่ใบสอบถามก่อนเข้ารับการตรวจส่วนใหญ่จะเป็นภาษาญีปุ่ น ในกรณีทีไม่เข้าใจภาษาญีปุ่ น 
กรุณาใช้ใบสอบถามทีเขียนด้วยภาษาของท่านหรือไปกบัผู้ ทีเข้าใจภาษาญีปุ่ น  
 รับใบสอบถามก่อนรับการตรวจในภาษาต่าง ๆ ได้จาก  URL http://www.kifjp.org/medical/  
 ของ（นิติบคุคลNPO  “โคคไุซโคริว ฮาตี โคนนัได” 
มลูนิธินิติบคุคลเพือสาธารณประโยชน์เชือมความสํมพนัธ์ระหว่างประเทศ จงัหวดัคานากาวะ 
(คานากาวะโคคไุซโคริวไซดงั)） 

  ขนัตอนการรับการตรวจ   
・ การติดต่อ  : นําบตัรประกนัสขุภาพไปยืนทีช่องติดต่อของสถาบนัการแพทย์ ระหว่างนีกรอก 

รายละเอียดเกียวกบัอาการ ประวตัิการเป็นโรค ฯลฯ ในใบสอบถามก่อนรับการ 
ตรวจ แล้วรอทีห้องรอรับการตรวจจนกว่าจะถกูเรียกชือ 

・ การตรวจ  : รับการตรวจทีห้องตรวจ หากจําเป็นอาจได้รับการตรวจเพมิเติมหรือได้รับการรักษา  
・ การจ่ายเงิน : รับยาและรอคิวจ่ายเงินทีแผนกจ่ายเงิน  ปัจจบุนันีมีหลายโรงพยาบาลจะใช้ 

วิธีการออกใบสงัยาและนําไปซือเองยาทีร้านขายยา 
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３．การพักรักษาตัวทโีรงพยาบาล 
  โรงพยาบาลทีญีปุ่ น มีห้องเดียว, ห้องรวม 2 คนและห้องรวม (ประมาณ 4-6 คน)  
สําหรับค่าห้องเดียวและห้องรวม 2 คนจะมีราคาสงูกว่าทีบตัรประกนัสขุภาพจะครอบคลมุถึง  
ดงันนัผู้ ป่วยจะต้องจ่ายส่วนทีเกินเอง 
  ระยะเวลาการพกัรักษาทีโรงพยาบาล เพือให้การรักษาเป็นการสมบรูณ์โดยทวัไปจะใช้เวลาค่อน 
ข้างนาน 
  ตามโรงพยาบาลใหญ่ๆ ส่วนมากจะมีเจ้าหน้าทีพยาบาลคอยดแูลให้อย่างเต็มที 
แต่ถ้ามีเจ้าหน้าทีพยาบาลไม่เพียงพอ ทางโรงพยาบาลจะแนะนําให้หาคนมาช่วยดแูลพยาบาล 
ซงึทางสํานกังานประกนัสขุภาพจะจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนนีให้ 

４．โรงพยาบาลทเีข้าใจภาษาต่างประเทศ 
  โปรดดรูายชือโรงพยาบาลทีสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้จากเว็บไซต์ของจงัหวดัโอซาก้า
「ระบบข้อมลูข่าวสารทางการแพทย์ของจงัหวดัโอซาก้า(โอซาก้าฟอุิเรียวคิคงัโจโฮชิสเทิม)」     
นอกจากนียงัสอบถามได้อีกที แผนกบริการข้อมลูแก่ชาวต่างประเทศ จงัหวดัโอซาก้า   และที AMDA 
ศนูย์ข้อมลูทางการแพทย์ระหว่างประเทศ  (ภาคผนวกⅨ－２ )  

คู่มือข้อมลูทางการแพทย์สําหรับชาวต่างประเทศ 
URL http://www.mfis.pref.osaka.jp/ap/qq/sho/pwenglshsr01_001.aspx 

５．ป่วยหรือได้รับบาดเจบ็ตอนกลางคืนและวันหยุด 
เมือไม่สบายหรือได้รับบาดเจ็บในตอนกลางคืนหรือ วนัหยดุ สามารถใช้บริการสถานพยาบาล 

ฉกุเฉินทีอยู่ใกล้บ้านได้ แต่เนืองจากไม่มีบริการเป็นภาษาต่างประเทศ จงึต้องให้คนทีเข้าใจ  ภาษา 
ญีปุ่ นไปด้วย อีกทงั ไม่สามารถใช้บริการนอกเหนือจากวนัเวลาทีกําหนดไว้ได้ (ภาคผนวกⅨ－３  )   
ดรูายชือร้านยาใกล้ๆได้ที 
⇒ระบบการตรวจหาร้านขายยาสํานกังานประกนัสขุภาพ（ภาษาองักฤษ / ภาษาจีน / ภาษาเกาหลี /  
ภาษาญีปุ่ น）     URL http://kensaku.okiss.jp/Pc/ 
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Ⅱ-２ ประกันการรักษาพยาบาล            
（ประกันสุขภาพพลเมือง(โคะคุมินเคนโควฮกเคน)และการประกันเพือรับการดูแล(
ไคโกะฮกเคน) ฯลฯ） 
１．ประกันการรักษาพยาบาลของญีปุ่ น 

ทีญีปุ่ นมีประกนัการรักษาพยาบาลซงึแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 
และตามกฎหมายกําหนดว่าจะต้องทําประกนัอย่างใดอย่างหนงึ  ค่ารักษาพยาบาลทีญีปุ่ นราคาแพง  
ดงันนัการทําประกนัจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ สําหรับชาวต่างชาติทีได้รับอนญุาตให้พํานกัเกิน 3 
เดือนและลงทะเบียนถินทีอยู่สามารถทําประกนัสขุภาพพลเมืองได้ 

          

   สาํหรับผู้มีอายุ  ปีขนึไปจะต้องทาํ 「ประกันผู้สูงอายุระยะปลาย(โคกโิควเรชะฮกเคน)」  
(ดูรายละเอียดท ี3． ระบบประกันการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุระยะปลาย) 
 
２．ประกันสุขภาพพลเมือง  ผู้ทมีีคุณสมบัตติรงตามระเบียบการประกันสุขภาพพลเมือง＊ 
 
   
 
 
                                                                                            
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยกเว้นชาวต่างชาติดงัต่อไปนี 
  ＊สําหรับผู้มาจากประเทศทีมีข้อตกลงกบัประเทศญีปุ่ นเกียวกบัประกนัสงัคมรวมทงัประกนัการรักษา 
พยาบาล และมีใบรับรองการทําประกนัสงัคมจากรัฐบาลญีปุ่ น จะอยู่ในข้อยกเว้นในการทําประกนันี 
＊ผู้ พํานกัด้วยสถานภาพการพํานกัหวัข้อ「ผู้ ทํากิจกรรมพเิศษ」 โดยพํานกัเพือทําการรักษาทาง 

การแพทย์ และพํานกัเพือพยาบาลผู้ ป่วยนนั 
＊ผู้ พํานกัด้วยสถานภาพการพํานกั「ผู้ พํานกัระยะสนั」,「นกัการทตู」 

ผู้ ทีเป็นลกูจ้าง 
พนกังานบริษัท
บริษัท 

ประกันสังคม(ชะไคฮกเคน) 
＊บริหารโดยบริษัทหรือวงการธุรกิจทีบริษัทสังกัด 

ประกันสุขภาพพลเมือง 
＊บริหารโดยเทศบาลทท่ีานอาศัยอยู่  

ผู้ ทีไมใ่ช่ลกูจ้างพ
นกังานบริษัท 

ผู้ ทีไมไ่ด้ทํา 
ประกนัสงัคม 

กรุณาตรวจสอบและสมคัรทีช่
องติดตอ่ของหนว่ยงานประกั
นสขุภาพพลเมืองในเทศบาล
ทีทา่นอาศยัอยู ่

กรุณาตรวจสอบราย 
ละเอียดกบัเจ้าหน้าที 
ผู้ รับผิดชอบของบริษัท 

ผู้ ทีได้รับอนญุาตให้พํานกัตาํกวา่  เดือน 
（ผู้ ทีไมไ่ด้ลงทะเบียนถินทีอยู）่ 

มีคณุสมบตัิทําประกนัสขุภาพพลเมือง 

ผู้ ทีได้รับอนญุาตให้พํานกัตาํกวา่   เดือน ด้วยวีซา่ ผู้ประกอบธุรกิจ, 
ฝึกงาน,  ติดตามพํานกัอยูก่บัครอบครัว, อนญุาตทํากิจกรรมพิเศษ   
ซงึคาดวา่จะพํานกัทีญีปุ่ นเกิน   
เดือนและเขตเทศบาลยอมรับโดยพิจารณาจากเอกสาร ใบสญัญาฯลฯ 

ผู้ ทีได้รับอนญุาตให้พํานกัเกิน  
เดือน（ผู้ลงทะเบียนถินทีอยู ่ 
ผู้ ทีได้รับอนญุาตให้พํานกัด้วยงา
นราชการ） 
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（１）ระเบียบการทาํประกัน 
・ เวลาสมคัรทําประกนั 

  เมือเข้าประเทศ, เมือย้ายเข้ามาอยู่ใหม่, เมือบตุรเกิด, เมือยกเลิกประกนัสงัคม ฯลฯ 
・ สิงทีจําเป็น 

  บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) （กรณีทีไม่ได้ลงทะเบียนถินทีอยู่ แต่มีเอกสารรับรองว่าการพํานกัที 
ญีปุ่ นได้เกิน ３เดือน） 

 
（２）การจ่ายเงนิช่วยแก่ผู้ททีาํประกัน (บริการทสีามารถใช้ได้) 
             ระเบียบการและจํานวนเงินช่วยเหลือ ฯลฯ กรุณาติดต่อสอบถามทีช่องติดต่อของเขต เทศบาล 
อําเภอทีรับผิดชอบ （ภาคผนวกⅨ－１ ） 
・ ค่ารักษาพยาบาลทีต้องจ่ายเอง 

ผู้ ทําประกนัจ่ายค่ารักษาพยาบาล 30% 〔ผู้ ทีอยู่ในวยัก่อนถึงเกณฑ์เข้ารับการศกึษาภาค 
บงัคบัจ่าย 20%,  ผู้ มีอาย ุ70 ปีขนึไปไม่เกิน 74 ปี จ่าย 20% （สําหรับผู้ ทีมีวนัเกิดก่อนวนัที 
1 เมษายน  ค.ศ. จะได้รับมาตรการพเิศษของประเทศให้จ่าย 10%    ส่วนผู้ ทีมีรายได้ 
เกินกว่าทีกําหนดไว้จ่าย 30%）〕ของค่ารักษา ค่าอาหารระหว่างการเข้าพกัรักษาทีโรงพยาบาล 
นีจําเป็นต้องจ่ายเอง และค่าแตกต่างของค่าเตียง, ค่าจิปาถะอืน ๆ ทีไม่อยู่ภายใต้การจ่ายเงิน 
ช่วยเหลือของประกนัสขุภาพนีก็ได้ จะต้องจ่ายเอง 

・ ค่ารักษาพยาบาลทีสงู       
  แต่ละบคุคลทีจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สถาบนัการแพทย์เดียวกนัใน 1 เดือนเกินกว่าจํานวนที 

กําหนดไว้ จะได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนทีเกินภายหลงั 
・ เงินช่วยเหลือค่าคลอดบตุร                         

เมือผู้ ทีทําประกนัคลอดบตุร หวัหน้าครอบครัว จะได้รับเงินช่วยสําหรับค่าใช้จ่ายส่วนหนงึ 
・ ค่างานศพ  

เมือผู้ ทีทําประกนัเสียชีวิต ผู้ ทีจดังานศพจะได้รับเงินช่วยเหลือสําหรับค่าใช้จ่ายส่วนหนงึ 
・ การรักษาพยาบาลโรคทีรัฐบาลกําหนด 

มีระบบเงินช่วยเหลือคําจนุค่ารักษาพยาบาล ซงึเกิดจากโรคทีรัฐบาลกําหนดไว้ 
 
 （３） ค่าเบียประกนั(ภาษี) 

ค่าเบียประกนัจะไม่เสมอกนั  การคํานวณนีขนึอยู่กบัโครงสร้างครอบครัว, รายได้ของปีทีผ่าน 
มาของท่าน ทางเขต เทศบาล อําเภอจะส่งใบแจ้งมาให้ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดทีเขต  
เทศบาล อําเภอทีทําประกนัอยู่  (ภาคผนวกⅨ－１ )   

ในรอบ 1 ปีจะแบ่งจ่ายเบียประกนัเป็นงวด ๆ ใบเรียกเก็บค่าประกนัจะถกูส่งมาให้ทางไปรษณีย์ 
กรุณานําไปจ่ายทีแผนกประกนั หรือสถาบนัการเงินใกล้บ้าน หรือร้านสะดวกซือ   มีบริการหกัจาก 
บญัชีเงินฝากจากธนาคารบางแห่ง หรือทีทําการไปรษณีย์  กรุณาติดต่อสอบถามกบัทีทําการนนัๆ  

สําหรับครอบครัวทีผู้ มีประกนัสขุภาพพลเมืองทกุคนมีอายเุกิน ปี ซงึหวัหน้าครอบครัวได้รับเงิน 
บํานาญสวสัดิการมากกว่า 15,000 เยนต่อเดือน และเมือค่าเบียประกนั รวมกบัค่าประกนัเพือรับการด ู
แลและพยาบาลยามชราภาพแล้ว เป็นจํานวนเงินไม่เกินครึงหนงึของเงินบํานาญสวสัดิการ โดยหลกั 



- 12 - 

การจะถกูหกัจากเงินบํานาญสวสัดิการ 
หากได้รับความเสียหายจากภยัพบิตัิต่างๆหรือตกงาน จนไม่สามารถจ่ายค่าเบียประกนัได้ใน 

ชวัระยะเวลาหนงึ กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าทีเทศบาล เพราะอาจมีสิทธิได้รับการลดหย่อน 
ค่าเบียประกนั (ถกูลงหรืออาจจะไม่ต้องจ่ายเป็นกรณีพเิศษ)   

หากประสบอบุตัิเหตทุางการจราจรหรือได้รับบาดเจ็บจากผู้ อืน โดยหลกัการผู้ ทําผิดควรจะ 
เป็นผู้ จ่ายค่ารักษาพยาบาล แต่เมือแจ้งความแล้วสามารถใช้ประกนัสขุภาพของตวัเองจ่ายค่ารักษา 
พยาบาลก่อน ภายหลงัทางฝ่ายประกนัจะทําการเรียกร้องให้ผู้ ทําผิดชดใช้ จ่ายค่าเสียหายนี 
ควรปรึกษากบัแผนกทีรับผิดชอบของทางเทศบาลล่วงหน้า ก่อนมีการยอมความ  (ภาคผนวกⅨ－１ ) 
         ตงัแต่เดือนเมษายน  ค.ศ.  ทางเทศบาลจงัหวดัโอซาก้าได้ทําการบริหารการประกนัสขุภาพ 
พลเมืองร่วมกบัทางเขต เทศบาล อําเภอ  ดงันนัมาตรฐานการลดหย่อนค่าประกนัทีแตกต่างกนัแต่ละ 
เขต เทศบาล อําเภอนนั จึงกลายเป็นจํานวนเดียวกนัทวัทงัจงัหวดั   แต่ได้จดัมาตรการยืดหยุ่นไว้เป็น 
เวลา  ปี ดงันนัในช่วงเวลานีอาจจะมีความแตกต่างอยู่  กรุณาติดต่อสอบถามกบัทีทําการทีอาศยัอยู่ 
 
３．ระบบการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุระยะปลาย 

ทีญีปุ่ น ผู้ มีอาย ุ75 ปีขนึไปจะพ้นจากการประกนัการรักษาพยาบาลเดิมทีมีอยู่ และจะเปลียน 
เป็นประกนัการรักษาพยาบาลสําหรับผู้สงูอายรุะยะปลายใหม่โดยอตัโนมตัิ   สําหรับชาวต่างชาติทีได้ 
รับอนญุาตสถานภาพการพํานกัเกินกว่า  เดือนและลงทะเบียนถินทีอยู่ ก็สามารถเข้าประกนันีโดย 
อตัโนมตัิเช่นกนั  ทงันี ถึงแม้ไม่ได้ลงทะเบียนถินทีอยู่ หากเห็นว่าจะพํานกัเกินกว่า  เดือน 
ก็สามารถทําประกนันีได้ (หากไม่ได้ลงทะเบียนถินทีอยู่จะไม่สามารถเข้าทําประกนันีโดยอตัโนมตั ิ
กรุณาปรึกษา 
แผนกทีรับผิดชอบการรักษาพยาบาลผู้สงูอายรุะยะปลายของหน่วยงานเขตเทศบาลทีอาศยัอยู่) 

(เงือนไขคณุสมบตัิของระบบการรักษาพยาบาลผู้สงูอายรุะยะปลายนนั เช่นเดียวกนักบัประกนั 
สขุภาพพลเมือง  รายละเอียดตรวจดไูด้ทีข้อ ２．ประกนัสขุภาพพลเมือง) 
 
（１）ระเบียบการทาํประกัน 
・ ไม่จําเป็นต้องสมคัรทําประกนั เนืองจากกลุ่มองค์กรประกนัจะส่งบตัรประกนัสขุภาพมาให้ 1เดือน 

ก่อนครบรอบวนัเกิดอาย ุ75 ปี 
・ สําหรับผู้ มีอาย ุ 65 ปีขนึไปไม่เกิน 74 ปี 

เมือสมคัรและได้รับการรับรองว่าเป็นผู้พกิารตามทีกําหนดไว้ 
ก็สามารถทําประกนัการรักษาพยาบาลผู้สงูอายรุะยะปลายได้ 
ทําการสมคัรได้ทีหน่วยงานทีรับผิดชอบด้านการักษาพยาบาลผู้สงูอายรุะยะปลายของเขตเทศบา
ลทีอาศยัอยู่  

（２）เงนิช่วยเหลือสนับสนุนผู้ทาํประกัน (บริการทสีามารถใช้ได้) 
・ ค่ารักษาพยาบาลทีต้องจ่ายเอง 

สามารถรับการรักษาพยาบาลได้โดยจ่ายค่ารักษาพยาบาล 10% (ผู้ มีรายได้เกินกว่าทีกําหนดไว้จ่าย 
30%) (ทงันีอาจจะไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่างๆในการเข้าโรงพยาบาล) 

・ ค่ารักษาพยาบาลทีสงู 
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เมือค่ารักษาพยาบาลใน 1 เดือนมีราคาสงูเกินกว่าทีกําหนดไว้ เมือทําการยืนคําร้องขอ จะได้รับ 
การจ่ายคืนจากค่ารักษาพยาบาลทีจ่ายเองในส่วนทีเกิน  

・ ค่างานศพ    เมือเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือค่างานศพ 
・ ระบบเงินช่วยเหลือสนบัสนนุค่ารักษาพยาบาล   

เงินช่วยเหลือเมือจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยโรคทีรัฐบาลกําหนดไว้ (เช่น ค่าใช้จ่ายถกูลง) 
 
ระเบียบการเกียวกบัค่างานศพหรือเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลรัฐบาลกําหนดไว้ 

กรุณาติดต่อทีหน่วยงานทีรับผิดชอบการรักษาพยาบาลผู้สงูอายรุะยะปลายของ เขต เทศบาล 
อําเภอทีอาศยัอยู่  
（３）ค่าเบียประกัน 

ค่าเบียประกนัของแต่ละจงัหวดัจะแตกต่างกนัขนึอยู่กบัโครงสร้างครอบครัว, 

รายได้ในปีทีผ่านมาของท่าน  วิธีการจ่ายค่าเบียประกนันนั กรณีทีได้รับเงินบํานาญสวสัดิการมากกว่า 
15,000เยนต่อเดือน  และเมือรวมกบัค่าประกนัเพือรับการดแูลและพยาบาล 
แล้วไม่เกินครึงหนงึของเงินบํานาญทีได้รับจะถกูหกัจากเงินบํานาญ  ผู้ ทีไม่อยู่ในกรณีนี 
จะได้รับใบเรียกเก็บเงินทีส่งมาให้ทางไปรษณีย์ กรุณานําไปจ่ายทีช่องติดต่อของหน่วยงานทีรับผิดชอบ 
หรือสถาบนัการเงินทีอยู่ใกล้บ้านทีสดุ หากท่านได้รับความเสียหายจากภยัพบิตัิ หรือตกงาน 
ทําให้ไม่สามารถจ่ายค่าเบียประกนัได้ระยะหนงึ อาจจะได้รับการลดหย่อนค่าเบียประกนัได้ 
กรุณาปรึกษาหน่วยงานทีรับผิดชอบของเขต เทศบาล (ภาคผนวกⅨ－１) 
  
４．การประกันเพือรับการดูแลและพยาบาล 

ทีญีปุ่ นเมือจําเป็นต้องรับการพยาบาลและดแูล เนืองจากการเจ็บป่วยเพราะความแก่ชรามาก 
สามารถใช้บริการทีจําเป็นนีได้ จากการประกนั ซงึจดับริการโดยเทศบาล 
 
（１）ผู้ทาํประกัน 

ผู้อาศยัอยู่ในญีปุ่ นทีมีอาย ุ65 ปีขนึไป (ผู้ ทําประกนัประเภท 1) และ อายตุงัแต่  ปี ถึง  ปี 
ทีมีประกนัรักษาพยาบาลของรัฐ (ผู้ ทําประกนัประเภท 2)  จะถือว่าเป็นผู้ ได้รับประกนัเพือรับการดแูล  
พยาบาลนี  สําหรับชาวต่างชาติ หากพํานกัทีญีปุ่ นเกิน  เดือน มีทีอยู่ในญีปุ่ น  ก็สามารถทําประกนัได้  
(ผู้ ทีพํานกัไม่ถึง  เดือน หากได้รับอนญุาตให้พํานกัเกิน  เดือน ก็สามารถทําประกนัได้) 
 
（２）ผู้มีสิทธิใช้บริการได้ 
■สําหรับผู้ ทีมีอายเุกิน 65 ปี (ผู้ ได้รับประกนัประเภท 1) และเป็น 
・ ผู้ ทีช่วยเหลือตวัเองไม่ได้หรือป่วยเป็นโรคสมองเสือมจําเป็นต้องรับการดแูลและพยาบาลอยู่  

ตลอดเวลา (สภาพทีจําเป็นต้องรับการดแูลและพยาบาล) ซงึได้รับการรับรองจากเทศบาล 
・ ผู้ ทียงัไม่จําเป็นต้องรับการดแูลและพยาบาลอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่อยู่ในสภาพทีจําเป็นต้องได้รับ  

ความช่วยเหลือบางประการเกียวกบัการใช้ชีวิตประจําวนั เช่น การแต่งตวั ฯลฯ (สภาพทีจําเป็น 
ต้อง ได้รับการช่วยเหลือบางประการ) ซงึได้รับการรับรองจากเทศบาล 

■ผู้ ทีมีอายตุงัแต่ 40 ปี ถึง 64 ปีทีมีประกนัการรักษาพยาบาล (ผู้ ได้รับประกนัประเภท 2) 
และได้รับการรับรองจากเทศบาลว่า 
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เป็นผู้ ทีอยู่ในสภาพทีจําเป็นต้องรับการดแูลและพยาบาลและอยู่ในสภาพ 
ทีจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือบางประการ เนืองจากมีอาการป่วย  ประการทีมีสาเหตมุาจาก 
การมีอายมุากขนึ เช่น ความจําเสือมขนัแรกเพราะเริมชราภาพ,มีอาการผิดปกติของหลอดเลือด 
ในสมอง เป็นต้น  
 

 
 
（３）บริการทสีามารถใช้ได้   
■บริการถึงบ้านสําหรับผู้（「จําเป็นต้องช่วยเหลือ」 รวมทงัการป้องกนัก่อนถึงระยะต้องรับการดแูลและ  

พยาบาล） 
・ การมาดแูลและพยาบาลให้ทีบ้าน (home help service) 

โดยเจ้าหน้าทีพยาบาลจะมาช่วยดแูลด้านการใช้ชีวิต และพยาบาลด้านสขุภาพร่างกายให้ทีบ้าน 
・ การมาช่วยรักษาพยาบาลให้ทีบ้าน พยาบาลจะมาแนะนําและดแูลพยาบาลตามสภาพการพกัฟืน 
・ การดแูลทีศนูย์พยาบาล (day service) ไปกลบัไม่ค้างคืน รับบริการเช่น การอาบนํา ทานอาหาร 

การออกกําลงักายแบบฟังก์ชนันลั ฯลฯ 
・ การดแูลใช้ชีวิตด้วยการเข้ามาพกัอาศยัอยู่ในศนูย์พยาบาลในระยะสนั (short stay)  
・ การดแูลการใช้ชีวิตผู้ พํานกัในศนูย์พยาบาลทีกําหนดไว้เป็นพเิศษ เป็นต้น 
■ บริการของศนูย์  
・ ศนูย์สงัคมสงเคราะห์ดแูลและพยาบาลคนชรา(บ้านพกัคนชรา)  คือศนูย์ซงึให้บริการผู้พกัอาศยั 

ในศนูย์(ตามหลกัแล้วต้องเป็นผู้ ทีอยู่ในสภาพทีต้องการความช่วยเหลือระดบั  
ขนึไป)โดยมีการดแูลการใช้ชีวิตประจําวนั การออกกําลงักายแบบฟังก์ชนันลั การพยาบาลต่าง ๆ 
แก่ผู้ ทีไม่สะดวกทีจะใช้ชีวิตทีบ้านของตน และจําเป็นต้องรับการดแูลพยาบาลอยู่เสมอ 

・ ศนูย์สขุภาพและอนามยัเพือดแูลและพยาบาลคนชรา  
คือศนูย์ซงึให้บริการช่วยในการออกกําลงักายแบบฟังก์ชนันลั การดแูล พยาบาลแก่ผู้ จําเป็น 
และประสงค์จะกลบัไปใช้ชีวิตทีบ้านตนอีกครัง 

・ ศนูย์แพทย์สาธารณสขุเพือดแูลและรักษาพยาบาลคนชรา   คือศนูย์ซงึให้บริการด้านการรักษา 
พยาบาล เช่น การพยาบาล การออกกําลงักายแบบฟังก์ชนันลั ฯลฯ 

สําหรับผู้ ทีจําเป็นต้องได้รับการรักษาระยะยาว 
・ ศนูย์แพทย์สาธารณสขุเพือดแูลและรักษาพยาบาลคนชรา ทีจําเป็นต้องได้รับการรักษาระยะยาว  

คือศนูย์ซงึให้บริการด้านการรักษาพยาบาลดแูลประจําวนั และการดแูลในการใช้ชีวิตประจําวนั 
※ เกียวกบัการบริการของศนูย์ คนชราทีอยู่ในข่าย 「ผู้อยู่ในสภาพทีต้องการความช่วยเหลือบาง 

ประการ」 ไม่สามารถใช้บริการได้ 
■ บริการเฉพาะในชมุชน : สําหรับผู้（ 「จําเป็นต้องช่วยเหลือ」  

รวมทงัการป้องกนัก่อนถึงระยะต้องรับการดแูลและ พยาบาล） 
 

（４）วิธีการชาํระค่าประกัน 
■ ผู้ มีอาย ุ65 ปีขนึไป (ผู้ ได้รับประกนัการรักษาพยาบาลประเภท 1) 
・ ผู้ ทีมีเงินบํานาญหรือเงินประกนัสวสัดิการสงัคมคนชราเป็นต้น เดือนละ 15,000 เยนขนึไปจะถกู 

หกัค่าประกนัออกจากเงินบํานาญ  ส่วนผู้ ทีไม่ได้อยู่ในข่ายบคุคลประเภทนีจะต้องชําระค่าประกนั 
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แก่เทศบาลโดยตรง เช่น ชําระด้วยการนําเงินเข้าบญัชีทีเทศบาลระบไุว้ 
■ ผู้ ทีมีอายตุงัแต ่40 ปี ถึง 64 ปีทีมีประกนัการรักษาพยาบาลของรัฐ (ผู้ ได้รับประกนัประเภท 2)  
・ ชําระค่าประกนั โดยไม่แยกผ่อนเป็นงวด และต้องชําระพร้อมกบัเงินค่าประกนัการรักษาพยาบาล 

ทีทําไว้อยู่แล้ว 
 
（５）อัตราค่าใช้จ่ายทต้ีองจ่ายเอง 

 ・เมือจําเป็นต้องใช้บริการจากประกนัเพือรับการดแูลและพยาบาล ตามหลกัแล้วผู้ใช้บริการจะต้อง 
จ่ายเงินเอง  % หรือ 20 % (ขนึอยู่กบัรายได้) ของค่าใช้จ่ายทงัหมด ในกรณีทีเข้าไปรับการดแูล 
ในศนูย์สาธารณสขุเพือคนชรา นอกจากค่าใช้จ่ายดงักล่าวแล้วยงัจะต้องจ่ายค่าห้อง 
ค่าอาหารฯลฯเองต่างหากอีกด้วย 

 ・เพือป้องกนัไม่ให้เงินจํานวนทีผู้ ทําประกนั ต้องจ่ายเองในแต่ละเดือนมีจํานวนสงูเกินไป  จงึมีการ 
กําหนดจํานวนเงินค่าสงูสดุเอาไว้ (มีการจ่ายเงินให้ในกรณีทีต้องจ่ายเงินค่าบริการดแูล และ 
พยาบาลในอตัราทีสงูกว่าปกติ) โดยเฉพาะในกรณีทีผู้ ทําประกนัมีรายได้น้อย จะมีการกําหนด 
จํานวนเงินสงูสดุ ทีต้องจ่ายเองนีไว้ในอตัราทีตํา รวมทงักําหนดค่าห้อง ค่าอาหารไว้ในอตัราทีตํา 
ด้วย  ทงันีเพือไม่ให้ผู้ ทําประกนัต้องรับภาระในส่วนทีต้องจ่ายเองมากเกินไป 

 

（６）หน่วยงานให้คาํปรึกษาเกียวกับการ ประกันเพือรับการดูแลและพยาบาลของเทศบาล 
       สอบถามรายละเอียดของขนัตอนการทําประกนัดแูลและพยาบาลและรายละเอียดเกียวกบับริการ 
ทีมีสิทธิได้รับ ได้ทีหน่วยงานให้คําปรึกษาการประกนัของเขตเทศบาลทีอาศยัอยู่  (ภาคผนวกⅨ－１  ) 
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Ⅱ-3 การควบคุมดูแลสุขภาพ 
ในประเทศญีปุ่ น หน่วยงานของรัฐและองค์กรธุรกิจต่างๆจะดําเนินการตรวจสขุภาพอนามยั 

หลายชนิด  เพือเป็นการป้องกนัและตรวจพบโรคในระยะแรก 
ส่วนใหญ่สามารถตรวจสขุภาพร่างกายได้โดยไม่ต้องเสียเงินหรือเสียเพียงเล็กน้อย 
โปรดเข้ารับการตรวจสขุภาพร่างกายอย่างสมําเสมอ 
เพราะเป็นการป้องกนัและตรวจพบโรคในระยะแรก อีกทงั 
ยงัเป็นการทุ่นค่าใช้จ่ายในการรักษาอีกด้วย 
 
１．สถานีอนามัย 

สถานีอนามยัมีหน้าทีปฏิบตัิงานเฉพาะสาขาในพืนทีกว้างขวาง เพือรักษาและส่งเสริมสขุภาพ   
กรุณาติดต่อสอบถามเกียวกบัวนัและเวลาตรวจ  
เพราะแต่ละสถานีอนามยัจะกําหนดวนัและเวลาแตกต่างกนั （ภาคผนวกⅨ－３ ） 
· รับตรวจโรคติดต่อต่างๆ （HIV, กามโรค, วณัโรค, ตบัอกัเสบ ฯลฯ ） 

· รับปรึกษาและช่วยเหลือเกียวกบัอนามยัแม่และเด็ก 

· รับปรึกษาและช่วยเหลือเกียวกบัโรคทีคนเป็นกนัน้อยและรักษายาก 
· รับปรึกษาปัญหาสขุภาพจิต 

 

２．ศูนย์อนามัยของเทศบาล (การรักษาโรคและสุขภาพ) 

มีบริการด้านอนามยัให้แก่ผู้อาศยัในชมุชน เช่น การตรวจสขุภาพเด็ก, ฉีดวคัซีนป้องกนัโรค, 

การตรวจมะเร็งต่างๆ และการตรวจโรคสําหรับผู้ใหญ่ เป็นต้น 
การตรวจนนัจะดําเนินการทีศนูยอนามยัหรือสถาบนัการแพทย์ทีจดัให้บริการ แต่ละเทศบาล 
จะมีรายละเอียดการตรวจทีแตกต่างกนั   ติดต่อสอบถามได้ทีแต่ละศนูย์นนัๆ （ภาคผนวกⅨ－３） 
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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 
 
 
 



 

- 29 - 

IV ระบบสถานะภาพการพาํนัก       
ระบบทะเบียนบ้านชาวต่างชาติ / การสมรส / การหย่า 

 
Ⅳ-１ บัตรพาํนัก(ไซริวการ์ด) 

บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)คือ 
บตัรทีออกให้ชาวต่างชาติซงึพํานกัในญีปุ่ นระยะปานกลางถึงระยะยาวโดยมีสถานภาพการพํานั
กตามกฎหมายควบคมุตรวจคนเข้าเมือง「ผู้ พํานกัระยะปานกลางถึงระยะยาว」

ซงึได้รับบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) ได้แก่ บคุคลผู้ไมต่รงกบัหวัข้อดงัต่อไปนี 
① ผู้ได้รับสถานภาพการพํานกัตํากว่า ｢ 3  เดือน｣ 

② ผู้ได้รับสถานภาพการพํานกั ｢ผู้ พํานกัระยะสนั｣ 

③ ผู้ได้รับสถานภาพการพํานกั｢การทตู｣ ｢งานราชการ｣ 

④ ผู้ ทีเป็นชาวต่างชาติซงึใกล้เคียงกบัข้อ① - ③โดยการตดัสินของกระทรวงยตุิธรรม 

⑤ ผู้ ถือสถานะภาพพํานกัถาวรพเิศษ 

⑥ ผู้ไม่มีสถานภาพการพํานกั 
 

１．การทาํบัตรพาํนัก(ไซริวการ์ด) 

บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)จะออกให้ในกรณีทีได้รับอนญุาตเข้าประเทศครังแรก, เมือมีการ 
เปลียนสถานภาพการพํานกั, เมือมีการเปลียนระยะเวลาการพํานกั ฯลฯ     

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

เมือได้อนญุาตเข้าประเ
ทศ(ผู้ ทีเป็นผู้ พํานกัระยะ
ปานกลางถึงระยะยาว)  

ทําบตัรทีสนามบินหรือ 
ทางไปรษณีย์  
โดยกองตรวจคนเข้า 
เมืองภายหลงั 
 

เมือตรวจสอบการเข้าประเทศ เมือตรวจสอบการพาํนัก 

 
การอนญุาตตอ่อาย ุ

ระยะเวลาการพํานกั /  
เมือรับอนญุาตเปลียน 

สถานภาพการพํานกัฯลฯ 
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ภายใน14วนั 
หลงัมีทีอยู ่
ทีแนน่อน 

 

สถานการณ์ 
 

เอกสารทจีาํเป็น สิงทต้ีองทาํ เมือไร 

เมือเข้าประเทศใหม ่
 

เมือเป็นผู้ พํานกัระยะ 
ปานกลางถึงระยะยาว 
 

 

เมือย้ายบ้าน 
 

 

・บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)  
(หนงัสอืเดินทางทีได้รับบนัทกึ 
วา่จะทํา

「บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) 」

ภายหลงั) 
・บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) 
 

 

ดําเนินการแจ้งทีอยู ่
 

แจ้งการย้ายออก・

การย้ายเข้า 
(กรณีทีย้ายทีอยูใ่นเขต
เทศบาลเดียวกนั แจ้ง 
「ย้ายทีอยู ่ 
(เท็นเกียวโทโดเค)」) 
 

・บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) 
・ใบรับรองการย้ายออก 
(รับเมือทําเรืองย้ายออก ณ 
ทีทําการเทศบาลของทีอยูเ่ดิม) 
 

 
２．การดาํเนินเรืองทเีขต เทศบาล อาํเภอ 

 
กรณีทีเข้าประเทศทีสนามบินคนัไซ สนามบินนาริตะ สนามบินฮาเนดะ สนามบินชบู ุ

สนามบินชินชิโตะเสะ สนามบินฮิโรชิม่ะ สนามบินฟกุโุอคะ จากการอนญุาตเข้าประเทศ 
จะมีการออกบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) ให้แก่ผู้ เป็นผู้ พํานกัระยะปานกลางถึงระยะยาว 
แต่กรณีเข้าประเทศทีทางสนามบินอืน หลงัจากทําการแจ้งทีอยู่ ณ เขตเทศบาลแล้ว 
ทางเขตเทศบาลจะส่งไซริวการ์ดมาให้ทีบ้านทางไปรษณีย์ 
 

ในบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) บนัทกึ รูปถ่ายใบหน้า, ชือ-นามสกลุ, สญัชาติ ประเทศ, 
วนัเดือนปีเกิด, เพศ, ทีอยู่, สถานภาพการพํานกั, วนัหมดอายกุารพํานกั,  
มีการจํากดัการทํากิจกรรมหรือไม่ การอนญุาตให้ทํากิจกรรมนอกเหนือสถานภาพการพํานกั  
และในนีจะมี การดําเนินแจ้งเกียวกบัเรืองทีอยู่อาศยั ให้ทําทีเขตเทศบาล 
 

กรณีทีย้ายทีอยู่ไปทีเขตอืน ให้ดําเนินการแจ้งย้ายออกจากทีทําการเทศบาลเดิม 
หลงัจากนนัแจ้งย้ายเข้า ณ ทีทําการเทศบาลใหม่ภายใน 14 วนัหลงัจากย้ายทีอยู่ ในตอนนนั 
หากทําบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) พร้อมกบัการแจ้งย้ายเข้า การย้ายทีอยู่ (เท็นเกียวโทโดเค) แล้ว 
ไม่จําเป็นต้องแจ้งการเปลียนทีอยู่ต่อกองตรวจคนเข้าเมืองอีก 
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ภายใน14วนั 
หลงัมีการเปลยี
นแปลง เปลยีนข้อมลูเกียวกบัทีทํา

งาน สถาบนั・ คูส่มรส 
 

・เอกสารทีรับรองวา่มีการเปลยีน 
แปลงรายการทีบนัทกึไว้ 
・บตัรพํานกั (ไซริวการ์ด) 
・รูปถ่าย      ・หนงัสอืเดินทาง 

เปลียน ชือ สกลุ 
สญัชาติ・ประเทศ 
วนัเดือนปีเกิด ,เพศ 

แจ้งการเปลยีนแปลงกบั
กองตรวจคนเข้าเมืองโด
ยตรง 
 

เอกสารทีจาํเป็น สิงทต้ีองทาํ 
 

เมือไร 

บตัรพํานกั (ไซริวการ์ด)  
หาย・ สกปรกฯลฯ 

 

บตัรพํานกั (ไซริวการ์ด) 
ของผู้ ถือวซีา่ถาวร 
หมดอาย ุ

・เอกสารทีรับรองวา่ทําหาย 

・หนงัสอืเดินทาง  ・รูปถ่าย 
 

・บตัรพํานกั (ไซริวการ์ด) 

・หนงัสอืเดินทาง  ・รูปถ่าย 

 

จนถึงวนัหมด
อาย ุ
 

ขอทําบตัรใหมที่กองตร
วจคนเข้าเมือง 
 

ตอ่อายบุตัรทีกองตรวจ
คนเข้าเมือง 

 

ภายใน14วนัห
ลงัทราบการ 
เปลยีนแปลง 
 

・บตัรพํานกั (ไซริวการ์ด) 

ภายใน14วนั 
หลงัมีการเปลยี
นแปลง 

สง่ทางไปรษณ๊ย์ไปยงักองตร
วจคนเข้าเมืองโตเกียว（＊） 

 

สถานการณ์ 
 

３．การดาํเนินเรืองทีกองตรวจคนเข้าเมืองประจาํท้องถนิ 
 
 

（１）แจ้งเปลียนแปลงรายการ 
หากมีการเปลียนแปลงในรายการทีบนัทกึในบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)เช่น ชือ สกลุ สญัชาติ  

ประเทศ วนัเดือนปีเกิด  เพศ ให้แจ้งต่อกองตรวจคนเข้าเมืองโดยตรงภายใน 14 วนั ในกรณีนี 
จะออกบตัรใหม่ให้   ผู้ ทีมี สถานภาพการพํานกัเพือการประกอบอาชีพ「ผู้ เชียวชาญเทคนิค /  
กิจกรรมทางปัญญา / ดําเนินกิจกรรมทางระหว่างประเทศ」 
หรือกรณีทีมีสถานภาพการพํานกัเพือการศกึษา「เรียนต่อ」 
หากมีการเปลียนแปลงสถาบนัทีสงักดัอยู่ (ทีทํางาน,โรงเรียนฯลฯ) 
ให้แจ้งต่อกองตรวจคนเข้าเมืองโดยตรงภายใน 14  วนั 
หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยงักองตรวจคนเข้า 
เมืองโตเกียว（＊） หากพํานกัอยู่ในฐานะคู่สมรส โดยมีสถานภาพการพํานกั
「อาศยัพํานกัอยู่กบัครอบครัว」 「เป็นคู่สมรสของชาวญีปุ่ น」ฯลฯ ในกรณีทีคู่สมรสเสียชีวิต 
หรือหย่าร้าง ก็ต้องแจ้งภายใน 14 วนัเช่นกนั 
（＊） ทอียู่ กองตรวจคนเข้าเมือง โตเกียว  5-5-30 Konan,Minato-ku,Tokyo,108-8255 

   Tokyo Regional Immigration Bureau, Residence Management Information Department, 
   Receptionist notification 

(กองตรวจคนเข้าเมือง โตเกียว ฝ่ายการจดัการสถานภาพการพํานกั แผนกรับใบคําร้อง) 
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（２）การออกบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)ใหม ่  
                  เมือทําบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)หาย ถกูขโมย นําใบรับรองทีออกจากเจ้าหน้าทีตํารวจ 
หรือกองดบัเพลิงฯลฯ   แจ้งขอทําบตัรใหม่ ต่อกองตรวจคนเข้าเมืองโดยตรงภายใน 14 วนั   
 
（３）การต่ออายบุตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)ของผู้ มีสถานภาพการพํานกัถาวร 

การขอต่ออายบุตัรพํานกั (ไซริวการ์ด)  สําหรับผู้ มีอาย1ุ6 ปี ขนึไป 
ทีมีสถานภาพการพํานกัถาวร 
หรือมีสถานภาพการพํานกัเป็นผู้ มีความเชียวชาญเฉพาะด้านระดบัสงูที   ทําได้ตงัแต่ 2 
เดือนก่อนวนัหมดอายขุองบตัรเดิม  สําหรับผู้ มีอายไุม่ถึง 16 ปี 
และวนับตัรหมดอายจุะเป็นวนัเกิดทีครบ 16 ปี  สามารถทําเรืองขอได้ตงัแต่ 6 เดือน 
ก่อนถึงวนัเกิด  บตัรพํานกั (ไซริวการ์ด) 

ของผู้ พํานกัระยะปานกลางถึงระยะยาวอาย ุ16 ปีขนึไป 
ซงึไม่ใช่ผู้ มีสถานภาพการพํานกัถาวร  จะใช้ได้จนถึงวนัหมดอายสุถานภาพการพํานกั 
 
 
４．ทะเบียนบ้านชาวต่างชาต ิ

ชาวต่างชาติ จะได้รับการบนัทกึข้อมลูในทะเบียนบ้านเช่นกนั  ในทะเบียนบ้าน นอกจาก 
ชือสกลุ  วนัเดือนปีเกิด เพศ ทีอยู่ ชือสกลุหวัหน้าครอบครัวแล้ว  จะลงบนัทกึสญัชาติ  ประเทศ  
สถานภาพการพํานกั ระยะเวลาการพํานกั ฯลฯ ด้วย และในบตัรพํานกั (ไซริวการ์ด) 
จะไม่บนัทกึชือทีใช้แทนชือจริง แต่ในทะเบียนบ้านจะมีช่องบนัทกึชือทีใช้แทนชือจริงนี    
และจะออกสําเนา 
ทะเบียนบ้าน (หรือใบรับรองรายการข้อมลูทะเบียนบ้าน-จมูินเฮียวคิไซจิโควโชเมโช)  

 
ทะเบียนบ้านนี จะออกให้สําหรับชาวต่างชาติ ซงึมีทีอยู่ และพํานกัทีญีปุ่ น เกิน  3  เดือน 

อย่างถกูต้องตามกฎหมาย  ยกเว้น นกัท่องเทียว ผู้ พํานกัระยะสนั   โดยจะจดัทําทะเบียนบ้านให้ 
สําหรับผู้ พํานกัระยะปานกลางถึงระยะยาวฯลฯดงัต่อไปนี  

 
1. ผู้ พํานกัระยะปานกลางถึงระยะยาว 
2. ผู้ มีสถานภาพการพํานกัถาวรพเิศษ 
3. ผู้ได้รับอนญุาตให้ลีภยัในระยะเวลาหนงึ หรือผู้ ได้รับอนญุาตพํานกัชวัคราว 
4. ผู้ พํานกัเกินกําหนดเนืองจากการกําเนิดหรือการสญูเสียสญัชาติ 

 
กรณีทีคลอดบตุรทีไม่ได้ถือสญัชาติญีปุ่ น ต้องแจ้งเกิดภายใน 14 วนั หลงับตุรเกิด ซงึทีทํา 

การเขตเทศบาลทีอาศยัอยู่จะทําทะเบียนบ้านในฐานะ 「ผู้ พํานกัเกินกําหนดเนืองจากการ 
กําเนิด」   กรณีทีการพํานกัทีญีปุ่ นเกิน  60  วนัขนึไป ต้องทําการขอรับสถานภาพการพํานกั ทีกอง 
ตรวจคนเข้าเมือง ภายใน 30   วนั หลงับตุรกําเนิด  หากได้รับอนญุาตให้มีสถานภาพการพํานกั 
เป็นผู้ พํานกัระยะปานกลางถึงระยะยาว  ทางกองตรวจคนเข้าเมืองจะได้รับออกบตัรพํานกั 
(ไซริวการ์ด) ให้ 
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５．ระบบหมายเลขส่วนบุคคล 
   ระบบหมายเลขส่วนบคุคล（มายนมัเบอร์）จะเป็นหมายเลขจํานวน  หลกั ผู้ ทีอาศยั 

อยู่ในประเทศญีปุ่ นทกุคนจะได้รับหมายเลขส่วนบคุคลนี  และหมายเลขส่วนบคุคลของแต่ละ 
คนจะแตกต่างกนั  ตามหลกัแล้วจะต้องใช้หมายเลขเดียวกนันีตลอดชีวิต   เพือใช้ทางด้าน 
ประกนัสงัคม, ภาษี, การป้องกนัภยัพบิตัิภายในประเทศญีปุ่ น    ประมาณ - อาทิตย์หลังจาก 
เริมลงทะเบียนบ้านในประเทศญีปุ่ นแล้ว  ใบแจ้งหมายเลขส่วนบคุคล (「บตัรแจ้ง(ซจิุการ์ด)」
จะถกูส่งมาให้ทางไปรษณีย์  (แบบลงทะเบียน) ) ตามทีอยู่ในทะเบียนบ้าน  
สําหรับผู้ประสงค์สามารถทําเป็น「การ์ดหมายเลขส่วนบคุคล(มายนมัเบอร์การ์ด)」ได้  ทงั
「บตัรแจ้ง (ซจิุการ์ด)」 (เป็นกระดาษ,ไม่มีรูป)  และ 「มายนมัเบอร์การ์ด」(เป็นการ์ด IC,มีรูป)  
เมือมีการเปลียนแปลง「ทีอยู่」หรือ「ชือ」ตามใบไซริวการ์ด ฯลฯ 
จําเป็นต้องแจ้งข้อมลูทีเปลียนแปลง ทีช่องติดต่อของเขต เทศบาล อําเภอภายใน 14 วนั 
เพือทําการลงข้อมลูใหม่ในการ์ด  และในกรณีทีมีการต่อหรือเปลียนแปลงระยะเวลาพํานกัอาศยั 
ฯลฯ ก็จําเป็นต้องทําเรืองเปลียนแปลงอายกุารใช้มายนมัเบอร์การ์ดด้วย   
การทําเรืองเปลียนแปลงอายกุารใช้มายนมัเบอร์การ์ดนี สามารถทําการยืนคําร้อง  
เดือนก่อนวนัหมดอายทีุลงไว้ในการ์ดนนั 

โทรฟรีเกียวกบัมายนมัเบอร์ทวัไป (บริการภาษาองักฤษ, จีน, เกาหลี, สเปน, โปรตเุกส) 
＊สอบถามเกียวกบัมายนมัเบอร์การ์ด  ☎０１２０－０１７８－２７ 
＊สอบถามเกียวกบัระบบของมายนมัเบอร์  ☎０１２０－０１７８－２６ 

(สําหรับภาษาอืนนอกเหนือจากภาษาองักฤษเปิดบริการวนัธรรมดา  ตงัแตเ่วลา 9:30 น.－20:00น.) 
ＵＲＬ：http://www.cao.go.jp/bangouseido/ 
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Ⅳ-２ ระเบียบการเกียวกับการพาํนัก 

１．การอนุญาตให้เข้าประเทศได้อีก (กรณีออกนอกประเทศญีปุ่ นชัวคราว) 
เมือออกนอกประเทศญีปุ่ นชวัคราวในระยะเวลาการพํานกั สามารถขออนญุาตเข้าญีปุ่ นได้อีก 

ใบอนญุาตนีมีอายใุช้ได้นานทีสดุ  5  ปี  (แต่ไม่เกินระยะเวลาการพํานกั)  
ซงึมีประเภททีอนญุาตให้กลบัเข้าประเทศอีก แบบรอบเดียวกบัแบบหลายรอบ 
ทงันีผู้ ทีพกัอาศยัอยู่ด้วยสถานภาพการพํานกัประเภท「การพํานกัระยะเวลาสนั」
จะไม่เข้าข่ายในการอนญุาตให้เข้าประเทศอีก  การขออนญุาตต้องเตรียมเอกสารดงันี 

①  ใบคําร้องขออนญุาตให้เข้าประเทศได้อีก (ขอได้ทีแผนกบริการกองตรวจคนเข้าเมือง) 

②   บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)  （⇒Ⅳ-１） 

③    หนงัสือเดินทาง 

④     อากรแสตมป์มลูค่า ,เยน  (สําหรับ ครัง) หรือมลูค่า ,เยน  (สําหรับหลายครัง) 
การขออนญุาตให้เข้าประเทศได้อีก ปกติสามารถออกให้ได้ภายในวนัเดียว   ยืนขอได้ทีกอง 
ตรวจคนเข้าเมืองโอซาก้า  

มีการนํา 「ระบบการถือเสมือนอนญุาตให้เข้าประเทศได้อีก」 มาใช้ โดยชาวต่างชาติทีถือ 
หนงัสือเดินทาง, บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) ทีมีอายกุารใช้งานอยู่นนั กรณีทีกลบัเข้าประเทศใหม่ภายใน  
1 ปี เพือทํากิจกรรมเช่นเดิม  ไม่จําเป็นต้องขออนญุาตเข้าประเทศใหม่ การใช้ระบบนี จําเป็นต้อง 
แสดงบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) เมือจะออกนอกประเทศ   
２．การต่อระยะเวลาพาํนักอยู่ 

ระยะเวลาทีได้รับอนญุาตให้พํานกัอยู่ทีญีปุ่ นมีกําหนดเวลา 
ถ้าต้องการต่อระยะเวลาการพํานกัและกิจกรรมอย่างเดิมต่อไป 
จําเป็นต้องยืนคําร้องขอต่อระยะเวลาการพํานกั สามารถยืนขอก่อนหมดอายรุะยะเวลาการพํานกั 
เดือน ต้องเตรียมเอกสารดงันี 

①  แบบฟอร์มคําร้อง ((ขอได้ทีแผนกบริการกองตรวจคนเข้าเมือง) 
②   หนงัสือเดินทาง 

③   บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)    

④  หนงัสือรับรองสถานภาพการทํากิจกรรมทงัในอดีตจนถึงปัจจบุนั และอนาคต (เอกสารทีจําเป็น 
ขนึอยู่กบัสถานภาพการพํานกั  โปรดสอบถามทีศนูย์ข่าวสารทวัไปสําหรับคนต่างชาติ มีข้อมลู 
ในโฮมเพจของ กองตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยตุิธรรม ด้วยเช่นกนั) 

⑤   รูปถ่าย 
  การอนญุาต   
มีการตดัสินว่าจะอนญุาตให้พํานกัต่อหรือไม่นนั  จะพจิารณาจากเอกสารต่างๆ  ฯลฯ 

และตงัแต่การยืนคําร้องจะได้รับการประทบัตราว่า “กําลงัพจิารณาอนมุตัิ” 
ทีด้านหลงับตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)   หากได้รับอนญุาต 
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ในกรณีทีเป็นสถานภาพผู้ พํานกัระยะปานกลางถึงระยะยาว  จะได้รับการออกบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) ให้ 
 

３．การเปลียนแปลงสถานภาพการพาํนัก 
หากตอนนีท่านทํากิจกรรม(ทํางาน)ต่างจากสถานภาพการพํานกัทีท่านได้รับอนญุาต ให้ยืนคํา 

ร้องขอเปลียนสถานภาพการพํานกั ซงึเป็นระบบทีสามารถเปลียนสถานภาพการพํานกัอีกประเภทหนงึ 
โดยทีไม่ต้องออกนอกประเทศชวัคราว 
เมือมีความจําเป็นต้องเปลียนสถานภาพการพํานกัจะต้องยืนคําร้องให้พจิารณาอนมุตัิก่อนวนัหมดอายสุ
ถานภาพการพํานกัเดิม 

เอกสารทีจําเป็นทีต้องการเปลียนแปลงสถานการพํานกันนัต่างกนั  กรุณาติดต่อสอบถาม 
ศนูย์ประชาสมัพนัธ์สถานภาพการพํานกัสําหรับคนต่างชาต ิ
และมีข้อมลูให้ทีเวบไซด์ของกองตรวจคนเข้าเมืองด้วย 
URL http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10.html 

(เฉพาะภาษาญีปุ่ น) 
 

４．การอนุญาตขอทาํกจิกรรมนอกสถานะ 
หากท่านทํากิจกรรม(ทํางาน)โดยไม่ได้รับอนญุาตตามสถานภาพการพํานกัทีมี 

จะถือว่าเป็นการทํางานโดยผิดกฎหมาย เช่น ในกรณีทีนกัศกึษาต่างชาติทํางานพเิศษ ต้องมี 
「การอนญุาตทํากิจกรรมนอกสถานะ」นี  ก่อนทีท่านจะเริมทํางานพิเศษ  ฯลฯ 
ต้องขออนญุาตจากกองตรวจคนเข้าเมืองก่อน  

ผู้ เข้าประเทศครังแรก ทีได้รับอนญุาตสถานภาพการพํานกั 「ศกึษาต่อ」(ทงันี  สําหรับผู้ ทีได้รับ 
อนญุาตระยะเวลาการพํานกั มากกว่า「3 เดือน」ขนึไปเท่านนั) สามารถทําเรือง「การอนญุาตทํา 
กิจกรรมนอกสถานะ」ได้ ทีสนามบิน หรือท่าเรือเมือเข้าประเทศ 

  เอกสารทีจําเป็น   
① ใบคําร้องขออนญุาตทํากิจกรรมนอกสถานะ 

②      บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด)   
③ หนงัสือเดินทาง 

④ หนงัสือรับรองรายละเอียดการทํากิจกรรม(ทํางาน) 
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Ⅳ-３ การสมรส 

 
 

ชาวญีปุ่ นทีมีคณุสมบตัิครบทีจะแตง่งานตามทีกฎหมายญีปุ่ นกําหนดไว้  
ชาวตา่งชาติทีมคีณุสมบตัคิรบทีจะแตง่งานภายใต้กฎหมายประเทศของต
น 

การสมรสระหวา่งชาวญีปุ่ นกบัชาวตา่งชาต ิ การสมรสทีทงัคูเ่ป็นชาวตา่งชาต ิ

แจ้ง ณ ทีทําการเทศบาลซงึคูส่มรสฝ่ายใดฝ่ายหนงึมีทีอยู ่ 
หรือทีทําการเทศบาลภมูิลาํเนาเดิมของชาวญีปุ่ น  

เมือรับการแจ้งแล้ว การสมรสทีประเทศญีปุ่ นจะมีผลตามกฎหมาย 

ขอให้ออกใบรับการแจ้งสมรส(เคก็คอนจริูโชเมโช) ขณะนนัเลย 

ชาวตา่งชาติดาํเนินการสมรสทีประเทศตน  
ระเบียบการวิธีการของแตล่ะประเทศจะแตกตา่งกนั กรุณา 
ตรวจสอบทีสถานฑตู,สถานกงสลุประจําญีปุ่ นของประเทศนนั 

เมือรับการแจ้งแล้ว การสมรสทีประเทศนนัจะมีผลตามกฎหมาย 

ผู้ประสงค์ต้องการเปลยีนสถานภาพการพํานกัในฐานะเป็นคูส่มรส   
กรุณาปรึกษากองตรวจคนเข้าเมอืงทีอยูใ่นเขตควบคมุ 

ปัจจยัทีทําให้การสมรสมีผลตามกฎหมายของ 
แตล่ะประเทศแตกตา่งกนั กรุณาติดตอ่สอบถาม 
และดําเนินการ ณ สถานทีราชการประจําญีปุ่ น  
ของประเทศนนั 
   

กรณีทําการสมรส ณ 
ทีทําการเทศบาลของญีปุ่ น 
กรุณาตดิตอ่สอบถามทีทําการเทศบาลนนั 

 

เอกสาร 
ท ี

จาํเป็น 

・ ใบทะเบียนสมรส ( รับได้ทีเทศบาล 
ต้องมีลายเซ็นและตราประทบัของพยานทีบรรลนิุติภ
าวะ 2 คน) 

・ โคเซกิโทฮง (สาํเนาทะเบียนครอบครัว) (ชาวญีปุ่ น) 
・ หนงัสอืรับรองคณุสมบตัเิพือการสมรสหรือเอกสารทีใ

ช้แทน (ชาวตา่งชาติ) 
・    หนงัสอืเดินทางฯลฯ (สงิทีรับรองสญัชาต)ิ 

เอกสารทีใช้ของ 
แตล่ะประเทศ 
แตกตา่งกนั 
กรุณาตรวจสอบ 
ทีทีทําการ 
เทศบาล 
 

การขอจดทะเบียนสมรสระหว่างประเทศ 
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１．การสมรสระหว่างชาวญีปุ่ นกับชาวต่างชาต ิ
ในกรณีชาวญีปุ่ นกบัชาวต่างชาติสมรสกนัทีประเทศญีปุ่ น ต้องแจ้งให้สํานกังานเทศบาลท้องถิน 

ทราบ โดยชาวญีปุ่ นต้องมีคณุสมบตัิครบทีจะสมรสตามทีกฎหมายญีปุ่ นกําหนดไว้ ส่วนชาวต่างชาติก็ 
ต้องมีคณุสมบตัคิรบทีจะสมรสภายใต้กฎหมายประเทศของตน ซงึต้องใช้เอกสารดงัต่อไปนี 

１．โคเซกิโทฮง(สําเนาทะเบียนบ้าน)หรือโชวฮง (แบบรับรองรายการ) (ชาวญีปุ่ น) 
２．หนงัสือเดินทาง (สิงทีรับรองสญัชาติ) 
３．หนงัสือรับรองคณุสมบตัิเพือการสมรสซงึออกโดยสถานทตูหรือสถานกงสลุไทย   หรือเอกสาร 

ทีใช้แทน (ถ้าไม่ได้เขียนเป็นภาษาญีปุ่ นต้องแนบเอกสารฉบบัแปลเป็นภาษาญีปุ่ นพร้อม 
กบัเซน็ชือ ทีอยู่และตราประทบัผู้แปลเอกสาร) 

４．ใบทะเบียนสมรส (ขอได้ทีสํานกังานราชการ ต้องมีทงัลายเซน็และตราประทบัของพยานทีอาย ุ 
 ปีขึนไป  คน และต้องเขียนเป็นภาษาญีปุ่ น) 

 
การสมรสทีมีผลตามกฎหมายญีปุ่ นแล้ว  ต่อไปนนัก็ดําเนินการแจ้งทีประเทศอีกฝ่ายหนงึ 

ตอนนนัจําเป็นต้องมี「ใบรับรองตรวจรับใบทะเบียนสมรส (คอนอินโทโดเคจริูโชเมโช)」เมือยืนใบ 
ทะเบียนสมรส ต้องขอให้สํานกังานเทศบาลออกใบรับรองตรวจรับด้วย แต่การดําเนินการแต่ละ 
ประเทศไม่เหมือนกนั กรุณาตรวจสอบทีสถานฑตูหรือสถานกงสลุไทย  (ภาคผนวกⅨ－５ ) 

การแต่งงานจะมีผลตามกฎหมาย ตงัแต่วนัทีตรวจรับใบทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว  
 
２．การสมรสของบุคคลทถีือสัญชาตต่ิางประเทศทงัคู่ 

บคุคลทีถือสญัชาติต่างประเทศทงัคู่สามารถแต่งงาน ภายใต้กฎหมายญีปุ่ นได้ แต่ว่าการแต่งงาน 
ดงักล่าว จะมีผลใช้ได้กบัประเทศของตนหรือไม่นนั ไม่สามารถยืนยนัได้ จงึขอให้ระวงัในข้อนีด้วย   
กรุณาสอบถามรายละเอียดเพมิเติมเกียวกบัระเบียบการแจ้งสมรสได้ทีสถานทตูหรือสถานกงสลุประเ
ทศของตน (ภาคผนวกⅨ－５  ) และสํานกังานเทศบาลแผนกทีรับผิดชอบในญีปุ่ น (ภาคผนวกⅨ－１ ) 
 
３．การขอเปลียนแปลงสถานภาพการพาํนัก 

หากสมรสกบัชาวญีปุ่ นและต้องการเปลียนสถานภาพการพํานกั ในฐานะคู่สมรสของชาวญีปุ่ น 
หรือ ในกรณีการสมรสของบคุคลทีถือสญัชาติต่างประเทศทงัคู่ และต้องการเปลียนสถานภาพการ 
พํานกัในฐานะคู่สมรส กรุณาตรวจสอบให้แน่ชดัทีศนูย์ข่าวสารทวัไปสําหรับคนต่างชาติทีอาศยัอยู่ใน 
ญีปุ่ น (ภาคผนวกⅨ－２ ) 

 
４．การเปลียนแปลงรายละเอียดในบัตรพาํนัก(ไซริวการ์ด) 

ถ้ามีการเปลียนแปลงชือ-นามสกลุ  เนืองจากการสมรส 
ต้องแจ้งกบักองตรวจคนเข้าเมืองและกรณีทีมีการย้ายทีอยู่ต้องแจ้งต่อหน่วยงาน ณ ทีทําการเทศบาล 
(ภาคผนวกⅨ－１ ) 

 
５．การเปลียนแปลงอืนๆ 

หลงัจากสมรสแล้ว อาจจะมีวิธีการดําเนินการเกียวกบัภาษี, เงินบํานาญ, ประกนัสขุภาพ 
และค่าล่วงเวลาต่างๆ ให้ปรึกษากบัเจ้าหน้าทีดแูลการจ่ายเงินเดือนของทีทํางาน  เพราะอาจจะมีการ 
เปลียนแปลงไปจากการคํานวนก่อนแต่งงานก็ได้ 
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Ⅳ-４ การหย่าร้าง 
 

การหย่าร้างของการแต่งงานระหว่างประเทศ อาจมีความซบัซ้อนทางกฎหมาย 
แม้การดําเนินการหย่าในญีปุ่ นจะมีผลตามกฎหมายแล้วก็ตาม 
การหย่านนัอาจไม่มีผลตามกฎหมายในประเทศของท่าน 
ดงันนัจะขออธิบายเกียวกบัระเบียบการขนัตอนการหย่าโดยทวัไปภายใต้กฎหมายญีปุ่ น  

 
１．การหย่าร้าง 

หากคู่สามีภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหนงึเป็นชาวญีปุ่ นทีอาศยัอยู่ในญีปุ่ น สามีภรรยาเห็นชอบทีจะหย่าทงัคู่ 
จะสามารถหย่าได้ตามกฎหมายญีปุ่ น โดยทีญีปุ่ นเมือสามีภรรยาเห็นชอบและนําใบหย่าไปยืน  
ณ ทีทําการเทศบาล การหย่านนัจะมีผลตามกฎหมาย「การหย่าด้วยการตกลงยินยอม」

นอกจากนีมีการหย่าโดยการตดัสินของศาลครอบครัว เช่น 「การหย่าด้วยการไกล่เกลีย」, 
「การหย่าด้วยการตดัสินของศาล」, 「การหย่าด้วยการพพิากษาของศาล」

โปรดระวงัการเกิดปัญหาทีตามมาเพราะแม้ว่า 
กฎหมายญีปุ่ นจะยอมรับการหย่าร้าง แต่ทีประเทศของตนเองอาจยงัเป็นคู่สามีภรรยากนัอยู่ ฉะนนั 
กรุณาดําเนินการตามขนัตอนให้มีผลทางกฎหมายประเทศตนด้วย  
    หากคู่สามีภรรยาถือสญัชาติต่างประเทศทงัคู่ เงือนไขสําคญั  ระเบียบการต่างๆ ในการหย่าของแต่ 
ละประเทศจะแตกต่างกนัไป กรุณาติดต่อสถานทตูหรือสถานกงสลุประจําญีปุ่ นของประเทศตน 
(ภาคผนวกⅨ－５ ) 
 

２．กรณีไม่ต้องการหย่าร้าง 

หากท่านหรือคู่สมรสคนญีปุ่ นไม่ต้องการหย่า แต่อีกฝ่ายหนงึเซน็ชือเองและนําใบหย่าไปยืน 
ต่อทีทําการเทศบาล  การหย่าก็จะมีผลตามกฎหมาย  เพือป้องกนัการหย่าร้างทีตวัเองไม่ต้องการ  
ให้ไปยืนคําร้องแจ้งไม่ยอมรับการหย่าร้างไว้ทีสํานกังานเทศบาลทีออกทะเบียนครอบครัวของคู่สมรส  
คนญีปุ่ นหรือเทศบาลเขตทีอาศยัอยู่ การกระทําดงักล่าวนี ตราบใดทีท่านไม่ตกลงกนัด้วยวิธี
「การหย่าด้วยการตกลงยินยอม」

หรือถ้าปราศจากการไกล่เกลียหรือการฟ้องศาลการหย่าร้างจะดําเนินการไม่ 
ได้โดยฝ่ายเดียว  แต่ระบบนี ใช้กบักรณีการหย่าร้างของสามีภรรยาทีเป็นชาวต่างชาติทงัคู่ไม่ได้ 
 
３．สถานะวีซ่าหลังการหย่าร้าง 

   กรณีทีท่านอาศยัอยู่ในฐานะคู่สมรสของชาวญีปุ่ น หรือคู่สมรสชาวต่างชาติซงึพํานกัอยู่โดยถือวีซา่ 
「คู่สมรสผู้ ถือวีซา่ถาวร」หรือ「ผู้ติดตามพํานกัอยู่กบัครอบครัว」หากทําการหย่าร้างจะต้องแจ้งต่อกอง 
ตรวจคนเข้าเมืองเกียวกบัคู่สมรสภายใน  14 วนั 

ผู้ ทีพํานกัอยู่โดยถือวีซ่า「ผู้ติดตามพํานกัอยู่กบัครอบครัว」หรือ「คู่สมรสของชาวญีปุ่ น」หรือ 
「คู่สมรสผู้ ถือวีซา่ถาวร」หากไม่ได้ทําหน้าทีคู่สมรสเกินกว่า 6 เดือนจะถกูลบสิทธิในสถานะการพํานกั 
 ฉะนนั หากไม่ทําการเปลียนสถานะการพํานกัจะไม่สามารถพํานกัอยู่ทีญีปุ่ นต่อไปได้ กรุณาติดต่อ 
สอบถามหน่วยงานทีรับปรึกษาแต่ละหวัข้อ หรือศนูย์บริการข้อมลูชาวต่างชาติทวัไป 
(ภาคผนวกⅨ－２ ) 
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４．การเปลียนรายละเอียดในทะเบียนคนต่างด้าว 

  ถ้ามีการเปลียนแปลงชือ-นามสกลุ เนืองจากการหย่าร้าง จําเป็นต้องแจ้งต่อกองตรวจคนเข้าเมือง 
และกรณีทีมีการเปลียนทีอยู่จําเป็นต้องแจ้งต่อเขตเทศบาล(ภาคผนวกⅨ－１)  

 

กรณีทีทงัสองเห็นด้วยใน 
การหยา่(การหยา่โดย 
ยินยอม) ปัจจยัทีทําให้การหยา่มีผ

ลตามกฎหมายของแตล่ะ
ประเทศแตกตา่งกนั 
กรุณาตรวจสอบทีหนว่ยง
านราชการประจําญีปุ่ นข
องประเทศนนั 

กรณีทีทงัสองตกลงกนัมไ่ด้ 
แจ้งตอ่ศาลครอบครัวให้ไก
ลเ่กลยี(การหยา่โดยการไก
ลเ่กลยี) 
 

เมือไกลเ่กลยีแล้วตกลงกนั 
ไมไ่ด้, ร้องตอ่ศาลครอบครัว 
ขอให้ตดัสนิ(การหยา่โดยการ 
ตดัสนิของศาล) 

แจ้งขอไมรั่บการหยา่ 

เจ้าตวัทําการแจ้งขอให้ไมรั่บ 
ใบหยา่(ขอที ทีทําการ 
เทศบาล)เมือแจ้งตอ่ทีทํา 
การเทศบาลภมูิลาํเนา หรือ 
เทศบาลทีอาศยัแล้ว  ทาง 
เทศบาลจะไมรั่บการหยา่ 

เมือรับการแจ้งแล้ว การหยา่จะมผีลตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น 

 
เอกสาร 
 
ทีจําเป็น 

・ ใบหยา่ (ขอได้ทีทําการเทศบาล, 
ต้องมีลายเซ็นและตราประทบัชือของพยานทีบรรลนิุติภา
วะ 2 คน) 

・ สาํเนาทะเบียนครอบครัวญีปุ่ น (โคเซกิโทฮง) 1 ฉบบั 
・ หนงัสอืเดินทาง (เอกสารทีใช้ยืนยนัสญัชาต)ิ 
・ ใบรับรองรายการในทะเบียนบ้าน(จมูินเฮียวคิไซจิโกะอโุช

เมโช) เป็นต้น (ขอได้ทีทําการเทศบาลฝ่ายทะเบียน) 

・เมือหยา่โดยยินยอม คูส่ามีภรรยา 
・เมือหยา่โดยการไกลเ่กลีย ผู้ทีร้องขอให้ไกลเ่กลีย 

ยืนใบหยา่ที ทีทําการเทศบาลภมูิลาํเนาเดิมหรือเทศบาลทีอาศยัอยู ่ 

เมือยงัตกลงกนัไมไ่ด้ 
ร้องตอ่ศาลครอบครัวขอให้พิพากษา 
(การหยา่โดยการพิพากษาของศาล)  

คู่สามีภรรยา 
ชาวต่างชาตกัิบชาวต่างชาติ 

 

เมือไมต้่องการหยา่ 

ผู้ ทีพํานกัระยะปานกลาง 
ถึงระยะยาวในฐานะคู ่
สมรสซงึถือวีซา่
「คูส่มรสชาวญีปุ่ นฯลฯ」、

「คูส่มรสผู้ ถือวีซา่ถาวร」、

「ผู้ติด 
ตามพํานกัอยูก่บัครอบ 
ครัว」จะต้องแจ้งตอ่ 
กองตรวจคนเข้าเมือง 
ภายใน14วนัหลงั 
การหยา่ 

ชาวตา่งชาติดาํเนินการหยา่ทีประเทศของตน เมือรับการแจ้งแล้ว 
การหยา่จะมีผลตามกฎหมายประเทศของตน 

คู่สามีภรรยาชาวญีปุ่นกับชาวต่างชาต ิ
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Ⅳ-５ การเสียชีวติ 
 

1. การแจ้งเสียชีวิต 
กรณีคนต่างชาติเสียชีวิตในญีปุ่ นก็เช่นเดียวกบัคนญีปุ่ น คือ ตามกฎหมายต้องแจ้งกบัทีทํา 

การเทศบาล ภายใน  วนัหลงัจากเสียชีวิต  การยืนยนัการเสียชีวิตไม่ว่าจะเสียชีวิตด้วยสาเหตใุด 
ก็ตาม ตามกฎหมายต้องดําเนินการโดยแพทย์ทีมีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพแพทย์ญีปุ่ น หรือแพทย์ 
ผู้ตรวจชนัสตูรศพเท่านนั  

หลงัจากแพทย์ยืนยนัการเสียชีวิตแล้ว จะออกใบมรณบตัรให้ จากนนันําใบมรณบตัรดงักล่าว 
ไปยืนยงัเขตเทศบาล อําเภอ ทีผู้ เสียชีวิต หรือทีผู้แจ้งอาศยัอยู่  การคืนบตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) โดยตรง 
แก่กองตรวจคนเข้าเมืองหรือส่งคืนทางไปรษณีย์ไปยงั กองตรวจคนเข้าเมือง โตเกียว（＊） ภายใน  
วนัหลงัการเสียชีวิต และแจ้งการเสียชีวิตไปยงัประเทศของผู้ เสียชีวิต 
ซงึวิธีการและขนัตอนของแต่ละประเทศจะแตกต่างกนัไป 
กรุณาติดต่อสถานทตูหรือสถานกงสลุประจําญีปุ่ น   (ภาคผนวก Ⅸ－ ) 
（＊） สถานทีคืนบตัร  2-7-11 Oume,Koutou-ku,Tokyo135-0064 

 Tokyokouwangoudouchosha 9F  
                       Tokyo Regional  Immigration Bureau Odaiba Oficce 
 
２．การฌาปณกจิ 
   เนืองจากมีประชากรหนาแน่น สสุานในโอซาก้าเกือบทงัหมดจะไม่ยอมอนญุาตให้ฝังศพ ถ้า 
จําเป็นต้องทําการฝังศพ เนืองจากเหตผุลทางศาสนาหรือประเพณี มิใช่การเผา ให้หาสสุานที 
สามารถฝังได้ หรือนําศพกลบัไป ทีประเทศของผู้ เสียชีวิต 
กรุณาปรึกษาสถานทตู หรือ สถานกงสลุ (ภาคผนวกⅨ－) 
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Ⅴ การจราจร  
Ⅴ-1  การคมนาคม 
 

1．รถไฟ (JR / รถไฟเอกชน / รถไฟใต้ดนิ) 
ตวัรถไฟ  โดยปกติซือทีเครืองขายตวัอตัโนมตัิได้ ตรวจดรูาคาตวัจากสถานีรถไฟทีจะขึนจนถึง 

สถานีทีจะ ลงให้แน่ใจก่อนแล้วจงึซือ  กรณีทีซือตวัผิดราคาให้เปลียนตวักบัเจ้าหน้าทีสถานีรถไฟ 
ก่อนทีจะเดินผ่านประตตูรวจตวั  นอกจากนี มีการบริการดงัต่อไปนี 
 
 ・ตวั อิโคะคะ（ICOCA）：เป็น Prepaid Card (IC Card) ทีสามารถใช้บริการรถไฟของ JR ได้   

Prepaid Card (IC Card) คือตวัทีจ่ายเงินล่วงหน้าเป็นจํานวนหนงึก่อนใช้บริการรถไฟ เมือเติมเงิน 
แล้ว นอกจากรถไฟ JR แล้วยงัสามารถใช้การคมนาคม ของทางรถไฟ และรถเมล์ทีมีเครืองหมาย 
IC นีทวัประเทศ รวมทงัของบริษัทตวั PITAPA ข้างลา่งนีได้ด้วย 

 
・ตวั พทิะพะ （PITAPA）：เป็นPostpaid Card (IC Card) คือเป็นตวัทีสามารถใช้ขืนรถไฟเอกชน  

รถไฟใต้ดิน และรถโดยสารประจําทาง ยกเว้นรถไฟ JR ทีมีเครืองหมาย PITAPA Card ใน 
เขตคนัไซ  เป็นตวัทีใช้บริการก่อนแล้ว ทางบริษัทจะจดัเก็บค่าบริการทีหลงั  

 
・ตวัเดือน ตวัคปูอง：มีส่วนลดให้คนทีซือตวัของระยะทางกําหนดไว้ล่วงหน้า  ซือตวัคปูองเป็น 

ชดุ11ใบ ส่วนตวัเดือน มีระยะเวลา ３ชนิดคือ １เดือน ３เดือน และ ６เดือน  
 

２．รถโดยสารประจาํทาง 
รถโดยสารประจําทางจะไม่มีพนกังานตรวจตวั  ก่อนขนึรถเมล์ให้ตรวจเช็คให้แน่ใจก่อนว่า 

รถจะไปสดุสายทีไหน จดุหมายปลายทางนนั ๆ จะเขียนไว้ทางด้านหน้าและด้านหลงับริเวณส่วนบน 
ของหน้าต่างรถ  ค่าโดยสารนนั อาจจะมีราคาเดียวตลอดสายหรือราคาจะเปลียนตามระยะทาง      
ในกรณีทีจํานวนเงินต่างกนั ตอนขนึรถกดรับบตัรจดัราคา (Seiriken) (ตู้ รับบตัรอยู่ทางขนึ)  
ตรวจเช็คตารางค่าโดยสารและหมายเลขบตัรจดัราคา (Seiriken) ให้แน่ใจก่อนจ่ายค่าโดยสาร โดย 
หยอดเหรียญในกล่องบรรจคุ่าโดยสารตอนลงรถ   ให้เตรียมเหรียญไว้ก่อนขนึ    เมือจะลงรถ  รอให้ 
พนกังานขบัรถประกาศชือป้ายก่อน  แล้วจงึกดสญัญาณบอกให้จอด 
 

３．แทก็ซี 
เมือจะขนึแท็กซี ให้โบกแท็กซีทีมีสญัญาณไฟสีแดง “รถว่าง (kusha)” ข้างหน้ารถ   และโบกรถ 

ในบริเวณที ทีรถสามารถจอดได้สะดวก  บริเวณหน้าสถานีรถไฟ ฯลฯ จะมีทีขนึรถแท็กซี   เมือ 
ขนึแท็กซีแล้วให้บอกสถานที ทีจะไปแก่พนกังานขบัรถให้ชดัเจน   ถ้ามีแผนทีหรือกระดาษเขียนที 
บอกสถานทีทีต้องการไปจะสะดวกมาก   

ค่าแท็กซีจะคิดตามระยะทางและเวลา  โปรดระวงัว่าเมือใช้ ธนบตัรใบละ , เยน หรือ 
, เยน  พนกังานขบัรถอาจไม่มีเงินย่อยทอนให้ 
 

４．ลืมของไว้ในรถไฟ, รถโดยสารประจาํทาง, รถแทก็ซี 
 
① ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์(Customer Center) ของรถไฟ JR สายตะวนัตก         

0570-00-2486 (ภาษาญีปุ่ น) (6:00น. – 23:00น.ทกุวนั) 
②รถไฟใต้ดิน（Osaka Metro）        0570-6666-24    (ภาษาญีปุ่ น) (8:30น. – 20:00น.ทกุวนั) 

③รถประจําทางของเทศบาลเมืองโอซาก้า   กรุณาติดต่อไปทีสํานกังานรถประจําทาง 
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④แท็กซี (ศนูย์แท็กซีโอซาก้า)       06-6933-5618/9 (ภาษาญีปุ่ น) 
                                                                    (วนัธรรมดา 9:00น.- 17:00น., วนัเสาร์ 9:00น.- 12:00น.) 
 

 



 

 

 

- 43 - 

Ⅴ-2 รถจักรยาน         
１．การซือรถจักรยาน 

สามารถซือได้ทีร้านขายรถจกัรยานหรือโฮมเซน็เทอร์ เป็นต้น ต้องลงทะเบียนป้องกนัอาชญา 
กรรมทีร้านทีซือมานนั ค่าลงทะเบียนป้องกนัอาชญากรรม 1คนั 600 เยน  
 

２．การจอดรถจักรยาน 

กรุณาอย่าจอดรถจกัรยานกีดขวางทางคนเดิน โดยเฉพาะบริเวณรอบๆสถานีรถไฟ   ห้ามจอด 
รถจกัรยาน ในพืนทีหวงห้าม  เพราะการจอดในเขตห้ามจอดจะทําให้คนชรา และคนพกิารทาง 
สายตาไม่ได้รับความสะดวก   

หากฝ่าฝืนนําไปจอดเจ้าหน้าทีจะขนย้ายรถจกัรยานไปเก็บไว้    ต้องเสียเงินค่าเก็บรักษาและ 
ค่าขนย้ายในการไถ่รถจกัรยานคืน  หลงัจากถกูขนย้าย  รถจกัรยานจะถกูเก็บไว้ระยะเวลาหนงึที 
กําหนดไว้ ควรไปรับไถ่เอาจกัรยานคืนในระยะเวลานนั  สอบถามรายละเอียดเกียวกบัสถานทีที 
รถจกัรยานถกูเก็บไว้, เงินค่าเก็บรักษา และเวลาทีไถ่จกัรยานคืนได้ โดยแจ้งสถานที, วนัเวลาทีถกู 
ขนย้ายให้แก่เจ้าหน้าที ณ สํานกังานเทศบาลเวลาสอบถาม (⇒ภาคผนวกⅨ－１ )  
 

３．กรณีถูกขโมยรถจักรยาน 

ถ้าถกูขโมยจกัรยาน โปรดแจ้งทีป้อมตํารวจ  ถ้าพบจกัรยานทีถกูขโมย ตํารวจจะติดต่อมา   
จงึขอให้เขียนชือและทีอยู่ติดไว้ทีรถจกัรยาน 
 

４．ไม่เกบ็รถจักรยานทจีอดทงิไว้มาใช้ 

          แม้ว่าจะพบจกัรยานจอดทิงไว้ ก็อย่าเก็บมาใช้ เพราะอาจเป็นจกัรยานทีถกูขโมยมา ถ้ากรณี 
มีคนแจ้งความไว้ และคณุใช้จกัรยานคนัดงักล่าวนนัอยู่จะมีความผิดและมีปัญหา จงึควรระวงั 
อย่าเก็บรถจกัรยานทีจอดทิงไว้มาใช้ 
 
５．กฎจราจร 

รถจกัรยานตามกฎต้องขบัขีบนถนน และต้องขบัขีชิดทางซ้ายของถนน     ต้องรักษากฏของ 
สญัญาณไฟจราจร เช่นเดียวกบัรถยนต์  ห้ามขบัขีหลงัจากดืมเหล้า ห้ามนงัซ้อนท้ายกนั (แต่ ยกเว้น 
ในกรณีทีคนขบัขีทีมีอายมุากกว่า  16 ปี  ขบัขีให้เด็กอายนุ้อยกว่า  6 ขวบ 
1คนนงัซ้อนท้ายทีอปุกรณ์ทีนงัสําหรับเด็ก)  

โดยทวัไปห้ามใช้รถจกัรยานบนทางเดิน นอกจากทีทีมีป้ายอนญุาต  และในกรณีทีเห็นว่าการ 
ขบัขีบนทางรถยนต์นนั  เป็นอนัตรายก็สามารถขบัขีบนทางเดินได้  
โดยขบัขีชิดทางฝ่ายถนนโดยแบ่งจากศนูย์กลางของทางเดิน  
ถ้าเป็นการกีดขวางต่อคนเดินถนนให้หยดุชวัคราวหรือลงจกัรยาน 

เมือใช้ตอนกลางคืนต้องเปิดไฟเสมอ  จงัหวดัโอซาก้ามีการห้ามใช้มือถือขณะขบัขีจกัรยาน 
            จากกฎข้อบงัคบัเกียวกบัรถจกัรยานแห่งจงัหวดัโอซาก้าบญัญตัิใช้ในวนัที  กรกฎาคม , 
บญัญตัิว่าผู้ ทีจะขบัขีจกัรยานในจงัหวดัโอซาก้าจะต้องทําประกนัรถจกัรยานด้วย(จิเทนฉะ 
ซองไกไบโชโอะเก็ง) 
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Ⅴ-3 ใบอนุญาตขับขี  
การทีจะขบัรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ทีญีปุ่ นนนั ต้องมีใบอนญุาตขบัขี ต้องถือใบอนญุาตขบัขี 

ทกุเวลาทีขบัรถและต้องเก็บใบสําคญัการตรวจสภาพรถยนต์ไว้ในรถยนต์ด้วย 
 

１．ใบอนุญาตขับขีสากล 
ใบอนญุาตขบัขีสากลของประเทศทีทําสญัญาเจนีวาออกให้นนั   จะสามารถใช้ขบัรถในประเทศ 

ญีปุ่ นได้ในช่วงเวลาหนงึ คือ ภายใน  ปี นบัจากวนัทีเดินทางเข้ามาประเทศญีปุ่ น 
หรือใบอนญุาตขบัขีหมดอายอุย่างใดอย่างหนงึทีระยะเวลาสนักว่าเท่านนั  
ใบอนญุาตขบัขีสากลนีไม่สามารถทําการต่ออายทีุประเทศญีปุ่ นได้  
ถ้าท่านมีกําหนดพํานกัอยู่ในประเทศญีปุ่ นมากกว่า 1 ปี กรุณาเปลียนเป็น 
ใบอนญุาตขบัขีของญีปุ่ น 

 

２．การเปลียนใบอนุญาตขับขีของต่างประเทศ 
หากคณุมีใบอนญุาตขบัขีต่างประเทศซงึยงัมีผลบงัคบัใช้ 

ตงัแต่ได้รับใบอนญุาตขบัขีทีประเทศนนั และอยู่ประเทศนนัทงัหมดนานกว่า    เดือน 
(จําเป็นต้องนําหลกัฐานแสดงระยะเวลาพํานกัอยู่ประเทศนนั  เช่น 
หนงัสือเดินทางทีมีหลกัฐานตราประทบัการออกและเข้าเมืองมาแสดงด้วย) 
ก็จะสามารถได้รับการเปลียนเป็นใบอนญุาตขบัขีของญีปุ่ นตามชนิดทีกําหนดอยู่แล้ว 
โดยมีการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาส่วนหนงึในบรรดาวิชาทงัหมดทีต้องสอบใบอนญุาตขบัขีทีกําหนดไว้ 
ยืนคําร้องได้ทีคณะกรรมการความปลอดภยัของประชาชน(Koan-iinkai) 
ในเขตทีอาศยัอยู่ในประเทศญีปุ่ น(รวมทีพํานกั)     

สําหรับทีจงัหวดัโอซาก้า ทําการยืนคําร้องทีสํานกังานสอบใบอนญุาตขบัขีคะโดมะ  หรือที 
สํานกังานสอบใบอนญุาตขบัขีโคเมียวอิเคะ   ระเบียบวิธีการขอก็คือ 
การตรวจพจิารณาเอกสารและการสอบสมัภาษณ์ 
หลงัจากนนัจะมีการตรวจสอบยืนยนัความรู้พืนฐานและยืนยนัฝีมือจําเป็นทีเกียว 
กบัการขบัขีรถ  เมือได้รับการยอมรับว่าสามารถขบัรถได้อย่างไม่มีปัญหา 
ก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาส่วนหนงึของการสอบใบขบัขี(การสอบข้อเขียน, 
การสอบฝีมือปฎิบตัิ)   
เอกสารทีจําเป็น 

１． ใบอนญุาตขบัขีต่างประเทศ (ถ้าไม่มีการระบวุนัออกใบอนญุาต ก็ต้องมีหลกัฐานประวตัิของ 
ใบอนญุาตขบัขีมาแสดงด้วย)  

２． สําเนาหน้า-หลงัของใบอนญุาตขบัขีต่างประเทศ  
３． เอกสารแปลของใบอนญุาตขบัขีต่างประเทศเป็นภาษาญีปุ่ น (คําแปลใบอนญุาตขบัขีเป็น 

ภาษาญีปุ่ น ซงึแปลโดยสถานกงสลุทีออกโดยประเทศนนัในญีปุ่ น หรือสหพนัธ์รถยนต์  
ญีปุ่ น JAF /เจเอเอฟ)  

〈สหพนัธ์รถยนต์ญีปุ่ น (JAF/เจเอเอฟ) สํานกังานคนัไซสาขาโอซาก้า  072-645-1300〉 
4． หนงัสือเดินทาง (ในกรณีทีต่ออายพุาสปอร์ต ต้องนําเล่มเก่ามาแสดงด้วยพร้อมกนั) 
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5． สําเนาหนงัสือเดินทาง 
6．สําเนาทะเบียนบ้านทีมีบนัทกึสญัชาติ(กรณีทีไม่มีทะเบียนบ้าน  

ใช้พาสปอร์ตและเอกสารยืนยนัว่าพํานกัอยู่ตามทีอยู่ตอนยืนสมคัรขอใบขบัขี) 
7． รูปถ่าย 1 ใบ (รูปถ่ายภายใน ６ เดือนหลงัจากถ่ายจนถึงตอนนี ขนาด３×２.４ซม., 

ไม่สวมหมวก, หน้าตรง, ถ่ายจากส่วนอกขนึไปและ ด้านหลงัไม่มีลายอืน )  

8．เครืองเขียน (ปากกาลกูลืนหมกึสีดําหรือสีนําเงิน) 
9．ค่าธรรมเนียม  

อาจมีเอกสารทีจําเป็นนอกเหนือจากเอกสารทีกล่าวข้างต้นนี  
การทดสอบความรู้พืนฐานสามารถเลือกภาษาได้ดงัต่อไปนี ภาษาญีปุ่ น, องักฤษ, เกาหลี, จีน, 

สเปน, โปรตเุกส, เปอร์เซีย, รัสเซีย, ฟิลิปปินส์, ไทยและเวียดนาม  กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ 
ทีสํานกังานสอบใบอนญุาตขบัขีคะโดะมะ หรือสํานกังานสอบใบอนญุาตขบัขีโคเมียวอิเคะ 
 
３．การขอรับใบอนุญาตขับขีญีปุ่ นใหม่  

การทีจะได้รับใบอนญุาตขบัขีทีญีปุ่ น มี 2 วิธีดงัต่อไปนี 
 เข้าสอบ  ตรวจสอบความเหมาะสม  สอบข้อเขียนและสอบฝีมือปฎิบตัิ หลงัจากการสอบผ่านแล้ว 

เข้าอบรมตอนได้รับใบอนญุาต การสอบข้อเขียนนี  สามารถสอบโดยใช้ภาษาองักฤษ,จีน, 
และโปรตเุกสได้ 

 เข้าเรียนทีโรงเรียนสอนขบัรถ  สอบฝีมือปฏิบตัิภายในโรงเรียนผ่านก่อน 
หลงัจากเรียนจบแล้วไปสอบทีสํานกังานสอบใบอนญุาตขบัขี  และได้ผ่านการ 
ตรวจสอบความเหมาะสม  และสอบข้อเขียน    
ค่าใช้จ่ายในการเรียนทีโรงเรียนสอนขบัรถประมาณ２แสนถึง３แสนเยน  

 

   สถานทีสอบใบอนญุาตขบัขี    

สํานกังานสอบใบอนญุาตขบัขีคะโดมะ 
ทีอยู่  23ban-16go Ichiban-cho, Kadoma-shi 
 รถไฟสายเคฮงั ลงที「สถานีฟรุุกะวะบะชิ」→ ต่อรถเมล์เคฮงับสั ลงทีป้ายรถเมล์「เมงเคียวชิเคงโจ」 

 เดินไป จาก「สถานีฟรุุกะวะบะชิ」 รถไฟสายเคฮงั ประมาณ 20นาที (ประมาณ 1.5กม.) 
 06-6908-9121 

 
สํานกังานสอบใบอนญุาตขบัขีโคเมียวอิเคะ 

ทีอยู่ 5chome -13ban-1go Fuseya-cho, Izumi-shi 
（เดินไปจาก 「สถานีโคเมียวอิเคะ」 รถไฟสายเซนโบคโุคโสค ุประมาณ5นาที  
（ประมาณ ４００ เมตร））  0725-56-1881 
  

４．การแปลใบอนุญาตขับขีของต่างประเทศ 

สหพนัธ์รถยนต์แห่งญีปุ่ น(JAF /เจเอเอฟ)เป็นหน่วยงานทีรับผิดชอบรับจ้างแปลใบอนญุาตขบั 
ขีต่างประเทศ  บางเวลาจะมีพนกังาน  ทีพดูภาษาองักฤษได้ด้วยประจําอยู่ 
เอกสารทีจําเป็นในการแปลคือ ใบอนญุาตขบัขีต่างประเทศทียงัมีผลบงัคบัใช้อยู่ 

สหพนัธ์รถยนต์แห่งญีปุ่ นสํานกังานคนัไซสาขาโอซาก้า(JAF /เจเอเอฟ) 
ทีอยู่ 2-1-5, Nakahozumi, Ibaraki-shi, Osaka  
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（รถไฟสายJR ลงทีสถานีอิบะระคิ เดินไปประมาณ １９ นาที） 
 ０７２－６４５－１３００         URL http://www.jaf.or.jp/inter/index.htm 
 

 
５．กฎจราจรของญีปุ่น 

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

     URL http://www.jaf.or.jp/inter/manual/indehtm 
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Ⅴ-4 ตัวหนังสือคันจแิละป้ายทีพบเหน็ ตามถนนหนทาง 

＜อาคารสงิก่อสร้าง＞ 

入
いり

 口
ぐち

    อิริคจิุ    ทางเข้าของอาคารหรือสถานที 
 

出
で

 口
ぐち

    เดกจิุ    ทางออกของอาคารหรือสถานที 
 

非常口
ひじょうぐち

   ฮิโจกจิุ   ทางหนีเมือเกิดเพลิงไหม้หรือกรณีฉกุเฉิน 
 

開放
かいほう

厳禁
げんきん

  ไคโฮเกงคิง    ห้ามเปิดทิงไว้ 
 
＜ถนนหนทาง / การคมนาคม＞ 

駐 輪 場
ちゅうりんじょう

   ชริูนโจ        สถานทีจอดรถจกัรยาน 
 

駐 車
ちゅうしゃ

禁止
き ん し

 駐 車
ちゅうしゃ

お 断
ことわ

り  ชฉูะคินฉิ    ชฉูะโอะโคโตวาริ          ห้ามจอดรถ 
 
＜หอ้งนาํ＞ 

公 衆
こうしゅう

便所
べんじょ

  化粧室
けしょうしつ

            便所
べんじょ

           お手
て

洗
あら

い  

โคชเูบนโจะ เคะโชชิทซ ึ      เบนโจะ     โอะเทะอะไร       ทงัหมดแปลว่าห้องนํา 

男
おとこ

 殿方
とのがた

  โอะโทโคะ     โทะโนะกาตะ                ห้องนําผู้ชาย 
 

女
おんな

 婦人
ふ じ ん

  โอนนะ           ฝจิุน                          ห้องนําผู้หญิง 
 
＜อืนๆ＞ 

工事中
こうじちゅう

     โคจิจวู     กําลงัก่อสร้างถนน, อาคารอยู่ 
  
消火器
しょうかき

      โชคะค ิ    เครืองดบัเพลิงตอนเกิดเพลิงไหม้ 

 

禁煙
きんえん

    คิงเอง    ห้ามสบูบหุรี 
 

立入禁止
たちいりきんし

    ทะจิอิริคินฉิ    ห้ามเข้า 

 

危険
き け ん

       คิเคง     อนัตราย 
 

避難所
ひなんじょ

      ฮินนัโจะ     สถานทีหลบภยัเมือเกิดแผ่นดินไหวและไต้ฝุ่ น 
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Ⅵ การตังครรภ์ / การคลอดบุตร / การเลียงดูบุตรและการศึกษา 
 
Ⅵ-1

 

 การตังครรภ์และการคลอดบุตร     

１．การตังครรภ์  
เมือตงัครรภ์และมีกําหนดคลอด  ถ้าแจ้งสํานกังานเขต เทศบาล อําเภอ จะได้รับคู่มือแนะนํา 

สขุภาพแม่และเด็ก หนงัสือคู่มือเล่มนีสําคญัมาก ใช้ได้ตงัแต่ระหว่างตงัครรภ์ไป จนถึงคลอด 
และใช้อีก  ปี เพือบนัทกึข้อมลูสําคญั เช่น วคัซีนต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องได้รับ บางสํานกังานเขต 
เทศบาล อําเภอ จดัพิมพ์หนงัสือคู่มือแนะนําสขุภาพแม่และเด็กนี เป็นภาษาต่างประเทศด้วย   

สําหรับหนงัสือคู่มือแนะนําสขุภาพแม่และเด็กฉบบัภาษาองักฤษ, จีน, โปรตเุกส, สเปน, 
เกาหลี, ไทย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 
(จดัพมิพ์โดยมลูนิธิสาธารณปูโภควิจยัอนามยัแม่และเด็ก)   สามารถสงัซือได้  ทางไปรษณีย์ 
(ทีห้างหุ้นส่วยจํากดักลุ่มกิจการเกียวกบัสขุภาพแม่และเด็กจํากดั    (URL http://www.mcfh.or.jp)     
มลูนิธิสาธารณปูโภควิจยัอนามยัแม่และเดก็  URL http://www.mcfh.or.jp 
สํานกังานใหญ่   03-4334-1151  สํานกังานภาคตะวนัตกญีปุ่ น   06-6941-4651 
 

２．ค่าใช้จ่าย 
การตงัครรภ์และการคลอดบตุรปกติถือว่าไม่ใช่การเจ็บป่วย จงึไม่สามารถใช้บตัรประกนั 

สขุภาพได้ แต่จะได้รับเงินช่วยเหลือสําหรับคลอดบตุรส่วนหนงึ จากประกนัสขุภาพ  (ประมาณ 
, เยน) ปกติทีญีปุ่ นเมือคลอดบตุรต้องเข้าโรงพยาบาล -วนั ค่าใช้จ่ายประมาณ 400,000 
– 500,000 เยน แต่ค่าใช้จ่ายเหล่านี แต่ละโรงพยาบาลจะแตกต่างกนั 
ซงึวิธีการจ่ายเงินด้วยเงินช่วยเหลือการคลอดและการเลียงบตุรจากประกนัสขุภาพนี  
สามารถใช้ระบบการจ่ายโดย 
ตรงให้กบัโรงพยาบาลหรือตวัแทนได้ ซงึไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสงู ๆ 
ในการคลอดเองให้กบัโรงพยาบาลก่อนทีเงินประกนัจะออก  สําหรับผู้ ทีทําประกนัสขุภาพ  
ยืนคําร้องรับเงินชดเชย ได้ทีสํานกังานเทศบาล (ภาคผนวกⅨ－１) 

กรณีทีมีปัญหาทางเศรษฐกิจไม่สามารถคลอดบตุรทีโรงพยาบาลได้  มีระบบการช่วยเหลือใน 
การคลอด เพือช่วยสตรีมีครรภ์ให้คลอดบตุรอย่างปลอดภยั  โดยให้เข้าพกัทีสถานทําการคลอด   
และ「 มีระบบช่วยค่าใช้จ่ายในการคลอด」(โจะซงั เซ โดะ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ 
จากหน่วยงานสวสัดิการ หรือศนูย์สวสัดิการอนามยัเขต เทศบาล อําเภอ ทงันีขนึอยู่กบัรายได้  ซงึ 
บางกรณีอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเองเป็นบางส่วน 
 
３．การช่วยเหลือระหว่างตังครรภ์ 

ระหว่างตงัครรภ์จําเป็นต้องไปหาแพทย์เป็นประจําตามเวลานดัหมาย บางสํานกังานเขต 
เทศบาล อําเภอ  มีบริการฟรี  สําหรับผู้ ทีตงัครรภ์เช่น  ตรวจสขุภาพ   
สอบถามได้ทีสํานกังานเทศบาลหรือศนูย์สขุอนามยัของเขต เทศบาล อําเภอ   (ภาคผนวกⅨ－３ )   
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４. การคลอด      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

（１）ใบสูตบิัตร 
เมือคลอดบตุรแล้ว ต้องให้แพทย์หรือผดงุครรภ์ออก「ใบสตูบิตัร」(ชทุ เซโชวเมยโชว)  

ถึงแม้บิดามารดาจะเป็นชาวต่างชาติทงัคู่  เมือบตุรเกิดทีญีปุ่ น จะต้องแจ้งและยืน「ใบแจ้งเกิด」
ภายใน 14 วนั ณ สํานกังานเขตเขต เทศบาล อําเภอ  ซงึจะมีผลทําให้มีคณุสมบตัิเป็น
「ผู้แวะพํานกัเนืองจากการ กําเนิด」  กรณีทีเด็กถึอสญัชาติต่างประเทศ  ให้ขอ 
「ใบรับรองการแจ้งเกิด」ได้ทีสํานกังานเขต เทศบาล  อําเภอ  
ออกและนําไปยืนต่อสถานทตูหรือสถานกงสลุทีประจําอยู่ในประเทศญีปุ่ น ของประเทศที 
เด็กถือสญัชาตินนั 

 
（２）กรณีทเีดก็ไม่ได้ถอืสัญชาตญีิปุ่ น 

กรณีทีบิดามาดาเป็นชาวต่างชาติทงัคู่ และบตุรไม่ได้ถือสญัชาติญีปุ่ น ต้องทําการยืน 
(ขอวีซา่) ทีกองตรวจคนเข้าเมืองภายใน 30 วนั   

ภายใน14วนั 

ณ ทีทําการ 
เทศบาล 

เมือไร 
ทีไหน 

บิดามารดาถือสญัชาติ
ตา่งประเทศทงัคู ่

บิดาหรือมารดาถือ 
สญัชาติญีปุ่ น 

สถานการณ์ 

รับใบรับรองการแจ้งเกิด 
ในกรณีทีจําเป็น 

ขอวีซา่ 
(กรณีทีพํานกัอยูญี่ปุ่ น  

เกิน 60 วนัขนึไป) 

แจ้งไปยงัประเทศของตน 
(ติดตอ่สอบถามทีสถานทตู 
และสถานกงสลุใน 
ประเทศญีปุ่ น) 

สิงทีต้องทํา 

ยืนใบแจ้งเกิด 
 ผู้ ถือสญัชาติตา่งประเทศ 
ขอสถานภาพ (ผู้แวะพํานกั) 

・พาสปอร์ตของบิดามารดา 
・ใบสตูิบตัร 

・ใบแจ้งเกิด 

・ใบสตูิบตัร 
・พาสปอร์ต 
・

ตราประทบัหรือลายเซ็น
ของผู้แจ้ง 

・สมดุสขุภาพแมแ่ละเดก็ 
・บตัรประกนัสขุภาพ 

พลเมือง 
เฉพาะผู้ ทําประกนั

เอกสารทีจําเป็น 

ภายใน30วนั 

ณ กองตรวจคน 
เข้าเมือง 
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Ⅵ-2 การเลียงดูบุตร      
 

１．การเลียงดูบุตรทญีีปุ่ น 
ทีญีปุ่ นมีสถานบริการดแูลเด็กดงันี 

  ① สถานดแูลเด็กทีได้รับอนญุาตจากองค์การบริหารส่วนท้องถิน (สําหรับเด็กทีเทศบาลอนมุตัิ 
ว่าขาดการดแูล) 

  ② สถานดแูลเด็กทีบริหารจดัการเองโดยไม่ได้รับการอนญุาตจากเทศบาล 
  ③ ศนูย์บริการดแูลเด็กทีบริหารจดัการโดยเอกชน 

สถานดแูลเด็กทีได้รับอนญุาตมีทงัของรัฐและเอกชน แต่ถ้าอยู่ในเขตพืนทีเดียวกนั ค่าดแูลจะ 
เท่ากนั  โดยทวัไปไม่มีบริการดแูลเด็กตอนเช้าตรู่ กลางคืนหรือนอนค้างคืน วนัอาทิตย์และวนัหยดุ 
ราชการ  

สามารถสมคัรได้โดยผ่านทางเทศบาลเมืองทีอาศยัอยู่ 
และตามกฎสามารถเข้าสถานดแูลเด็กทีอยู่ใน เขตพืนทีของตนได้  สอบถามเกียวกบัวิธีสมคัร 
วนัเวลา และค่าบริการได้ทีแผนกรับผิดชอบ 
ดแูลเด็กของเทศบาล   

 นอกจากนี ยงัมีสถานดแูลเด็ก (โคโดโมะเอ็ง) ทีได้รับอนญุาต  ทีเป็นทงัสถานดแูลเด็กและ 
ให้การศกึษาด้วย กรณีนีสามารถใช้บริการได้  โดยไม่เกียวว่าผู้ปกครองจะทํางานหรือไม่ 
รับตงัแต่เด็กอาย ุ0 ขวบจนถึงอายกุ่อนเข้าเรียนประถมศกึษา 
กรุณาติดต่อสอบถามกบัสถานดแูลเด็กแต่ละที หรือแผนกรับผิดชอบดแูลเด็กของเขต เทศบาล 
อําเภอ 
 

２．การบริการโดยเอกชน 
การบริหารและการจดัการดแูลเด็กทีดําเนินการโดยเอกชนมีหลากหลาย เช่น 

บริหารจดัการดแูลเด็กโดยอาสาสมคัรทีเป็นผู้ปกครองเด็ก หรือทีดําเนินการโดยกลุ่มธุรกิจเอกชน 
มีบางแห่งรับดแูลเด็กตอนกลางคืนและวนัหยดุ หรือส่งพีเลียงเด็กไปดแูลทีบ้าน  
การสมคัรขนึอยู่กบัสถานรับเลียงเด็กนนัๆ และสามารถสมคัรนอกเขตทีตนอาศยัอยู่ได้  
แต่ค่าบริการแต่ละสถานดแูลเด็กจะแตกต่างกนั  
สอบถามการบริการดงักล่าวได้ทีสถานดแูลเด็กนนั ๆ 
 

３．ศูนย์สนับสนุนครอบครัว (Family Support Center) 
บางเขตเทศบาลดําเนินธุรการศนูย์สนบัสนนุครอบครัว 

ซงึสมาชิกทกุคนจะช่วยเหลือซงึกนัและกนั เช่น รับฝากเด็กก่อนโรงเรียนอนบุาล 
หรือสถานรับเลียงเด็กเริม และหลงัโรงเรียนอนบุาล สถานรับเลียงเด็กเลิก หรือ 
รับส่งเด็กไปยงัสถานเลียงเด็ก ฯลฯ เป็นธุรการทีผู้ปกครองสามารถฝากบตุรชวัระยะเวลาสนั ๆ 
เมือมีธุระด่วน ซงึจําเป็นต้องเสียค่าบริการ (ตวัอย่าง ในเขตโอซาก้า： 800 - 900 เยนต่อชวัโมง 
และค่าเดินทาง ค่าอาหาร (นม, ขนม )ฯลฯ )  กรุณาติอต่อสอบถามรายละเอียดสํานกังานเขต 
เทศบาล อําเภอ (ภาคผนวก IX-1  ) 
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４．ระบบเงนิช่วยเหลือสาํหรับเดก็ 
เงินช่วยเหลือสําหรับเด็กจะจ่ายให้กบัผู้ เลียงดเูด็กไปจนถึง วนัที 31 มีนาคมแรก  

หลงัจากเด็กมีอายคุรบ 15 ปีแล้ว (ก่อนจบชนัมธัยมศกึษาตอนต้น) 
แต่สําหรับผู้ ทีมีรายได้เกินกว่าทีกําหนดไว้ จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือสําหรับเด็ก 
แต่จะได้เป็นเงินช่วยเหลือพเิศษ เดือนละ 5000 เยนต่อเด็ก 1 
คนกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดสํานกังานเขต เทศบาล อําเภอทีอาศยัอยู่ (ภาคผนวกIX-𰩠)  
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Ⅵ-3 การรักษาพยาบาลและสุขอนามัยสาํหรับเดก็และทารก             
 

１．การรักษาพยาบาลสาํหรับเดก็และทารก 
การรักษาพยาบาลเด็กของญีปุ่ นอยู่ในมาตรฐานทีสงูและครองอนัดบัอตัราการเสียชีวิตของทา

รกตําทีสดุในโลก มีโรงพยาบาลรักษาเด็กโดยเฉพาะ แต่ขนัแรกควรไปปรึกษาทีคลินิคแผนก 
กมุารเวชทีอยู่ใกล้บ้านก่อน 
２．การฉีดวัคซีน 

มีวคัซีนสําหรับเด็กและทารกหลายชนิดตามตารางข้างล่างต่อไปนี  เทศบาลเมืองจะกําหนดวนั 
เวลา และสถานทีสําหรับการฉีดวคัซีน โดยหลกัการแล้ว ถ้าเด็กและทารกมีคณุสมบตัิครบตามกําหนด 
ทีมีในหนงัสือคู่มือแนะนําสขุภาพแม่และเด็กจะไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพมิเติมได้ที 
ศนูย์แพทย์ (สขุอนามยั) ของทีทําการเทศบาลนนัๆ (ภาคผนวกⅨ－３ ) 
 
รายชือวัคซีนป้องกัน 
 
ชือวัคซีนป้องกัน อายุทกีาํหนด 
วคัซีน  ชนิดรวมกนั 
(โรคคอตีบ, ไอกรน, บาดทะยกั) ＋โปลิโอ 

หลงัเดก็คลอด  เดือน - ไมเ่กิน  เดือน  

วคัซีน รวม ชนิด (โรคคอตีบ, บาดทะยกั)  ตงัแตอ่าย ุ ปีขนึไป จนถึงอายไุมเ่กิน  ปี 
วคัซีนป้องกนัวณัโรค บีซีจี อายไุมเ่กิน   ขวบ  
วคัซีน  ชนิด  ＭＲ２ 

 (โรคหดัและหดัเยอรมนั) 
หลงัเดก็คลอด  เดือน - ไมเ่กิน  เดือน (ระยะที ) 
อายตุงัแต ่  ขวบ - ไมเ่กิน ขวบ หรือหรือก่อนเข้าชนัประถม  ปี 
(ระยะที  ) 

วคัซีนป้องกนัโรคไข้สมองอกัเสบญีปุ่ น หลงัเดก็คลอด 6เดือน - ไมเ่กิน 90 เดือน  (ระยะที ) 
อายตุงัแต ่9 ขวบ – ไมเ่กิน  ปี (ระยะที 2) 

วคัซีนนิวโมค็อคคสัคองจเูกท(PCV) 
(วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบสําหรับเด็
ก) 
 

กรณีทีเริมต้นฉีดครังแรกหลงั เดก็คลอด 2 เดือนขึนไป - ไมเ่กิน7 เดือน 
ฉีด ４ ครัง 
กรณีทีเริมต้นฉีดครังแรกหลงัเดก็คลอด 7 เดือนขนึไป – ไมเ่กิน ขวบ 
ฉีด ３ ครัง 
กรณีทีเริมต้นฉีดครังแรกหลงัเดก็คลอด  ขวบขนึไป – ไมเ่กิน ขวบ 
ฉีด 2 ครัง 
กรณีทีเริมต้นฉีดครังแรกตงัแตอ่าย ุ ขวบขนึไป – ไมเ่กิน  ขวบ 
ฉีด 1 ครัง 

วัคซีนฮิบ (Hib) 
(เยือหุ้มสมองอกัเสบทีเกิดจากเชือแบคทีเรี
ย)  

กรณีทีเริมต้นฉีดครังแรกหลงัเดก็คลอด 2 เดือนขนึไป – ไมเ่กิน 7 เดือน 
ฉีด ４ ครัง 
กรณีทีเริมต้นฉีดครังแรกหลงัเดก็คลอด 7 เดือนขนึไป – ไมเ่กินขวบ 
ฉีด ３ ครัง 
กรณีทีเริมต้นฉีดครังแรกตงัแตอ่าย ุ ขวบขนึไป –  ขวบ 
ฉีด 1 ครัง 
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ฮิวแมนแพปพิลโลมาไวรัส(HPV) เริมจากวนัแรกทีอายคุรบ 12 ปี  - วนัสดุท้ายของอาย ุ16 ปี 
อีสกุอีใส อาย ุ  ขวบขึนไป - ไมเ่กิน 3 ขวบ 
ตบัอกัเสบ บี หลงัเดก็คลอดไมเ่กิน  ขวบ 

※ 1 วนัเวลาการฉีดวคัซีนแตกตา่งกนัในแตล่ะเทศบาล ดรูายละเอียดในคูมื่อแนะนําสขุภาพแมแ่ละเดก็ 

หรือสอบถามทีศนูย์สขุอนามยั (พลานามยั) ของแตล่ะเทศบาล (ภาคผนวกⅨ－３ หนา้ 7６) 
※ ２ วคัซีนนอกจากตารางนี  (ไข้หวดัใหญ่, คางทมู เป็นต้น)  ต้องเสียคา่ธรรมเนียม 

กรุณาปรึกษากบัเจ้าหน้าทีของสถานพยาบาลเพือรับวคัซีน 
 

３．การตรวจสุขภาพ 
   แต่ละเทศบาลมีการตรวจร่างกายฟรีสําหรับทารกหลงัคลอด  
วนัเวลาและขนัตอนแตกต่างกนัไปในแต่ละเทศบาล   เทศบาลจะส่งใบแจ้งมาให้ทราบ   
กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดทีศนูย์สขุ 
อนามยัของเทศบาล 
  

４．ค่ารักษาพยาบาลของเดก็และทารก 
（１） การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของเดก็และทารก 

ประกนัสขุภาพของผู้ปกครองเด็กจะครอบคลมุค่ารักษาเด็กด้วย 
โดยทวัไปจะต้องรับผิดชอบจ่ายเอง 20 เปอร์เซนต์ของค่าใช้จ่ายทงัหมด 

บางเทศบาลจะช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของเด็กและทารกบางส่วน  กรุณาสอบถามราย 
ละเอียดเพมิเติมได้ทีช่องติดต่อบริการของแผนกสวสัดิการเด็กของเทศบาล หรือ ช่องติดต่อบริการของ 
แผนกสขุอนามยั หรือแผนกประกนัสขุภาพพลเมือง (ภาคผนวกⅨ－１ ) 
（２） การช่วยเหลืออืนๆ 

                มีระบบทีรัฐช่วยเหลือรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล สําหรับทารกทีคลอดก่อนกําหนด  
เด็กพกิารหรือป่วยเป็นโรคเรือรัง กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ทีสถานีอนามยั  (ภาคผนวก Ⅸ－３ )  
หรือสํานกังานสวสัดิการ (ภาคผนวก Ⅸ－１ ) 
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Ⅵ-４  ระบบการศกึษาญีปุ่น      
 
１．การศึกษาภาคบังคับ 

การศกึษาของญีปุ่ นใช้ระบบการศกึษาภาคบงัคบั 𣔰 ปี ตงัแต่ประถมศกึษาถึงมธัยมศกึษา 
ตอนต้น ในระหว่างนีไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนและค่าตําราเรียน  ก็สามารถเข้าโรงเรียนของรัฐที 
กําหนดไว้ได้  แต่จะมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากตํารา สําหรับเป็นค่าอปุกรณ์ประกอบการเรียน,    
ค่าทศันศกึษาต่างๆ ของโรงเรียนอีกต่างหาก 
 

＜ปฎิทิน 𣔰 ปี ของโรงเรียน＞  
   เดือนเมษายน                                               เปิดภาคเรียนใหม่ 
  ปลายเดือนกรกฎาคม - สินเดือนสิงหาคม       ปิดภาคเรียนฤดรู้อน 
  ปลายปีและต้นปี                                           ปิดภาคเรียนฤดหูนาว (ประมาณ 2 สปัดาห์) 
  เดือนมีนาคม                                                จบภาคเรียน - ปิดภาคเรียนฤดใูบไม้ผล ิ

                                                               

เด็กทีถือสญัชาติญีปุ่ นจะได้รับใบแจ้งการเข้าเรียน จากคณะกรรมการการศกึษาของแต่ละ 
เขตการศกึษาทางไปรษณีย์     ฉะนนัเด็กจะได้เข้าเรียนทีโรงเรียนทีระบไุว้ในใบแจ้งตามวนั 
และเวลาทีทางการกําหนด    

ส่วนเด็กทีถือสญัชาติอืน หากมีความประสงค์จะเข้าเรียนในโรงเรียนประถมหรือมธัยมต้นของ 
รัฐสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทีคณะกรรมการการศกึษาของเขตทีตนอาศยัอยู่แล้ว  จะได้รับการ 
เข้าเรียน (ในกรณีทีเข้าเรียนเป็นครังแรก) นอกจากนี สําหรับผู้ ทีลงทะเบียนถินทีอยู่แล้ว  และอาศยั 
อยู่ในเขตโอซาก้ามาตงัแต่ก่อนมีบตุร   เมือบตุรมีอายเุข้าเกณฑ์ทีจะต้องได้รับการศกึษาในโรงเรียน 
ทางคณะกรรมการการศกึษาประจําเขต เทศบาล อําเภอนนั  จะส่งข้อมลู และเอกสารเกียวกบัการ 
เข้าเรียนไปให้ ฉะนนัจะต้องกรอกเอกสารดงักล่าว และยืนต่อคณะกรรมการ นอกจากนี ยงัสามารถ 
ขอเข้าเรียนในช่วงกลางปีการศกึษาได้เช่นกนั    กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ทีคณะกรรมการ 
การศกึษาประจําเขต เทศบาล อําเภอ ทีตนมีภมูิลําเนาอยู่    

นอกจากนียงัมีโรงเรียนประถม และโรงเรียนมธัยมต้นของเอกชนด้วย  แต่ต้องเสียค่าเล่าเรียน 
และค่าธรรมเนียมอืนๆแยกต่างหาก   กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที โรงเรียนเอกชนแต่ละแห่ง 
และโรงเรียนเอกชน จะมีการสอบเข้าเรียน เกือบทงัหมด 
 
２．หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ 

เมือจบการศกึษาภาคบงัคบัแล้ว มีโรงเรียนมธัยมปลาย ซงึนอกจาก มีโรงเรียนสอนวิชาสามญั 
แล้ว ยงัมีโรงเรียนวิชาชีพทีเน้นสาขาโดยเฉพาะอีกมากมาย  เช่น สาขาอตุสาหกรรม ฯลฯ 

เงือนไขการเข้าโรงเรียนมธัยมปลายของรัฐโปรดสอบถามแผนกรับผิดชอบมธัยมปลายของ 
อําเภอและจงัหวดันนัๆ   สําหรับโรงเรียนมธัยมปลายของเอกชนโปรดสอบถามทีโรงเรียนแต่ละแห่ง 
    ทางรัฐบาลมีระบบ「ช่วยเหลือค่าเล่าเรียนมธัยมปลาย ฯลฯ」และจงัหวดัโอซาก้ามีระบบ 
「ช่วยเหลือค่าเล่าเรียนมธัยมปลายเอกชน ฯลฯ」ด้วย  ทงันีเพือเป็นการช่วยเหลือค่าเล่าเรียน   
กรณีทีผู้ปกครองมีรายได้ตํากว่าทีกําหนด  
จะได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าเล่าเรียนทงัโรงเรียนมธัยมปลายของรัฐบาลและเอกชน 
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３．การส่งเสริมการใช้ชีวิตในโรงเรียนของเดก็และนักเรียน 
    กรมการศกึษาจงัหวดัโอซาก้าได้จดัตงัโฮมเพจ 「การส่งเสริมการใช้ชีวิตในโรงเรียนของเด็ก 
และนกัเรียนทีกลบัมาจากต่างชาติหรือมาประเทศญีปุ่ น」 เพือส่งเสริมการใช้ชีวิตในโรงเรียนของ 
เด็กและนกัเรียนต่างชาต ิ 

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

 

เนือหา : เกียวกบัการศกึษา, เส้นทางหลงัจบการศึกษา 
ภาษา : ภาษาญีปุ่ น, จีน, เกาหลี･เกาหลีเหนือ, โปรตเุกส, สเปน, เวียดนาม, องักฤษ, 

อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, ไทย, และรัสเซีย 
 
４．อาหารกลางวัน (เบนโต) 
    โรงเรียนมธัยมตอนต้นทีไม่มีระบบอาหารกลางวนัทีโรงเรียนจดัให้  ปกติจะนําอาหารกลางวนั 
จากบ้านไปรับประทานเอง  หรือทีเรียกว่า「เบนโต」 กรณีทีไม่สามารถนําเบนโตมาได้นกัเรียน 
อาจซือขนมปัง ฯลฯ ทีขายในโรงเรียน หรือซืออาหารกล่องทีร้านขาย แล้วให้นกัเรียนถือไปโรงเรียน 
ก็ได้ ซงึข้อกําหนดนีเหล่านีจะแตกต่างกนั ขนึอยู่กบัระเบียบของแต่ละโรงเรียน กรุณาปรึกษากบั 
ครูอาจารย์ทีรับผิดชอบ 
 
５．ระบบช่วยเหลือการเรียน 
       ในระหว่างช่วงเวลาการศกึษาภาคบงัคบัเป็นระบบช่วยเหลือเพือให้เด็กทีมีปัญหาทางเศรษฐกิจ 
สามารถใช้ชีวิตในโรงเรียนได้อย่างไม่มีปัญหา โดยช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทีจําเป็นในการเรียน เช่น 
ค่าอปุกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายเพือกิจกรรมนอกโรงเรียน ค่าทศันศกึษา ฯลฯ รายละเอียด 
กรุณาติดต่อสอบถามโรงเรียนหรือคณะกรรมการศึกษาธิการของเขต เทศบาล อําเภอ 
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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 
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Ⅷ แรงงาน / ภาษี  / การส่งเงนิไปต่างประเทศ    

Ⅷ-1  การหางานทาํ 
 

１．จะหางานได้อย่างไร  
ฮัลโหลเวิร์ค 

ทีญีปุ่ นมีสํานกังานความมนัคงด้านอาชีพของสาธารณะชน (ฮลัโหลเวิร์ค) ซงึเป็นหน่วยงาน 
ทีมีหน้าทีให้คําปรึกษาและแนะนําเรืองงาน เป็นหน่วยงานของรัฐให้บริการฟรี ถ้าเป็นชาวต่างประเทศ 
ทีมีสถานภาพการพํานกัทีสามารถทํางานทีญีปุ่ นได้  ก็สามารถใช้บริการนีได้ทีฮลัโหลเวิร์คศนูย์บริการ 
การจ้างคนต่างชาติโอซาก้า(อเุมดะ)  หรือหน่วยบริการจ้างคนต่างชาติ (สาไก) มีล่าม 
(ภาษาโปรตเุกส,ภาษาสเปน, ภาษาจีน, ※ภาษาองักฤษไว้บริการ) (ภาคผนวกⅨ－４)  
 
URL  https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/ 
※ ภาษาองักฤษ มีบริการเฉพาะทีศนูย์บริการการจ้างงานคนต่างชาติโอซาก้าเท่านนั 
 

นิตยสารสมัครงานต่างๆ  
ประกาศรับสมคัรงานลงในนิตยสารสมคัรงาน,  หนงัสือพมิพ์  ฯลฯ  นอกจากนีแล้ว 

ยงัลงในทงันิตยสารสมคัรงาน   และหนงัสือพมิพ์  เเละอินเตอร์เน็ตฯลฯ เป็นภาษาต่างประเทศอีกด้วย 
 

２．การหางานของนักศึกษาต่างชาตหิลังจบการศึกษา 
กรณีนกัศกึษาต่างชาติต้องการทํางานทีญีปุ่ นหลงัจบการศกึษา จําเป็นต้องเปลียนจากสถาน 

ภาพการพํานกั「นกัศกึษา」เป็นสถานภาพการพํานกัทีสามารถทํางานได้ 「ศนูย์บริการจ้างคนงานต่าง 
ชาติโอซาก้า」นกัเรียนชาวต่างชาติสามารถปรึกษาเรืองอาชีพ , การแนะนําการทํางาน ฯลฯ , 
ปรึกษาเกียวกบัสถานภาพการพํานกัอยู่ญีปุ่ นได้ที 

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

３．การหางานทต้ีองใช้เทคนิคและความเชียวชาญพเิศษ 
ชาวต่างประเทศทีมีสถานภาพการพํานกัผู้ เชียวชาญด้านต่าง ๆ ต้องการหางานประเภทที 

ต้องใช้เทคนิค  และ  ความเชียวชาญพเิศษเฉพาะทาง  เช่น 「ผู้ เชียวชาญเทคนิค / 
กิจกรรมทางปัญญา / ดําเนินกิจกรรมระหว่างประเทศ」 และ「ทกัษะความชํานาญ」เป็นต้น 
สามารถปรึกษาได้ที「ศนูย์บริการจ้างงานคนต่างชาติโอซาก้า」ดงักล่าวข้างบนนีเช่นเดียวกนั 
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Ⅷ-２ แรงงาน     
 

１．เงือนไขด้านแรงงาน 
ญีปุ่ นมีกฎระเบียบเกียวกบัเงือนไขด้านแรงงานทีต้องรักษาเป็นอย่างน้อยซงึมีกําหนดโดย 

กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานแรงงาน เมือทํางานทีญีปุ่ น ทกุคนต้องปฏิบตัิเท่าเทียมกนัไม่ว่าจะ 
ด้วยเหตผุลทางสญัชาติ, ความเชือทางศาสนา, ฐานะทางสงัคมก็ตาม เมือท่านเข้าทํางาน นายจ้าง 
มีหน้าทีทีจะชีแจงเงือนไขการทํางานให้ลกูจ้างทราบอย่างชดัเจน  และตามกฎหมายแล้วนายจ้างจะ 
ต้องชีแจงให้ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและยืนให้ลกูจ้างด้วย ตามหวัข้อดงัต่อไปนี 
 
① ระยะเวลาการจ้างงาน  
②  สถานทีทํางานและรายละเอียดของงานทีจะปฏิบตั ิ

 ③ เวลาเริมและเลิกงาน, เวลาหยดุพกั, วนัหยดุ, จํานวนวนัทีมีสิทธ์ลาได้ตามกฎหมาย, 
งานล่วงเวลา 

 ④ ค่าจ้าง (เงินเดือน) , วิธีคํานวณเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงิน 
 ⑤ กําหนดวนัสดุท้ายของการคิดค่าจ้าง และวนัจ่ายค่าจ้าง 
 ⑥  ข้อกําหนดเกียวกบัการลาออก (การให้ออกจากงาน) เหตผุล เป็นต้น 
 

นอกจากข้อดงักล่าวข้างต้น กรณีมีการจ่ายโบนสั หรือเงินบําเหน็จหลงัออกจากงาน เป็นต้น 
จําเป็นต้องเขียนระบไุว้ให้อย่างชดัเจน    

สําหรับลกูจ้างพาร์ทไทม์ ก็จําเป็นต้องเขียนระบใุห้ชดัเจนเช่นกนัว่า ｢มีการขึนเงินเดือนหรือ 
ไม｣่, ｢มีเงินบํานาญหลงัออกจากงานหรือไม่｣, ｢มีโบนสัหรือไม่｣    
 
 

２．มาตรฐานเกียวกับแรงงาน 
        เกณฑ์มาตรฐานทีเกียวข้องกบัแรงงานมีดงันี 
① กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานแรงงาน 
  （ก）ข้อจํากดัการเลิกจ้าง 
                   นายจ้างจะเลิกการจ้างไม่ได้เมือลกูจ้างป่วย หรือได้รับบาดเจ็บในขณะปฏิบตัิงาน หรือ 

อยู่ระหว่างหยดุงานเพือรักษาพยาบาล และหลงัจากนนัอีก  วนั  รณีพเิศษทีมีการยกเว้น    
นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามข้อกําหนดของกฎหมาย 

   （ข） การแจ้งยกเลิกการจ้างล่วงหน้า 
           ถ้านายจ้างประสงค์จะให้พนกังานออกจากงาน ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย วนั 
    （ค） ค่าตอบแทนช่วงหยดุกิจการชวัคราว 
           กรณีต้องหยดุงานอนัเนืองมาจากเหตผุลของฝ่ายนายจ้างในช่วงระยะเวลาดงักล่าวลกูจ้าง 

สามารถได้รับเงินมากกว่า  เปอร์เซนต์ของค่าจ้างโดยเฉลีย 
  （ง） จํานวนชวัโมงการทํางาน 

          ปกติทํางานวนัละ  ชวัโมง ไม่นบัรวมเวลาหยดุพกั และไม่เกิน ชวัโมงต่อสปัดาห์  
ถ้าทํางานเกินเวลาจากนนัจะได้รับการจ่ายค่าล่วงเวลาเพมิตามจํานวนเวลาทํางาน 

② กฎหมายค่าจ้างขนัตํา 
    ค่าจ้างขนัตําจะถกูกําหนดไว้ตามประเภทของธุรกิจ อาชีพและภมูิภาค  
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３．สาํนักควบคุมมาตรฐานแรงงาน 
     สํานกัควบคมุมาตรฐานแรงงานจะเป็นผู้ควบคมุดแูล ว่ามีการเคารพและปฏิบตัิตาม 
กฎหมายมาตรฐานแรงงานหรือไม่ ดงันนัหากท่านมีปัญหาเกียวกบัเงือนไขด้านแรงงาน  หรือ 
เกิดอบุตัิเหตจุากการทํางาน  กรุณาปรึกษากบัสํานกังานควบคมุมาตรฐานแรงงานทีควบคมุดแูล 
ทีทํางานของท่าน  (ภาคผนวกⅨ－４) 
 

４．อุบัตภิัยจากการทาํงาน 
ถ้าท่านได้รับบาดเจ็บหรือเกิดป่วยเป็นโรคอนัมีสาเหตจุากการทํางานหรือระหว่างทํางานและไ

ด้รับความเห็นชอบจากสํานกังานควบคมุมาตรฐานแรงงานจะได้รับเงินชดเชยความเสียหายจาก(ปร
ะกนัอบุตัิภยัจากการทํางาน) ทีบริษัท / โรงงานทําประกนัอยู่โดยจะได้คืนค่ารักษา 
พยาบาล เงินช่วยระหว่างหยดุงาน เงินบํานาญสําหรับคนพกิาร เป็นต้น  โปรดสอบถามรายละเอียด 
ได้ทีสํานกังานควบคมุมาตรฐานแรงงานทีควบคมุดแูลทีทํางานของท่าน 
 

５．หน่วยงานให้คาํปรึกษาแนะนํา 
  เมือเกิดปัญหาเกียวกบัแรงงานสามารถปรึกษาเป็น ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาโปรตเุกสได้ที  
หน่วยงานให้คําปรึกษาสําหรับคนต่างชาติ กรมแรงงานโอซาก้า (ภาคผนวกⅨ－２) 
           นอกจากนี ยงัสามารถปรึกษาเกียวกบัแรงงานทางโทรศพัท์ได้ ซงึมีบริการภาษาองักฤษ, 
ภาษาจีน, ภาษาโปรตเุกส, ภาษาเสปน, ภาษาฟิลิปปินส์ (ภาคผนวกⅨ－２) 
 

６．ประกันช่วยเหลือกรณีทตีกงาน 
         เมือผู้ใช้แรงงานตกงาน 
สามารถรับเงินช่วยหลือในกรณีตกงานเพือช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่หรือเพือการหางาน   
ติดต่อได้ทีฮลัโหลเวิรค์ ทีอยู่ในเขตทีพํานกัอาศยั  ประกนัแรงงานนีเป็นสิงทีผู้  
ประกอบธุรกิจ  หรือผู้ว่าจ้างได้ถกูกําหนดให้จ่ายค่าประกนัเมือมีการจ้างงาน 
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Ⅷ-3 ภาษี        
  ผู้ทอีาศัยอยู่ในญีปุ่ นไม่ว่าจะถือสัญชาตไิหนกต็ามทกุคนมีหน้าทต้ีองเสียภาษี 
 

１． วิธีจ่ายภาษี 
① กรณีทํางานทีบริษัท (ภาษีเงินได้, ภาษีจงัหวดั, ภาษีเทศบาล อําเภอ) 

กรณีทีบริษัท  สํานกังานของท่านได้หกัภาษีจากเงินเดือนโดยอตัโนมตัิ เพือทําการจ่ายภาษีแทน 
ท่าน  แล้วถ้าท่านไม่มีรายได้จากทีอืนก็ไม่ต้องไปจ่ายภาษี  ณ สํานกัสรรพากรอีก 
 

②  กรณีไม่ได้ทํางานทีบริษัทหรือสํานกังาน, และแม้จะทํางานทีบริษัทหรือสํานกังานก็ไม่ได้ถกูหกั 
ภาษีจากเงินเดือน 

ต้องไปยืนแบบแสดงรายได้ของท่าน (แจ้งรายได้)ทกุปี   เพือเสียภาษีเงินได้,  ภาษีจงัหวดั, ภาษี 
เทศบาล อําเภอ ต่อสํานกังานสรรพกร ตามใบเรียกเก็บภาษีทีเทศบาลส่งมา 
และผู้ ทีมีบริษัทหรือสํานกังานของตนเองอาจต้องจ่าย ภาษีทําธุรกิจด้วย 
 

２． ประเภทภาษี 
①  ภาษีเงนิได้ 

      กรณีไม่ได้หกัจากเงินเดือน (ดขู้อ １－②) ต้องไปยืน แบบแสดงรายได้และเสียภาษีที 
สํานกังานสรรพกร ซงึการยืนแบบแสดงรายได้ คือการแสดงรายได้(แจ้งรายได้)เพือคํานวณภาษีที 
จําเป็นต้องจ่ายจากรายได้ใน 1 ปี   ในระหว่างวนัที  กมุภาพนัธ์ –   มีนาคมของทกุปี  กรุณา 
แจ้งรายได้เพือคํานวณภาษีทีสํานกังานสรรพากรทีรับผิดชอบในพืนทีทีอาศยัอยู ่ ซงึแบบฟอร์มมีที 
สํานกังานสรรพากร   
    กรณีมีการเสียค่าใช้จ่าย เช่น กู้ เงินซือบ้านจากธนาคาร ฯลฯ, ประสบภยัธรรมชาติ, ป่วยหนกั 
เสียค่ารักษาพยาบาลจํานวนมาก มีเหตตุ้องจ่ายเงินไปเป็นจํานวนมาก  ถ้าทําการยืนแบบแสดงราย 
ได้อาจจะได้รับการลดหย่อนภาษี  ส่วนนนัจากรายได้ทงัหมดใน１ปี กรุณาปรึกษากบัสํานกังาน 
สรรพากร 

           สําหรับภาษีเงินได้ อาจมีกรณีข้อยกเว้นซงึขนึอยู่กบั สนธิสญัญาทางภาษีระหว่างประเทศ 
ญีปุ่ นกบัประเทศต่าง ๆ รายละเอียดโปรดปรึกษาทีศนูย์ปรึกษาทางโทรศพัท์ 
(กดเบอร์โทรศพัท์สํานกังานสรรพากรและกด１) หรือสอบถามสถานกงสลุประเทศของท่าน 
(ภาคผนวก Ⅸ－５ หน้า 97 )    

ดคํูาอธิบายภาษีเงินได้เป็นภาษาองักฤษได้ที 
URL https://www.nta.go.jp/english/taxes/consumption_tax/02.htm 

 

② ภาษีจังหวัด /ภาษีเทศบาล  
 คนทีอาศยัอยู่ในจงัหวดัโอซาก้าไม่ว่าจะถือสญัชาติใดก็ตาม ถ้ามีรายได้มากกว่าผลรวมที 

กําหนดไว้ต้องเสียภาษีจงัหวดั / ภาษีเทศบาล  การคํานวณภาษีเหล่านี  คิดตามรายได้ของปีก่อนที 
ได้หกัลดหย่อนภาษีต่าง ๆ แล้ว  ถ้ายืนแบบแสดงรายได้ทกุปีอยู่แล้ว ไม่ต้องไปทําการยืนแบบเสียภาษี 
อีก  

ณ วนัที１มกราคมของทกุปี ปัจจบุนันีเทศบาลเขตทีอาศยัอยู่จะเรียกเก็บภาษี  ซงึคนทีได้เงิน 
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เดือนประจํา ภาษีจะถกูหกัจากเงินเดือนโดยอตัโนมตัิ  บคุคลนอกเหนือจากนีทางเทศบาล 
จะส่งใบเรียกเก็บภาษีมาให้แล้ว นําไปจ่ายทีธนาคาร ฯลฯ 

ภาษีของจงัหวดัโอซาก้ามีสดัส่วน  ％ ของรายได้ทีถกูเรียกเก็บภาษีบวกกบัอตัราเท่าเทียม 
อีก,   เยน ส่วนภาษีเทศบาลมีสดัส่วน   ％ 

ของรายได้ทีถกูเรียกเก็บภาษีบวกกบัอตัราเท่าเทียมอีก, เยน (การกําหนดสดัส่วนภาษีจงัหวดั 
％  และภาษีเทศบาล ％) 
 

③  ภาษีอสังหาริมทรัพย์ 

ณ วนัที  มกราคมของทกุปี ปัจจบุนันีถ้ามีอสงัหาริมทรัพย์ (ทีดิน, อาคาร)หรือ สินทรัพย์ 
ทีมีค่าเสือมราคาต้องจ่ายภาษีต่อเทศบาลทีมีอสงัหาริมทรัพย์เหล่านนัอยู่ อตัราภาษีคิดตามมลูค่า 
ประเมินของอสงัหาริมทรัพย์ฯลฯ เทศบาลจะส่งใบเรียกเก็บภาษีมาให้ทกุปี  กรุณานําไปจ่ายที 
ธนาคาร ฯลฯ  ตามทีกําหนดไว้ 

 

④  ภาษีรถยนต์, รถยนต์ทีมีขนาดเครืองยนต์เล็ก 
ณ วนัที  เมษายนผู้ มีประกนัรถยนต์, รถยนต์ทีมีขนาดเครืองยนต์เล็กตงัแต่  CC ลงไป  

จกัรยานยนต์ ต้องเสียภาษี ประมาณเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคมของทกุปี จะได้รับใบแจ้งเสีย 
ภาษี กรุณาชําระเงินทีธนาคารหรืออืนๆ 

 

⑤ ภาษีอืนๆ  

（ก） ภาษีผู้บริโภค 
  เมือซือสินค้าทกุชนิด บริการต่าง ๆ ต้องเสียภาษีผู้บริโภค  ％   

（ข） อืนๆ 
    ต้องเสียภาษีเมือซือหรือได้รับอสงัหาริมทรัพย์, ซือรถยนต์ ฯลฯ 
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Ⅷ-4 ธนาคารและการส่งเงนิไปต่างประเทศ 
 
１．ธนาคาร (กงิโค) 
     ผู้ ทีทํางานบริษัท หรืออาศยัอยู่ญีปุ่ นตงัแต่  เดือน ขนึไป สามารถเปิดบญัชีธนาคารได้  
นําบตัรพํานกั (ไซริวการ์ด) และตราประทบัชือไปทีธนาคาร แล้วกรอกแบบฟอร์มทีธนาคารกําหนด 
ขอเปิดบญัชี เมือดําเนินการเรียบร้อยแล้ว หากมีความประสงค์จะรับสมดุบญัชีเงินฝาก 
ซงึจะใช้บนัทกึรายการเข้าออกของเงินเพือรับรองว่าท่านเป็นเจ้าของบญัชีนนั 
กรณีฝาก-ถอนต้องใช้สมดุบญัชี และ 
ตราประทบัชือ แต่ถ้าเป็นคนต่างชาติใช้ลายเซน็แทนได้ 
หากประสงค์จะทําบตัรเอทีเอ็มทางธนาคารก็จะออกให้ สามารถฝาก-ถอนเงินทางเครืองเอทีเอ็ม 
โดยไม่ต้องใช้สมดุคูฝ่าก  ปกติเวลาทํางานของธนาคารจะเปิดตงัแต่ : น.ถึง : 
น.เท่านนัในวนัธรรมดา  แต่ถ้ามีบตัรเอทีเอ็ม  สามารถฝาก-ถอนเงินนอกเวลาทีเครืองได้ 
และในร้านสะดวกซือ หรือสถานีรถไฟ ฯลฯ ก็มีตู้ เอทีเอ็มไว้บริการ (อาจเสียค่าธรรมเนียมในการใช้)  
２． ไปรษณีย์ (ยูบงิเคียวคุ)  
     ไปรษณีย์ญีปุ่ นมีบริการเหมือนธนาคาร  ถ้ามีบตัรพํานกั (ไซริวการ์ด) สามารถเปิดบญัชีเงินฝาก 
ได้  และจะออกบตัรเอทีเอ็มให้ได้เหมือนกบัธนาคาร 
     ปกติเปิดบริการฝาก-ถอนและส่งเงินระหว่างเวลา : น.ถึง : น. (หยดุช่วงสินปี-ปีใหม่, 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย์ และวนัหยดุราชการ)  
３． การส่งเงนิไปต่างประเทศ 

โดยทวัไปแล้ว การส่งเงินไปต่างประเทศมี  วิธีคือ ส่งจากธนาคาร หรือไปรษณีย์  
     ธนาคารบางสาขาจะไม่มีบริการส่งเงินไปต่างประเทศ  ฉะนนักรุณาตรวจสอบให้แน่นอน 
การส่งเงินทางไปรษณีย์ก็จะมีบริการเฉพาะสาขาทีมีธนาคารยโูจ / บริการส่งเงินระหว่างประเทศเท่านนั   
นอกจาก วิธีการส่งเงินโดยโอนเข้าบญัชีโดยตรงแล้วยงัมีวิธีซือเช็คธนาณตัิ  (Money Order) 
จากธนาคารหรือไปรษณีย์ แล้วส่งทางไปรษณีย์ได้อีกด้วย  

ตามบทบญัญตัิของกฎหมาย เมือขอทําเรืองส่งเงินจําเป็นต้องยืนยนั 
สถานภาพบคุคลโดยแสดงบตัรพํานกั (ไซริวการ์ด) และมายนมัเบอร์ (หมายเลขประชากร) ฯลฯ 
การใช้วิธีการอืนส่งเงินไปต่างประเทศนอกจากธนาคาร  ไปรษณีย์  ฯลฯ 
ทีไม่ได้รับอนญุาตถือว่าผิดกฎหมาย โปรดระวงัด้วย 
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Ⅷ-5 เงนิบาํนาญ      
ผู้ ทีมีอายตุงัแต่ 𱁨𱁨 ปีถึง 𱁨𱁨 ปี แม้จะเป็นชาวต่างชาติก็จําเป็นต้องทําประกนัเงินบํานาญและ 

จ่ายค่าเบียประกนั ซงึประกนัเงินบํานาญทีชาวต่างชาติจะทําประกนัคือ 
ประกนับํานาญลกูจ้างและประกนับํานาญพลเมือง 

 

１． ประกันบาํนาญสวัสดกิารลูกจ้าง 
ผู้ ทีมีอาย ุ𱁨𱁨 ปีขนึไป ซงึทํางานในบริษัททีมีพนกังานมากกว่า 𱁨 คน จะต้องทําประกนับํานาญ 

ลกูจ้าง  สําหรับพนกังานชวัคราว(พาร์ทไทม์) หากมีจํานวนวนัหรือชวัโมงทํางาน 𱁨 ส่วน 𱁨 ขนึไป 
ของพนกังานประจําบริษัทนนั ก็จะต้องทําประกนันีด้วย (ถึงแม้จะทํางานไม่ถึง 𱁨 ส่วน 𱁨 หรือ 𱁨𱁨% 

ก็ตาม หากมีคณุสมบตัิของผู้ ทํางานชวัคราวครบตามข้อกําหนด（＊）ดงักล่าวข้างล่าง จะต้องทํา 
ประกนัด้วย)ค่าเบียประกนัจะแบ่งภาระจ่ายระหว่างพนกังานลกูจ้างกบั บริษัททีทํางาน ฝ่ายละ 𱁨𱁨% 
ซงึค่าเบียประกนัจะต่างกนัไปตามเงินเดือนและโบนสัของพนกังาน 
และการจ่ายค่าเบียประกนัจะจ่ายผ่านทางบริษัททีทํางานอยู่ 
（＊）１ ทํางานมากกว่า 𱁨𱁨 ชวัโมงต่อ 𱁨 สปัดาห์ 

   ２ มีแนวโน้มว่าจะอยู่ทํางานมากกว่า 𱁨ปี 
   ３ มีเงินเดือนมากกว่า 88,000 เยนต่อเดือน 

   ４ ไม่ได้เป็นนกัเรียน นกัศกึษา 
５ ทํางานในบริษัททีตามปกติมีพนกังานมากกว่า 501คน 

 

２．ประกันบาํนาญพลเมืองแห่งชาต ิ
ผู้ ทีไม่ได้ทําประกนับํานาญสวสัดิการลกูจ้างจะทําประกนับํานาญพลเมืองแห่งชาติ  ซงึค่าเบีย 

ประกนัจะไม่เกียวกบัรายได้ แต่เท่ากนัหมดทกุคนคือ 𱁨𱁨,340 เยนต่อเดือน（สําหรับปี 2018）เมือมี 
รายได้น้อย ฯลฯ ไม่สามารถจ่ายค่าเบียประกนัได้ หากทําการแจ้งอาจจะได้รับการยกเว้นค่าเบีย 
ประกนัทงัหมดหรือได้ส่วนลดบางส่วน 
รายละเอียดกรุณาติดต่อสอบถามทีช่องบริการรับผิดชอบเงินบํานาญ 
 

3．เงนิชดเชยเมือออกจากประกัน 
ประกนับํานาญสวสัดิการลกูจ้างและบํานาญพลเมืองแห่งชาติมีระบบ 

“เงินชดเชยเมือออกจากประกนั” 
คือระบบทีกรณีชาวต่างชาติทําประกนับํานาญระหว่างทีอาศยัอยู่ในญีปุ่ น 
และจ่ายค่าเบียประกนัมากกว่า 6 เดือนและเมือออกจากประเทศญีปุ่ นไปแล้ว 
หากทําการแจ้งตามระเบียบการภาย 
ใน 2 ปี  จะได้รับการจ่ายเงินชดเชยนี   หากท่านมีคณุสมบตัิทีจะได้รับเงินบํานาญมากกว่า  
ปีขนึไป ท่านไม่สามารถรับเงินชดเชยเมือออกจากประกนัได้ 
รายละเอียดกรุณาติดต่อสอบถามทีช่องบริการรับผิดชอบเงินบํานาญ ณ สํานกังานเขตเทศบาล 
หรือทีสํานกังานเงินบํานาญ และทีศนูย์บริการปรึกษาเงินบํานาญในชมุชนต่างๆ (ภาคผนวกⅨ－１ )
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Ⅸ  ภาคผนวก  
Ⅸ-4   รายชือองค์การสัมพันธ์ 
 
1. จงัหวดัโอซาก้า / เมืองหรือเทศบาลในจงัหวดั (ยกเว้นเมืองโอซาก้า, เมืองสาไก)  

ชือเทศบาล ทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ วันเวลา 
รับบริการ URL 

Osaka 
Prefecture  
จงัหวดัโอซาก้า 

2 Otemae, Chuo-ku, 
Osaka City 

 

06-6941-0351 
(ภาษาญีปุ่ น) 

9:00-17:30
（จนัทร์ - ศกุร์  
ยกเว้นชว่งสนิปี-ปี
ใหม1่2/29-1/3） 

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

[ภษาญีปุ่ น, องักฤษ, เกาหล ี- 
เกาหลเีหนือ, 
อกัษรจีนตวัยอ่,อกัษรจีนตวัเต็ม] 
 

06-6941-2297 
(ภาษาองักฤษ, จีน, 
เกาหล,ี โปรตเุกส, สเปน, 
เวียดนาม, ฟิลปิปินส์, 
ไทย,ญีปุ่ น） 

9:00-17:30 
(จนัทร์ - ศกุร์  
ยกเว้นชว่งสนิปี-ปี
ใหม1่2/29-1/3) 

Suita City 
เมืองซุยตะ 

1-3-40 Izumi-cho, 
Suita City 06-6384-1231 9:00-17:30 

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

แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

Takatsuki 
City  
เมือง 
ทะคะทฺสคึ ิ

2-1 Touen-cho, 
Takatsuki City 072-674-7111 8:45-17:15 

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

/kurashi/shiminkatsudo/foreignla

nguage/ 

 [ภาษาญีปุ่ น, องักฤษ, เกาหล ี- 
เกาหลเีหนือ, จีน] 

Ibaraki City  
เมืองอิบาระค ิ

3-8-13 Ekimae,  
Ibaraki City 072-622-8121 8:45-17:15 

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

Settsu City   
เมืองเซตทฺส ึ

1-1-1 Mishima,  
Settsu City 

06-6383-1111 
072-638-0007 

9:00-17:15 

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

Shimamoto 
Town 
ตําบลชิมะ 
โมะโตะ 

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

075-961-5151 9:00-17:30 

http://www.shimamotocho.jp/ 

แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

Toyonaka 
City   
เมือง 
โทโยนากะ 

3-1-1 
Nakasakurazuka, 
Toyonaka City 

06-6858-2525 
ภาษาญีปุ่ น 

9:00-17:15 

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

p/multilingual/index.html  

แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

06-6858-2730 
ภาษาองักฤษ（จนัทร์･
องัคาร･พฤหสั･ศกุร์） 
ภาษาจีน（พธุ） 

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

http://tifa-toyonaka.org./en/     
[องักฤษ] 

Ikeda City 
เมืองอเิคดะ 

1-1-1 Jyounan, Ikeda 
City 

072-752-1111 8:45-17:15 

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

4-6-1 Nishishoji, Minoh 
City 

072-723-2121 8:45-17:15 

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

แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 

[นานาภาษา] 
Toyono 
Town   
ตําบลโทโยโนะ 

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

072-739-0001 9:00-17:30  

http://www.town.toyono.osaka.jp/ 
แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

Nose Town 
ตําบลโนะเซะ 

28 Shukuno, Nose-cho 
Nose-gun 072-734-0001 8:30-17:00 

http://www.town.nose.osaka.jp/  
[ภาษาญีปุ่ น] 

Izumiotsu 
City 
เมืองอซิมึิโอทฺส ึ

9-12 Shinonome-cho, 
Izumiotsu City 

0725-33-1131 8:45-17:15 

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

แปลข้อความ 
อตัโนมตัิเป็น [นานาภาษา] 

Izumi City 
เมืองอซิมึ ิ

2-7-5 Fuchu-cho,  
Izumi City 

0725-41-1551 9:00-17:15 
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/

[ภาษาญีปุ่ น] 
Takaishi 
City 
เมืองทะคาอชิิ 

4-1-1 Kamo,  
Takaishi City 

072-265-1001 9:00-17:30 

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

แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

Tadaoka 
Town   
ตําบลทะดะโอ
คะ 

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

0725-22-1122 9:00-17:30 

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

p/ 

 [ภาษาญีปุ่ น] 

Kishiwada 
City 
เมืองคิชิวาดะ 

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

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

p/ แปลข้อความอตัโนมตัิเป็น 
[นานาภาษา] 

Kaizuka 
City 
เมืองไคซคึะ 

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

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

[ภาษาญีปุ่ น] 
Izumisano 
City 
เมืองอซิมึ ิ
สะโนะ 

1-295-3 Ichibahigashi, 
Izumisano City 072-463-1212 8:45-17:15 

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

แปลข้อความ 
อตัโนมตัิเป็น [นานาภาษา] 

Sennan 
City 
เมืองเซนนนั 

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

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

แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

Hannan 
City 
เมืองฮนันนั 

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

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

Kumatori 
Town ตําบล 
คมุะโทะริ 

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

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

[ภาษาญีปุ่ น] 

Tajiri Town 
ตําบลทะจิริ 

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

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

[ภาษาญีปุ่ น] 
Misaki 
Town 
ตําบลมิซะกิ 

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

072-492-2775 
（การเชือมความสมัพนัธ์ 
ระหวา่งประเทศ） 

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

Tondabaya
shi City 
เมืองทนดะบะ
ยาชิ 

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

http://www.city.tondabayashi.osa

ka.jp/  
แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 
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Kawachi- 
nagano 
City 
เมืองคาวาจินะ
กะโนะ 

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

http://www.city.kawachinagano.lg

.jp/ 

〔ภาษาญีปุ่ น, องักฤษ, เกาหล ี- 
เกาหลเีหนือ, จีน〕 

Matsubara 
City 
เมืองมะทฺส ึ
บาระ 

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

（จนัทร์～ศุกร์） 
9:00-17:30 
（เสาร์ที3） 
9:00-12:00 

http://www.city.matsubara.osaka.

jp/ 

แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

Habikino 
City 
เมืองฮะบิคิโนะ 

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

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

แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

Fujiidera 
City 
เมืองฟจิุเดร่ะ 

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

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

[ภาษาญีปุ่ น] 
Osaka- 
sayama 
City 
เมืองโอซาก้า 
สะยามะ่ 

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

（จนัทร์～ศุกร์） 
9:00-17:30 
（เสาร์ที1・ที3） 
9:00-12:00 

http://www.city.osakasayama.os

aka.jp/  
แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

Taishi Town 
ตําบลไทชิ 

88 Oaza Yamada, 
Taishi-cho, 
Minamikawachigun 

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

Kanan 
Town 
ตําบลคะนนั 

1359-6 Oaza Shiraki, 
Kanan-cho, 
Minamikawachigun 

0721-93-2500 9:00-17:30 
http://www.town.kanan.osaka.jp/ 
[ภาษาญีปุ่ น] 

Chihaya- 
akasaka 
Village 
หมูบ้่านฉิฮะยะ่ 
อะคะสะกะ 

180 Oaza Suibun, 
Chihayaakasaka-mura
Minamikawachi-gun 

0721-72-0081 9:00-17:30 

http://www.vill.chihayaakasaka.o

saka.jp/ 

 [ภาษาญีปุ่ น] 

Yao City 
เมืองยะโอะ 

1-1-1 Honmachi, Yao 
City 

072-991-3881 
ภาษาญีปุ่น 

8:45-17:15 
http://www.city.yao.osaka.jp/  
[ภาษาญีปุ่ น, องักฤษ, เกาหล ี- 
เกาหลเีหนือ, จีน, เวียดนาม, 
โปรตเุกส] 

072-922-3232 
ภาษาเวยีดนาม（จนัทร์･
องัคาร･พฤหสั･ศกุร์） 
ภาษาเกาหล、ีภาษาจีน 
（พธุ） 

9:00-17:00 
มีบริการลา่ม 

Kashiwara 
City 
เมืองคะชิวาร่ะ 

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

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

p/  แปลข้อความอตัโนมตัิ เป็น 

[นานาภาษา] 

Higashi- 
osaka City 
เมืองฮิกาชิ 
โอซาก้า 

1-1-1 Aramoto-kita, 
Higashiosaka City  

06-4309-3000 
ภาษาญีปุ่ น 

9:00-17:30 
http://www.city.higashiosaka.lg.jp

/  
แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

06-4309-3311 

ภาษาองักฤษ、เกาหล、ีจีน 
10:00-17:30 
9:00-12:00 

Moriguchi 
City 
เมืองโมริกจิุ 

2-5-5 Keihanhondouri, 
Moriguchi City 06-6992-1221 9:00-17:30 

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

Hirakata 
City 
เมืองฮิราคะตะ 

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

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

แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 
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2. เมืองโอซาก้าและทว่ีาการเขต, สาํนักงานสรรพากร 

 
 
 

Neyagawa 
City 
เมือง 
เนยะ่กาวะ่ 

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

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

p/   แปลข้อความอตัโนมตัิเป็น 
[นานาภาษา] 

Daito City 
เมืองไดโต 

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

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

แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

Kadoma 
City 
เมืองคะโดมะ 

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

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

แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

Shijonawa 
te City 
เมือง 
ชิโจนาวะเตะ 

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

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

แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

Katano City 
เมืองคะตะโนะ 

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

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

แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

ชือเทศบาล ทอียู่ เบอร์โทรศัพท์ วันเวลา รับบริการ URL 

Osaka City 
เมืองโอซาก้า 

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

06-6208-8181 
（ภาษาญีปุ่ น） 

จนัทร์～ศกุร์ 
9:00-17:30 

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

แปลข้อความอตัโนมตัเิป็น 
[นานาภาษา] 

06-6773-6533 
Information Counter 
（ภาษาองักฤษ,จีน, 
เกาหล ี- เกาหลเีหนือ） 

ทกุวนัยกเว้นช่วงสิ
นปี-ช่วงปีใหม ่
9:00-21:00 

http://www.ih-osaka.or.jp/inform
ation/counter.html  
ขา่วสารความเป็นอยูส่าํหรับคนตา่
งชาติ [ภาษาญีปุ่ น, องักฤษ, จีน, 
เกาหล ี- เกาหลเีหนือ] 

เวลารับบริการ（เขตดงักลา่วข้างลา่งใช้เวลาเดยีากนั） ภาษาทีให้บริการ 

（จนัทร์ ～ ศกุร์）9:00-17:30 

※สาํหรับวนัศกุร์หนว่ยงานสว่นหนงึขยายเวลาบริการจนถงึ 19:00 

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

※เฉพาะหนว่ยงานสว่นหนงึเทา่นนั 

ภาษาองักฤษ, จีน, เกาหล ี- เกาหลเีหนือ 
 

ชือเขต ทอียู่ 

เบอร์โทรศัพท์ URL 
[แปลข้อความอตัโนมตัิภาษาญีปุ่ น, องักฤษ, 

เกาหล ี- เกาหลเีหนือ, จีน] 

หน่วยงานให้ปรึกษา
แนะนําสําหรับ 

คนตา่งชาต ิ

ในกรณีทีไมท่ราบ
ผู้ รับผิดชอบ 

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

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

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

Fukushi 
ma 
ฟคุชิุมะ่ 

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

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

Konohana 
โคโนะฮะนะ่ 

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

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

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

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

Minato 
มินาโตะ 

1-15-25 Ichioka, 
Minato-ku, Osaka 
City 

06-6576-9907 06-6576-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/minato/ 

Taisho 
ไทโช 

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

Tennoji 
เท็นโนจิ 

20-33 Shimpouincho, 
Tennoji-ku, Osaka 
City 

06-6774-9907 06-6774-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/tennoji/ 

Naniwa 
นานิวะ 

1-4-20 
Shikitsuhigashi, 
Naniwa-ku, Osaka 
City 

06-6647-9907 06-6647-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/naniwa/ 

Nishi- 
yodogawa 
นิชิโยโดกาวะ่ 

1-2-10 Mitejima, 
Nishiyodogawaku, 
Osaka City 

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

Yodogawa 
โยโดกาวะ่ 

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

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

Higashi- 
yodogawa 
ฮิกาชิโยโด 
กาวะ่ 

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

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

Higashi- 
nari  
ฮิกาชินาริ 

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

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

Ikuno  
อิคโุนะ 

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

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

Asahi 
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 
ทฺสรุึมิ 

5-4-19 Yokozutsumi, 
Tsurumi-ku,Osaka 
City 

06-6915-9907 06-6915-9986 http://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/ 
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3. เมืองสาไกและทีว่าการเขต 

Abeno 
อะเบโนะ 

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

Suminoe 
สมุิโนะเอะ 

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

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

Sumiyoshi 
สมุิโยชิ 

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

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

Higashi- 
sumiyoshi 
ฮิกาชิสมุิโยชิ 

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

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

Hirano 
ฮิราโนะ 

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

Nishinari 
นิชินาริ 

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

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

สาํนักงานสรร
พากร ทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ วันเวลา รับบริการ 

Umeda 
อเุมดะ 

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

 
 
 
 

 จนัทร์ - ศกุร์ 

9:00-17:30 
วนัศกุร์เปิดถงึ 
19:00 

 

Kyobashi 
เคียวบาชิ 

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

Bentencho 
เบนเต็นโจ 

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

Namba 
นมับะ 

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

Abeno 
อะเบโนะ 

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

Senba Hojin 
เซ็มบะ โฮจิน 

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

ชือเทศบาล ทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ เวลารับบริก
าร URL 

Sakai 
City 
เมืองสาไก 

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

9:00-17:30 

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

   [ภาษาองักฤษ, เกาหล ี– 
เกาหลเีหนือ, จีน, โปรตเุกส, 
สเปน, เวียดนาม, ไทย, 
ฟิลปิปินส์、อินโดนีเซีย] 
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4. องค์การการเข้าประเทศ 

 

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

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

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

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

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

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

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

ชือเขต ทอียู่ เบอร์โทรศัพท์ เวลารับบริการ 
URL 

[ภาษาญีปุ่ น] 
Sakai 
สาไก 

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

 
 

จนัทร์ - ศกุร์ 

9:00-17:30 
 

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

Kita  
คิตะ 

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

/index.html 

Nishi 
นิชิ 

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

hi/index.html 

Naka 
นาคะ 

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

a/index.html 

Higashi 
ฮิกาชิ 

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

gashi/index.html 

Mihara 
มิฮาร่ะ 

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

ara/index.html 

Minami 
มินาม ิ

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

ami/index.html 

ชือ ทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ เวลารับบริก
าร URL 

Osaka 
Immigration 
Bureau  
กองตรวจ 
คนเข้าเมืองโอซา
ก้า 

1-29-53 Nanko Kita, 
Suminoe-ku, Osaka City 
 
ลงรถไฟใต้ดินสายจโูอทีสถานี คอส 
มอสสแควร์ ออกทางออกหมายเลข 
3 
 

ติดตอ่แตล่ะแผนกโ
ดยตรงจากURLข้า
งลา่งนี 

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

จนัทร์ - ศกุร์ 

9:00-17:30 
(แตจ่ะปิดรับก
ารยืนเอกสารถึ
งเวลา16:00) 

http://www.immi-moj.go.jp/ 
[มีบริการภาษาญีปุ่ น, 
องักฤษ, 
เกาหล-ีเกาหลเีหนือ,จีน, 
โปรตเุกส, สเปน] 
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TEL 06-6835-1192 
FAX 06-6835-6420 

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

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

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

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

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

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

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

Settsu Association for International Exchanges (SAIE) http://settsu-saie.org/ 
  สมาคมแลกเปลียนระหวา่งประเทศเมืองเซตทฺสึ 
TEL06-6383-1111 
FAX 06-6319-6251 

2F West Wing, Settsu City Hall 
1-1-1 Mishima, Settsu 566-8555      saie2003@maia.eonet.ne.jp 

Association for Toyonaka Multicultural Symbiosis（ATOMS）http://www.a-atoms.info/ 

สมาคมเพือการเอือประโยชน์ซงึกนัและกนัของนานาวฒันธรรมเมืองโทโยนากะ（ATOMS） 

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

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

Ikeda Multicultural Center (IMC)    
ศนูย์นานาวฒันธรรมเมืองอิเคดะ  
http://www.city.ikeda.osaka.jp/shisetsu/bunka/1447722780463.html 
TEL072-735-7588 
FAX072-735-7589 

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

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

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

Minoh Multicultural Center 
5-2-36 Onohara-nishi, Minoh 562-0032       info@mafga.or.jp 

Izumiotsu International Exchange Association  
สมาคมแลกเปลียนระหว่างประเทศเมืองอิซมึิโอทฺสึ 
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/sogoseisaku/seisakusuisin/kokusaikoryu/kokusaikory
ukyokai/index.html  

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

c/o Planning and Coordination Division 
Izumiotsu City Hall  
9-12 Shinonome-cho, Izumiotsu City, 595-8686  

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

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

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

izumi_iea@ican.zaq.ne.jp 
Takaishi Sister City Association  
สมาคมร่วมเป็นบ้านพีเมืองน้องของเมืองทะคาอิชิ 
TEL 072-265-1001 
FAX 072-263-6116 

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

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

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

tadaokajinken@town-tadaoka.jp 
International Friendship Association of Kishiwada http://ifa-kishiwada.rinku.org/index.html  
สมาคมความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศเมืองคชิิวาดะ  
TEL/FAX 
072-457-9694 

Madoka Hall 1-17-1 Araki-cho, Kishiwada 596-0004  
kokusai@mk.city.kishiwada.osaka.jp 

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

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

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

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

info@ica.gr.jp 
Sennan City ABC Committee    https://abc-iinkai.jp/  
คณะกรรมการ ABC ของเมืองเซนนนั 

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

c/o Policy Promotion Division   General Policy Department 
Sennan City Hall 
1-1-1 Tarui, Sennan 590-0592 

seisaku@city.sennan.lg.jp 
Hannan City International Exchange Circle   
ชมรมแลกเปลียนระหวา่งประเทศเมืองฮนันนั 

TEL/FAX 
072-476-2361 2861-77 Hakotsukuri, Hannan 599-0232 

Kawachinagano International Friendship Association （KIFA）http://www.kifa-web.jp/  
สมาคมความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศเมืองคาวาจินะกะโนะ（KIFA） 
TEL 0721-54-0002 
FAX 0721-54-0004 

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

Tondabayashi Intercultural Communication Center http://www4.kcn.ne.jp/~ticc/ 
ศนูย์ความสมัพนัธ์แลกเปลียนวฒันธรรมเมืองทนดะบะยาชิ 
TEL/FAX 
0721-24-2622 1-4-31 Koda, Tondabayashi 584-0036        ticc@m4.kcn.ne.jp 

Habikino International Exchange Volunteer Circle (MIYABI) 
ชมรมอาสาสมคัรแลกเปลียนระหวา่งประเทศเมืองฮะบิคโินะ (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.lg.jp 
Fujiidera International Friendship Association    http://fujiidera.web.fc2.com/  
สมาคมความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศเมืองฟจุิเดร่ะ 
TEL 072-939-1050 
FAX 072-952-8981 

c/o Community Promotion Division 
Fujiidera City Hall 1-1-1 Oka, Fujiidera 583-8583   
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Yao International Center（YIC）  http://www.helloyic.or.jp/  
ศนูย์ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศเมืองยะโอะ（YIC） 

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

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

helloyic@helen.ocn.ne.jp 
Kashiwara International Exchange Association  
สมาคมแลกเปลียนระหว่างประเทศเมืองคะชิวาร่ะ 
http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2014081300056/  
TEL 072-972-0881 
FAX 072-973-1201 

5F Kashiwara Chamber of Commerce  
1-2-2 Kashiwara City, 582-0007   

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

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

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

bunkoku@city.higashiosaka.lg.jp 
Moriguchi Foundation of International Exchange http://m-interex.daa.jp/  
มลูนิธิแลกเปลียนระหวา่งประเทศเมืองโมริกจุิ 
TEL 06-6998-3310 
FAX 06-6998-3545 

2-5-5 Keihanhondori, Moriguch 570-0083  
m-interex@nifty.com 

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

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） 
สมาคมความสมัพนัธ์และแลกเปลียนระหวา่งประเทศเมืองเนยะ่กาวะ่（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  

info@niefa.or.jp 
Katano International Friendship Association (KIFA) http://kifasound.web.fc2.com/index.htm/ 
สมาคมความสมัพนัธ์และแลกเปลียนระหวา่งประเทศเมืองคะตะโนะ (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 หน่วยงานให้คาํปรึกษาแนะนําเป็นภาษาต่างประเทศ 
ชือ ปรึกษาเนือเรือง ภาษาทีให้บริการ วันทาํงาน สถานทตีิดต่อ 

Osaka 
Information 
Service for 
Foreign 
Residents 
หน่วยงานให้คาํป
รึกษาแนะนําสาํห
รับชาวต่าง 
ชาตจัิงหวัดโอซา
ก้า  

รวมการให้คํา
ปรึกษาเรืองทั
วไป 

 

ภาษาองักฤษ, 
โปรตเุกส, สเปน, 
ฟิลิปปินส์, ไทย, จีน, 
เกาหลี-เกาหลีเหนือ, 
เวียดนาม 

จนัทร์ - ศกุร์ 
9:00 - 17:30 

ยกเว้นวนัหยดุร
าชการและชว่ง
ปีใหม่ 
(29ธ.ค.-3ม.ค.) 

 

06-6941-2297  
   ปรึกษาทางอเีมล์  
(ภาษาญีปุ่ น, องักฤษ) 
Jouhou-c@ofix.or.jp  
URL 
http://www.ofix.or.jp/life/index.ht
ml 

Osaka 
International 
House 
Foundation 
มูลนิธิแลก 
เปลียนระหว่างป
ระเทศอินเตอร์เ
นชันแนลเฮาท์ 

ภาษาองักฤษ, จีน, 
เกาหลี 
-เกาหลีเหนือ(ทกุวนั) 
 

จนัทร์ - ศกุร์ 
9:00 - 21:00 

ยกเว้นวนัหยดุร
าชการและชว่ง
สินปี- 
ปีใหม่ 

 

06-6773-6533 
 

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

 
 

Kansai Lifeline 
ไลฟ์ไลน์ 
เส้นชีวิตคันไซ 

ภาษาจีนไต้หวนั(ฮกเ
กียน), 
ภาษาจีนกลาง 

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

 

06-6441-9595 
 
URL 

http://www.geocities.jp/kansaisei
meisen/ 

Immigration 
General 
Information 
Center for 
Foreign 
Nationals 
ศูนย์ข่าวสาร 
ทัวไปเกียวกับ 
วีซ่าสาํหรับคนต่
างชาต ิ

ให้คําปรึกษาเ
กียวกบัสถาน
ภาพการพํานั
ก  

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

จนัทร์ - ศกุร์ 
8:30 - 17:15 

 

0570-013-904 

03-5796-7112  

(IP, PHS, ตา่งประเทศ) 

 
 

AMDA 
International 
Medical 
Information 
Center  

ศูนย์ข้อมูลข่าวส
าร 
สถานพยาบาล 
นานาชาต ิ
แอมด้า 

ให้คําปรึกษาทา
งการแพทย์ 
(แนะนําระบบ 
รักษาพยาบาล 
ของญีปุ่ น /   
แนะนําสถาน 
พยาบาลที 
สามารถให้ 
บริการด้วย 
ภาษาตา่ง 
ประเทศได้ 
และบริการลา่ม 
เป็นต้น) 

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

 

 03-6233-9266 

 (โตเกียวเซ็นเตอร์) 
URL http://amda-imic.com/ 
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ชือ ปรึกษาเนือเรือง ภาษาทีให้บริการ วันทาํงาน สถานทตีิดต่อ 
 

CHARM 
 

สาํนักงานชาร์ม 
 

ให้คําปรึกษา
ทางการแพทย์ 
(ให้คําปรึกษา
ด้วยนานาภา
ษาเกียวกบัเรื
องอาการติดเ
ชือทางเพศสมั
พนัธ์ เชน่ 
เอชไอวี) 

ภาษาสเปน, 
โปรตเุกส, องักฤษ 

องัคาร 
16:00 - 20:00 

 

 06-6354-5901 
 
สามารถมาปรึกษาทีสาํนกังานได้ 
 
URL 
http://www.charmjapan.com/ 

ภาษาไทย พธุ  
16:00 - 20:00 

ภาษาฟิลิปปินส์, 
องักฤษ 

พฤหสับดี 

16:00 - 20:00 

Osaka 
Employment 
Service Center 
for Foreigners 
 
ศูนย์บริการบริห
ารแรงงานต่างด้า
วโอซาก้า 

ให้คําปรึกษาเ
รืองแรงงาน 
(ให้คํา 
ปรึกษาและแ
นะนําอาชีพแ
ก่นกัศกึษาตา่
งชาตแิละผู้ ทีเ
ชียวชาญทาง
ด้านเทคโนโล
ยี) 

ภาษาองักฤษ, จีน, 
โปรตเุกส 

 (ยกเว้นวนัหยดุ 
ราชการ และชว่ง 
สินปี-ปีใหม ่ 
บางกรณีวนัทําง

าน 
จะเปลียนไป) 
จนัทร์ - ศกุร์ 
13:00 - 18:00 

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

ชนั 16 ตกึฮงัควิแกรนด์บลิดิง 
8-47 คะคดุะ-โจว、คติะ-ค、ุ 

โอซาก้า   
06-7709-9465 
  
 

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

ภาษาสเปน องัคาร / 

พฤหสับดี 
13:00 - 18:00 

ให้คําปรึกษาเ
รืองแรงงาน 
(คําแนะนํา 
เกียวกบัวีซา่) 

 จนัทร์ - ศกุร์ 
14:00 - 18:00 
กรุณาติดตอ่ลว่
ง 
หน้าและจองวนั
เวลา   

Hello Work 
(Sakai) 
ฮัลโหลเวิร์ค 
(สาไก) 

 
ให้คําปรึกษาเ
รืองแรงงาน  

 
ภาษาจีน / โปรตเุกส / 

สเปน 

 
จนัทร์ - ศกุร์ 
13: 00 – 17: 00 

ในกรณีทีจําเป็
น 
ต้องมีลา่ม 
กรุณาติดตอ่ลว่
งหน้า 

 
072-222-5049 
 
URL  
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka
-hellowork/list/sakai/madoguc
hi_goannai.html 
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ชือ ปรึกษาเนือเรือง ภาษาทีให้บริการ วันทาํงาน สถานทตีิดต่อ 

“The Advisor for 
Foreign 
Workers”, 
Osaka Labor 
Bureau 

หน่วยงานให้คาํ
ปรึกษาสาํหรับค
นงานต่างชาตกิร
มแรงงานโอซาก้
า 

 
ให้คําปรึกษาเ
กียวกบัเงือนไ
ข 
ด้านแรงงาน 

 
ภาษาองักฤษ 
 (จนัทร์ / พธุ) 
ภาษาโปรตเุกส 
 (พธุ / พฤหสับดี) 
ภาษาจีน (พธุ) 
 

 
9:00  – 17: 00 

(ยกเว้น12:00 - 

13:00) 
อาจมีการ 
เปลียนวนั   
กรุณาติดตอ่ 
ลว่งหน้า 

 
9 F Building No.2, Osaka 
Goudouchousha  
(government office complex) 
4-1-67 Otemae, Chuo-ku, 
Osaka City    
 
06-6949-6490 
URL  
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka
-roudoukyoku/hourei_seido_t
etsuzuki/advisor_foreign_wor
kers.html 

Telephone 
Consultation 
Service for 
Foreign 
Workers 
หน่วยงานให้คาํ
ปรึกษาทางโทรศั
พท์สาํหรับคนงา
นต่างชาต ิ

 

ให้คําปรึกษาเ
กียวกบัเงือนไ
ข 
ด้านแรงงาน,
อธิบายเกียวกั
บเรืองกฎหมา
ย 
และแนะนํา
สํานกังาน 
ตา่งๆทีเกียวข้
อง 

ภาษาองักฤษ 
 (จนัทร์ - ศกุร์) 

10:00 - 15:00 
(ยกเว้น 
12:00 - 13:00)      
 
 

 
0570-001701  

ภาษาจีน 
(จนัทร์ - ศกุร์) 

 
0570-001702  

ภาษาโปรตเุกส(จนัท
ร์ - ศกุร์) 

 
0570-001703 

ภาษาสเปน 
(องัคาร,พฤหสั,ศกุร์) 

 
0570-001704 

ภาษาฟิลิปปินส์ 

(องัคาร, พธุ) 

 
0570-001705 

ภาษาเวียดนาม 

(พธุ, ศกุร์) 
 
0570-001706 

 
Osaka 
Prefectural 
General Labor 
Office  
หน่วยสาํนักงานใ
ห้คาํปรึกษาแรงง
านทัวไปจังหวัดโ
อซาก้า 

 

 

ให้คําปรึกษาเ
กียวกบัปัญห
า /  
เรืองกลุ้มใจใ
นทีทํางานแล
ะปัญหาแรงง
านทวัไป 

 

ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 
 

จนัทร์ – ศกุร์ 
9:00 - 17:45 
 

ในกรณีทีจําเป็
น 
ต้องมีลา่ม 
กรุณาติดตอ่ลว่
งหน้า 

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

ชนั 3 ตกึเอรุโอซาก้า ตกึทิศใต้ 
2-5-3 อิชิโจว、จโูอ-ค、ุ 

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

Osaka 
Prefecture 
Female 
Consultation 
Center 
ศูนย์ปรึกษาสาํห
รับสตรี 
จังหวัดโอซาก้า 

ให้คําปรึกษาเ
กียวกบัปัญห
า /  
เรืองกลุ้มใจข
องสตรี 

ภาษาองักฤษ, จีน, 
เกาหลี-เกาหลีเหนือ, 
โปรตเุกส, สเปน, 
เวียดนาม,ฟิลิปปินส์, 
ไทย 

จนัทร์ - ศุกร์  
9:00 - 17:30 
 

 

06-6949-6181  

URL 
http://www.pref.osaka.lg.jp/joseis
odan/shokai.html  
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ชือ ปรึกษาเนือเรือง ภาษาทีให้บริการ วันทาํงาน สถานทตีิดต่อ 
Human Rights  
Consultation 
Center, Human 
Rights 
Protection 
Department , 
Osaka 
Legislation 
Bureau 
สาํนักงานทีปรึกษ
าด้านสทิธิมนุษยช
น แผนก 
คุ้มครองสทิธิ 
มนุษยชนกรม 
กฎหมายโอซาก้า 

ให้คําปรึกษาเ
กียวกบัสิทธิม
นษุยชน 
 

ภาษาองักฤษ, จีน, 
เกาหลี-เกาหลีเหนือ, 
ฟิลิปปินส์,โปรตเุกส, 
เวียดนาม 

 

จนัทร์ - ศุกร์  
9:00 - 16:00 
(ยกเว้น 
12:00 - 13:00)      
 

 

 0570-090911 
 
URL 
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jin
ken21.html 
 

Osaka Bar 
Association 
ศูนย์ปรึกษาเรืองสิ
ทธิมนุษยชนทางโท
รศัพท์ 
สมาคมทนายความ
โอซาก้า 

ให้คําปรึกษาเ
กียวกบัสิทธิม
นษุยชน  

ภาษาองักฤษ, จีน, 
เกาหลี- เกาหลีเหนือ 

วนัศุกร์ที 2 
และ4 ของเดือน 
12:00 - 17:00 

 

06-6364-6251 

Japan Legal 
Support Center 
(Houterasu) 
ศูนย์ช่วยเหลือ   
ด้านกฎหมายของ
ญีปุ่น(โฮเทราสุ) 

ให้คําปรึกษาเ
กียวกบักฎหม
าย 

ภาษาองักฤษ, จีน, 
เกาหลี - 
เกาหลีเหนือ 
สเปน, โปรตเุกส, 
เวียดนาม,ฟิลิปปินส์ 

จนัทร์ – ศุกร์ 
9:00 - 17:00 

 

 0570-078377 

URL 

http://www.houterasu.or.jp/multili

ngual/index.html 
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Ⅸ-3  การรักษาพยาบาลและสุขอนามัย 
１．รายชือคลีนิคฉุกเฉินตอนกลางคืนและวันหยุด 
(เฉพาะภาษาญีปุ่ นเท่านนั กรุณพาคนพดูภาษาญีปุ่ นได้ไปด้วย) 
  

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

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

 

ชือเมือง ชือสถานพยาบาล ทีอยู่ เบอร์โทรสัพท์ วันและเวลาทาํงาน 

Suita 

เมืองซุยตะ 

Suita Municipal 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินแห่งเท
ศบาลซุยตะ 
Int Ped Sur Den 

19-2 Deguchicho, 
Suita 
19-2 เดกจุิโจว ซุยตะ 
 
 

06-6339-2271 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

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

Shimamoto & 
Takatsuki 
ตําบล 
ชิมะโมะโตะ 
และ 
เมืองทะคะทฺสคึิ 

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

คลีนิคฉุกเฉินแห่งตาํ
บลชิมะโมะโตะและเ
ทศบาลทะคะทสฺึคิ 
Int  Ped  Sur  Den 

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

072-683-9999 

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

14:30- 6:30 
อาทิตย์และวนัหยดุราชการ 
(Int / Ped / Sur) 
9:30-11:30, 13:30-16:30, 
18:30-6:30 
อาทิตย์และวนัหยดุราชการ  
(Den) 
9:30-11:30, 13:30-16:30 
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ชือเมือง ชือสถานพยาบาล ทีอยู่ เบอร์โทรสัพท์ วันและเวลาทาํงาน 

Ibaraki 

เมืองอิบาระคิ 

Ibaraki Municipal 
Public Health and 
Medical Center 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินศูนย์บ
ริการสุขภาพการแพ
ทย์แห่งเทศบาลอิบา
ระคิ 
 Int Den 

*For pediatrics, visit 
Takatsuki/ 
Shimamoto 
Emergency Clinic 
สาํหรับแผนกกุมาร 
แพทย์ 
ตดิต่อคลีนิคฉุกเฉิน
แห่งตาํบลชิมะโมะโ
ตะหรือเทศบาลทะค
ะทสฺึคิ 

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

072-625-7799 

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

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

Settsu  

เมืองเซตทฺสึ 

Settu Municipal 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินแห่งเท
ศบาลเซตทสฺึ 
Int Ped  

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

เซตทฺส ึ  

072-633-1171 
อาทิตย์และวนัหยดุราชการ 
9:30 - 11:30 
13:30 - 16:30 

Toyonaka  

เมืองโทโยนากะ 

Clinic of Toyonaka 
Municipal Health 
Center 
คลีนิคฉุกเฉินศูนย์ก
ารแพทย์แห่งเทศบา
ลโทโยนากะ 
Int Ped Den 

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

อเุอะโนะสะกะ, 

โทโยนากะ  

06-6848-1661 อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

ชว่งวนัที14 / 15 

เดือนสิงหาคม, 

ชว่งสินปี - ปีใหม่ 
  
9:30 - 16:30 

Shounai Public 
Health Center 

ศูนย์การแพทย์แห่ง 
โชไน 
Int Ped Den 

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

06-6332-8558 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

ชว่งวนัที14 / 15 

เดือนสิงหาคม, 

ชว่งสินปี - ปีใหม่ 
 9:30-16:30 

Ikeda  

เมืองอิเคดะ 

Ikeda Municipal 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินแห่งเท
ศบาลอิเคดะ 
  Int Ped Den 

3-1-18 Jonan, 
Ikeda 
 
3-1-18 โจวนนั, 
อิเคดะ 
 

072-752-1551 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

ชว่งสินปี - ปีใหม่  
9:00 -11:30, 13:00 -15:30 
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ชือเมือง ชือสถานพยาบาล ทีอยู่ เบอร์โทรสัพท์ วันและเวลาทาํงาน 

Minoh 

เมืองมิโน่ 

Toyono District 
Children’s 
Emergency Clinic  
 
คลีนิคเดก็ฉุกเฉินแห่
งเขตโทโยโนะ 
Ped 

5-1-14 Kayano, 
Minoh 
 
5-1-14 คะยะ่โนะ,  
มิโน ่

072-729-1981 

กลางคืนของวนัในสปัดาห์  

18:30-6:30วนัถดัไป 

เสาร์14:30-6:30วนัถดัไป 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

ชว่งสินปี-ปีใหม่ 
8:30-6:30วนัถดัไป 

Minoh City Hospital 
 
โรงพยาบาลแห่งเทศ
บาลมิโน่ 
Int  Den  Sur   
 

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

072-728-2001 

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

เสาร์ (Int / Sur) 14:30 - 6:30 

วนัถดัไป 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

ชว่งสินปี - ปีใหม่  

 (Int / Sur) 8:30 - 6:30 
วนัถดัไป 

อาทิตย,์ วนัหยดุราชการ, 

ช่วงสินปี - ปีใหม่ 
 (Den) 10:00-16:30 

 
 
Osaka City 

 
 
 
เมืองโอซาก้า 
 

Juso Emergency 
Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินแห่ง 
จูโซ 
  Int Ped 

1-11-26  
Juso-Higashi, 
Yodogawa-ku, 
Osaka 
 
1-11-26  
จโูซ-ฮิกาชิ, 
โยโดกาวะ่-ค,ุ  
โอซาก้า  

06-6304-7883 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

ชว่งสินปี - ปีใหม่ 
  
10:00-16:30 

Miyakojima 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินแห่ง 
มิย่ะโกะจิม่ะ 
  Int Ped 

1-24-23  
Miyakojima-Mina
midohri, 
Miyakojima-ku, 
Osaka 
1-24-23  มิยะ่โกะ 
จิมะ่-มินามิโดโอริ,  
มิยะ่โกะจิมะ่-ค,ุ  
โอซาก้า 

06-6928-3333 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

ชว่งสินปี - ปีใหม่ 
  
10:00-16:30 
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ชือเมือง ชือสถานพยาบาล ทีอยู่ เบอร์โทรสัพท์ วันและเวลาทาํงาน 

Imazato 
Emergency Clinic  
คลีนิคฉุกเฉินแห่ง 
อิมะสะโตะ 
 Int Ped 

3-6-6 
Oimazato-Nishi, 
Higashinari-ku, 
Osaka 
 
3-6-6 โออิมะ่สะโตะ 
-นิชิ, ฮิกาชินาริ-ค,ุ  
โอซาก้า  

06-6972-0767 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

ชว่งสินปี - ปีใหม่ 
 
10:00-16:30 

Nakano 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินแห่ง 
นะคะโนะ 
  Int .Ped  

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

06-6705-1612 

กลางคืนของวนัในสปัดาห์  
 (Ped) 20:30-23:00 
อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

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

Central 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินกลาง 
 
 Int Ped Oph Oto 

4-10-13  
Shinmachi, 
Nishi-ku, Osaka 
 
4-10-13  ชิมมะจ,ิ 
นิชิ-ค,ุ โอซาก้า  

06-6534-0321 

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

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

Nishikujo 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินแห่ง 
นิชิคุโจ 
  Int Ped  

5-3-43 Nishikujo, 
Konohana-ku, 
Osaka 
 
5-4-25 นิชิคโุจ,  
โคโนฮานะ่-ค,ุ  
โอซาก้า 

06-6464-2111 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

ชว่งสินปี - ปีใหม่ 
 
10:00-16:30 

Sawanocho 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินแห่ง 
สะว่ะโนะโจ 
 Int Ped  

2-2-6 Sentai, 
Sumiyoshi-ku, 
Osaka 
 
2-2-6 เซ็นไต, 
สมุิโยชิ-ค,ุ โอซาก้า 
 

06-6672-6021 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

ชว่งสินปี - ปีใหม่ 
 
10:00-16:30 

Osaka Dental 
Association 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินแห่ง 

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

06-6772-8886 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

ชว่งสินปี - ปีใหม่ 
9:30-16:00 
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ชือเมือง ชือสถานพยาบาล ทีอยู่ เบอร์โทรสัพท์ วันและเวลาทาํงาน 
สมาคมทันยแพทย์ 
โอซาก้า 
Den 

1-3-27 โดกะชิบะ่, 

เท็นโนจิ-ค,ุ โอซาก้า 
 

06-6774-2600 
(เฉพาะเวลากลาง
คืนเทา่นนั) 

ทกุคืน 21:00-3:00 วนัถดัไป 

Sakai 
เมืองสาไก 

Sakai Children 
Emergency Center 
 Ped 
 
คลีนิคเดก็ฉุกเฉินแห่
งเทศบาลสาไก 
 
Ped 
 
 
 
 
 
 

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

072-272-0909 

กลางคืนของวนัในสปัดาห์  
20:30 - 4:30 วนัถดัไป 

เสาร์17:30 - 4:30 วนัถดัไป 

อาทิตย์,วนัหยดุราชการ  

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

ชว่งโอบ้ง 8/13,14,15 

9:30 - 11:30, 12:45 - 16:30 
(เฉพาะเสาร์ / อาทิตย1์7:30 - 
20:30), 20:30 - 4:30 วนัถดัไป 

ชว่งสินปี - ปีใหม่  

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

Senboku 
Emergency 
Medical Center 
ศูนย์การแพทย์ฉุกเ
ฉินแห่ง 
เซ็นโบะคุ 
Int  

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

มินาม-ิค ุ 
 

072-292-0099 

เสาร์ 17:30 - 20:30 

อาทิตย์,วนัหยดุราชการ  

9:30 - 11:30, 
12:45 - 16:30, 17:30 - 
20:30 
ชว่งโอบ้ง 8/13,14,15 

9:30 - 11:30, 12:45 - 
16:30, （เฉพาะเสาร์ / 
อาทิตย1์7:30 - 20:30） 
ชว่งสินปี - ปีใหม่  

9:30 - 11:00, 12:45 - 16:30 

Sakai Oral Health 
Center 
ศูนย์ทันตกรรมแห่งเ
ทศบาลสาไก 
Den 

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

072-243-0099 

เสาร์ 17:30-20:30 

อาทิตย์, 

วนัหยดุราชการ9:30-11:30, 

12:45-16:30 
ชว่งโอบ้ง 8/13,14,15 

9:30 - 11:30, 
12:45 - 16:30, （เฉพาะเสาร์ 
/ อาทิตย1์7:30 - 20:30） 
ชว่งสินปี - ปีใหม่  

9:30 - 11:00,  
12:45 - 16:30 
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ชือเมือง ชือสถานพยาบาล ทีอยู่ เบอร์โทรสัพท์ วันและเวลาทาํงาน 

Osakasaya 
ma 

เมืองโอซาก้า 
สะยามะ่ 

Osakasayama 
Medical 
Association 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินสมาค
มการแพทย์แห่งเทศ
บาลโอซาก้าสะยาม่
ะ 
Int 

1-500-1 
Higashino-higashi, 
Osakasayama 
 
1-500-1  
ฮิกาชิโนะ-ฮิกาชิ,  
โอซาก้าสะยามะ่ 
 

072-368-1110 

อาทิตย์, 

วนัหยดุราชการ(ยกเว้นชว่งสิ
นปี - ปีใหม่) 
9:00-12:00 

Takaishi  

เมืองทะคาอิชิ 

Takaishi City 
Medical & Clinical 
Care Center 
ศูนย์การแพทย์ฉุกเ
ฉินแห่งเทศบาลทะค
าอิชิ 
Int Ped 

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

072-265-5171 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

ชว่งสินปี - ปีใหม่ 
 
9:00-16:00 

Kishiwada  
เมืองคชิิวาดะ 
 
Izumi 
เมืองอิซมึิ 
 
Izumiotsu  
เมืองอิซมึิโอทฺสึ 
 
Takaishi  
เมืองทะคาอิชิ 
 
Kaizuka  

เมืองไคซคึะ 
 
Tadaoka  
 ตําบล 
ทะดะโอคะโจว 

North Senshu Area 
Center of Pediatric 
Emergency Care 
คลีนิคฉุกเฉินกุมารแ
พทย์แห่งบริเวณ 
เซ็นชูตอนเหนือ 
Ped 

1-1-51 Arakicho, 
Kishiwada 
 
1-1-51 อะราคโิจว,   
คชิิวาดะ  
 

072-443-5940 

เสาร์ 17:00 - 22:00 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

ชว่งสินปี - ปีใหม่ 
 
9:00-12:00,  
13:00-16:00, 
17:00-22:00 

Kaizuka 
เมืองไคซคึะ 

Kaizuka Municipal 
Emergency Clinic 
 
คลีนิคฉุกเฉินแห่งเท
ศบาลไคซึคะ 
Int Den 

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

072-432-1453 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

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

Izumisano  

เมืองอิซมึิ 
สะโนะ 
Kumatori  
ตําบลคมุะโทะริ 
Tajiri  

South Senshu Area 
Center of 
Emergency Care 
 
คลีนิคฉุกเฉินแห่งบ
ริเวณเซ็นชูตอนใต้ 
Int Ped 

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

072-464-6040 

เสาร์ (Int / Ped) 

17:30-20:30 
อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

ชว่งสินปี - ปีใหม่ 
 
 (Int / Ped) 9:30-11:30, 
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ชือเมือง ชือสถานพยาบาล ทีอยู่ เบอร์โทรสัพท์ วันและเวลาทาํงาน 
ตําบลทะจิริ 
Sennan  

เมืองเซนนนั 
Misaki  

ตําบลมิซะกิ 
Hannan 
เมืองฮนันนั 

12:30-16:30  
พฤหสั（Ped）19:30 - 22:30 

Tondabayashi 

เมือง 
ทนดะบะยาชิ 

Tondabayashi 
Municipal Health 
Center 
ศูนย์อนามัยแห่งเทศ
บาล 
ทนดะบะยะช ิ
Den Int 

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

0721-28-1333 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ 
 (Int) 
9:00-11:30, 13:00-15:30 
(Den)9:00 - 11:30 
ชว่งสินปี - ปีใหม่  

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

Tondabayashi 
 City Hospital 
โรงพยาบาลแห่งเทศ
บาล 
ทนดะบะยาชิ 
(เฉพาะเดก็อายุตาํก
ว่า 13 ปี) 
Ped 

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

0721-29-1121 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

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

Kawachinaga
no  

เมืองคาวาจินะ
กะโนะ 

Kawachinagano 
Municipal 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินแห่งเท
ศบาลคาวาจินะกะโ
นะ 
 
※

แผนกอายุรแพทย์(เ
ฉพาะเดก็อายุสูงกว่
า 13 ปี) 
Int Den 

2-13 Kikusuicho, 
Kawachinagano 
 
2-13 คคิซุุยโจว,  
คาวาจินะกะโนะ  
 

0721-55-0300 

เสาร์ (Int) 18:00-20:40 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

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

Habikino 
เมืองฮะบคิโินะ 

Habikino Municipal 
Emergency Clinic 
 
คลีนิคฉุกเฉินแห่งเท
ศบาลฮะบิคิโนะ 
Int Ped Den 

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

072-956-1000 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

ชว่งสินปี - ปีใหม่ 
10:00-12:00,  
13:00-16:00 
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ชือเมือง ชือสถานพยาบาล ทีอยู่ เบอร์โทรสัพท์ วันและเวลาทาํงาน 
 
Nighttime Pediatric 
Emergency Clinic
【for Matsubara, 
Fujiidera and 
Habikino】 
คลีนิคฉุกเฉินเวลาก
ลางคืน
【สาํหรับเมืองมะทฺ
สึบาระ,ฟุจิเดร่ะ,แล
ะฮะบิคิโนะ】  
Ped 

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

072-956-1000 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

ชว่งสินปี - ปีใหม่ 
 
17:30-21:30 

Fujiidera 
เมืองฟจุิเดร่ะ 

 
Fujiidera Municipal  
Health Center 
Emergency Clinic 
คลีนิคศูนย์อนามัยฉุ
กเฉินแห่งเทศบาล 
ฟุจิเดร่ะ Int Ped 
Den 
 

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

072-939-7194 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

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

Matsubara 

เมืองมตัสบึาร่ะ 

 
Matsubara 
Tokushukai 
Hospital 
โรงพยาบาล 
โทะคุชูไค  
มัตสึบาร่ะ 
Ped 

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

072-334-3400 

เสาร์ 13:00 - 17:00 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

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

Yao  

เมืองยะโอะ 

Yao Municipal 
Health Center 
ศูนย์อนามัยแห่งเทศ
บาลยะโอะ 
Int Ped Den 

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

072-993-8600 

เสาร์ (Ped) 17:00-20:30 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

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

Kashiwara 
เมืองคะชิวาร่ะ 

 
Kashiwara 
Municipal Hospital 
โรงพยาบาลแห่งเทศ
บาลคะชิวาร่ะ 
Int Ped Sur Ort 
*Ped is open in Sun 
AM only. 
*แผนกกุมารแพทย์จ
ะเปิดบริการเฉพาะช่
วงเช้าของวันอาทติย์
เท่านัน 

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

072-972-0885 

（Int）ทกุวนั24ชวัโมง 

（Sur）พฤหสั / เสาร์ / อาทิตย์ 
  8:45 - 8:45วนัถดัไป 
（Ped）พฤหสั17:00- 19:30 

 เสาร์ / อาทิตย์ 9:00 - 11:30 
（Ort）พฤหสั 

8:45 - 8:45วนัถดัไป 
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ชือเมือง ชือสถานพยาบาล ทีอยู่ เบอร์โทรสัพท์ วันและเวลาทาํงาน 

Higashiosaka 

เมืองฮิกาชิ 
โอซาก้า 
 

Higashiosaka 
Municipal 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินแห่งเท
ศบาลฮกิาชิโอซาก้า 
Int Ped Den 

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

06-6789-1121 

เสาร์ (Int / Ped) 

18:00-20:30 
อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

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

Moriguchi 

เมืองโมริกจุิ 

 
Moriguchi Internal 
& Pediatric 
Emergency Clinic 
คลีนิคอายุรแพทย์แ
ละกุมารแพทย์ฉุกเฉิ
นแห่งเทศบาลโมริกุ
จิ 
Int Ped 

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

06-6998-9970 

เสาร์ 18:00-20:30 

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

Hirakata 
เมืองฮิราคะตะ 

Hirakata 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินแห่งเท
ศบาลฮริาคะตะ 
Int Ped 

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

072-845-2656 

เสาร์ 17:40-20:30 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

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

 
Hirakata Municipal 
Dental Emergency 
Clinic 
คลีนิคทันตแพทย์ฉุ
กเฉินแห่งเทศบาล 
ฮริาคะตะ    
Den 
 

2-13-13  
Kinyahommachi, 
Hirakata 
2-13-13    
คนิยะ่ฮอมมะจิ,  
ฮิราคะตะ 

072-848-0841 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

ชว่งสินปี - ปีใหม่ 
9:30-11:30,  
13:00-16:30 
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ชือเมือง ชือสถานพยาบาล ทีอยู่ เบอร์โทรสัพท์ วันและเวลาทาํงาน 
 
North Kawachi 
Nighttime  
Emergency 
Medical Center 
【For Moriguchi, 
Hirakata, 
Neyagawa, Daito, 
Kadoma, 
Shijonawate and 
Katano】 
คลีนิคฉุกเฉินเวลาก
ลางคืนในเขต 
คาวาจิตอนเหนือ 
※

แผนกกุมารแพทย์(เ
ฉพาะเดก็อายุไม่เกิ
น 15 ปี) 
 
【สาํหรับเมืองโมริกุ
จิ,ะฮิราคะตะ,เนย่ะก
าว่ะ,ไดโต,คะโดมะ,ชิ
โจนาวะเตะและคะต
ะโนะ】 
Ped 

2-13-13  
Kinyahommachi, 
Hirakata 
 
2-13-13    
คนิยะ่ฮอมมะจิ,  
ฮิราคะตะ 

072-840-7555 
กลางคืนของวนัในสัปดาห์ 

, อาทิตย,์ วนัหยดุราชการ  

20:30-5:30 วนัถดัไป 

Neyagawa  

เมืองเนยะ่กาวะ่ 

 
Neyagawa 
Municipal Public 
Health and Welfare 
Center Clinic 
คลีนิคศูนย์สวัสดกิา
รและอนามัยแห่งเท
ศบาลเนย่ะกาว่ะ 
Int Ped Den 

28-22 
Ikedanishimachi, 
Neyagawa 
 
28-22  
อิเคดะนิชิมะจิ,  
เนยะ่กาวะ่ 

072-828-3931 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

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

Daito 
เมืองไดโต 

 
Daito Municipal 
Emergency Clinic 
คลีนิคฉุกเฉินแห่งเท
ศบาลไดโต 
※

สาํหรับเดก็อายุไม่เกิ
น 13 ปี 
Ped 
 

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

072-874-5110 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

ชว่งสินปี - ปีใหม่ 
 
10:00-11:30,  
13:00-15:30 
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ชือเมือง ชือสถานพยาบาล ทีอยู่ เบอร์โทรสัพท์ วันและเวลาทาํงาน 

Kadoma 
เมืองคะโดมะ 

Kadoma Municipal 
Health & Welfare 
Center Clinic 
คลีนิคศูนย์สวัสดกิา
รและอนามัยแห่งเท
ศบาลคะโดมะ 
Int Ped Den 

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

06-6903-3000 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

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

18:00-20:30 

Shijonawate 

เมืองชิโจนาวะเ
ตะ 
 

 
Shijonawate 
Municipal Health 
Center 
ศูนย์อนามัยแห่งเทศ
บาลชิโจนาวะเตะ 
※

แผนกกุมารแพทย์(เ
ฉพาะเดก็อายุไม่เกิ
น 13 ปี) 
Ped 

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

072-877-1231 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

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

Katano 

เมืองคะตะโนะ 

 
Katano Municipal 
Health Center 
 
ศูนย์อนามัยแห่งเทศ
บาลคะตะโนะ 
 
Int Ped Den 

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

072-891-8124 

อาทิตย์, วนัหยดุราชการ, 

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

 
Katano Hospital 
Emergency 
Medical Center 
ศูนย์การแพทย์ฉุกเ
ฉินแห่งเทศบาลคะต
ะโนะ 
(โรงพยาบาลคะตะโ
นะ) 
※

แผนกอายุรแพทย์(เ
ฉพาะผู้มีอายุมาก 
กว่า 15 ปีขึนไป) 
Int Ped 

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

072-891-0331 
เสาร์, อาทิตย์, วนัหยดุราชการ 
 
18:00-21:00 

 

※ชว่งสินปี – ปีใหม่ตามปกต ิคือ ตงัแตว่นัที 29 ธนัวาคมถึงวนัที 3 มาราคม  แตล่ะปีอาจมีการเลือนไมต่รงกนั 

กรุณาสอบถามรายละเอียดโดยตรงจากสถาบนัการแพทย์ 
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２. รายชือสถานีอนามัย 
 

ชือ  ทอียู่  โทรศัพท์ 

Prefectural Public Health Center in Osaka  สถานีอนามัยในจังหวดัโอซาก้า  

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

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

06-6339-2225 

Ibaraki  อิบาระคิ 8-11 Ohsumicho, Ibaraki  
8-11 โอสมึิโจว, อิบาระคิ   072-624-4668 

Neyagawa  
เนยะ่กาวะ่ 

28-3 Yasakacho, Neyagawa 
28-3 ยะ่สากาโจว, เนยะ่กาว่ะ 

072-829-7771 

Moriguchi   โมริกจุิ 2-5-5 Keihanhondori, Moriguchi  
2-5-5 เคฮงัฮอนโดโอะริ, โมริกจุิ 06-6993-3131 

Shijonawate  
ชิโจนาวะเตะ 

1-16 Esebicho, Shijonawate  
1-16 เอะเสบโิจว, ชิโจนาวะเตะ 

072-878-1021 

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

072-955-4181 

Tondabayashi 
ทนดะบะยาชิ 

3-1-35 Kotobukicho, Tondabayashi  
3-1-35 โคโตบคุโิจว, ทนดะบะยาชิ 0721-23-2681 

Izumi อิซมึิ 6-12-3 Fuchucho, Izumi  
6-12-3  ฟชุวูโจว, อิซมึิ 0725-41-1342 

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

072-422-5681 

Izumisano  
อิซมึิสะโนะ 

583-1 Kamikawaraya, Izumisano   
583-1 คะมิคะวารายะ่, อิซมึิสะโนะ  072-462-7701 

Public health center in Osaka City, Sakai City, Higashiosaka City, Takatsuki City, Toyonaka City  
and Hirakata City   
สถานีอนามัยในเขตเทศบาลโอซาก้า, สาไก, ฮกิาชิโอซาก้า, ทะคะทสฺึคิ, โทโยนากะและฮิราคะตะ 
Osaka City Health 
Center  
สถานีอนามัย 
โอซาก้า 

10th Floor, Abeno Medix 
1-2-7-1000 Asahimachi, Abeno-ku, Osaka  
ชนั10  ตกึอะเบโนะ เมดิกซ์ 
1-2-7-1000  อะสาฮีมะจิ, อะเบโนะ -ค,ุ โอซาก้า 

06-6647-0641 

Sakai City Health  
Center 
สถานีอนามัยสาไก 

6th Floor, Sakai City Hall Main Bldg. 
3-1 Minamikawaramachi, Sakai-ku, Sakai   
ชนั6  ตกึหลกั ทีวา่การอําเภอเมืองสาไก 
3-1  มินามิคาวารามะจิ, สาไก -ค,ุ สาไก 

072-222-9933 

Higashiosaka City 
Health Center  
สถานีอนามัย 
ฮกิาชิโอซาก้า 

4-3-22-300 Iwatacho, Higashiosaka   
4-3-22-300 อิวาตะโจว, ฮิกาชิโอซาก้า 

072-960-3800 
(สายหลัก） 
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Takatsuki City 
Health Center  
สถานีอนามัย 
ทะคะทสฺึคิ 

5-7 Jotocho, Takatsuki   
5-7 โจโตโจว, ทะคะทฺสคึิ 072-661-9333 

Toyonaka City 
Health Center   
สถานีอนามัย 
โทโยนากะ 

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

06-6152-7307 

Hirakata City 
Health Center 
สถานีอนามัย 
ฮริาคะตะ 

2-2-2 Ogaitocho, Hirakata   
2-2-2 โอไกโทะโจว, ฮิราคะตะ  072-845-3151 

Yao City Health 
Center 
สถานีอนามัย 
ยะโอะ 

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

072-994-0661 

 
 
3. รายชือศูนย์อนามัย(สุขภาพ) 
 

เขต ชือศูนย์อนามยั(สุขภาพ) ทอียู่ เบอร์โทรศัพท์ 

Kita คติะ 

Kita Public Health and 
Welfare Center 
ศูนย์สวัสดกิารและอนา
มัยแห่งเขตคิตะ 

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

06-6313-9882 06-6313-9968 

Miyakoji 
ma  
มิยะ่โกะจิ
มะ่ 

Miyakojima Public 
Health and Welfare 
Center  
ศูนย์สวัสดกิารและอนา
มัยแห่งเขต 
มิย่ะโกะจิม่ะ 

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

06-6882-9882 06-6882-9968 

Fukushi 
ma 
ฟคุชุิมะ่ 

Fukushima Public 
Health and Welfare 
Center  
ศูนย์สวัสดกิารและอนา
มัยแห่งเขตฟุคุชิม่ะ 

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

06-6464-9882 06-6464-9968 

Konoha 
na 
โคโนะฮะน่
ะ 

Konohana Public 
Health and Welfare 
Center   
ศูนย์สวัสดกิารและอนา
มัยแห่งเขต 
โคโนะฮะน่ะ 

1-8-4 Kasugade-Kita, 
Konohana-ku, Osaka  
1-8-4   คะสกุะเด-คติะ,  
โคโนฮานะ่-ค,ุ โอซาก้า 

06-6466-9882 06-6466-9968 

Chuo จโูอ 

Chuo Public Health 
and Welfare Center   
ศูนย์สวัสดกิารและอนา
มัยแห่งเขตจูโอ 

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

06-6267-9882 06-6267-9968 
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Nishi  นิชิ 
Nishi Public Health 
and Welfare Center   
ศูนย์สวัสดกิารและอนา
มัยแห่งเขตนิชิ 

4-5-14 Shinmachi, Nishi-ku, 
Osaka  
4-5-14 ชิมมะจิ, นิชิ-ค,ุ  
โอซาก้า 

06-6532-9882 06-6532-9968 

Minato 
มินาโตะ 

Minato Public Health 
and Welfare Center 
ศูนย์สวัสดกิารและอนา
มัยแห่งเขต 
มินาโตะ 

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

06-6576-9882 06-6576-9968 

Taisho 
ไทโช 

Taisho Public Health 
and Welfare Center  
ศูนย์สวัสดกิารและอนา
มัยแห่งเขตไทโช 

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

06-4394-9882 06-4394-9968 

Tennoji 
เท็นโนจิ 

Tennoji Public Health 
and Welfare Center  
ศูนย์สวัสดกิารและอนา
มัยแห่งเขต 
เทน็โนจ ิ

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

06-6774-9882 06-6774-9968 

Naniwa 
นานิวะ 

Naniwa Public Health 
and Welfare Center  
ศูนย์สวัสดกิารและอนา
มัยแห่งเขตนานิวะ  

1-4-20 Shikitsu-Higashi 
Naniwa-ku, Osaka  
1-4-20 ชิคทฺิสึ-ฮิกาชิ,  
นานิวะ-ค,ุ โอซาก้า 

06-6647-9882 06-6647-9968 

Nishiyod
ogawa 
นิชิโยโด 
กาวะ่ 

Nishiyodogawa Public 
Health and Welfare 
Center 
ศูนย์สวัสดกิารและอนา
มัยแห่งเขต 
นิชิโยโดกาว่ะ 

1-2-10 Mitejima, 
Nishiyodogawa-ku, Osaka   
1-2-10 มิเทจิมะ่,  
นิชิโยโดกาวะ่-ค,ุ โอซาก้า 

06-6478-9882 06-6478-9968 

Yodoga 
wa 
โยโดกาวะ่ 

 
Yodogawa Public 
Health and Welfare 
Center   
ศูนย์สวัสดกิารและอนา
มัยแห่งเขต 
โยโดกาว่ะ 

2-3-3 Juso-Higashi 
Yodogawa-ku, Osaka  
2-3-3 จโูซ-ฮิกาชิ,  
โยโดกาวะ่-ค,ุ โอซาก้า 

06-6308-9882 06-6308-9968 

Higashi 
yodoga 
wa 
ฮิกาชิโยโด 
กาวะ่ 
  

Higashiyodogawa 
Public Health and 
Welfare Center 
ศูนย์สวัสดกิารและอนา
มัยแห่งเขต 
ฮกิาชิโยโดกาว่ะ 

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

06-4809-9882 06-4809-9968 

Higashi 
nari   
ฮิกาชินาริ 

 
Higashinari Public 
Health and Welfare 
Center   
ศูนย์สวัสดกิารและอนา
มัยแห่งเขต 
ฮกิาชินาริ 

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

06-6977-9882 06-6977-9968 
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Ikuno  
อิคโุนะ 

Ikuno Public Health 
and Welfare Center  
ศูนย์สวัสดกิารและอนา
มัยแห่งเขตอิคุโนะ 

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

06-6715-9882 06-6715-9968 

Asahi 
อะสาฮิ 

Asahi Public Health 
and Welfare Center   
ศูนย์สวัสดกิารและอนา
มัยแห่งเขตอะสาฮิ 

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

06-6957-9882 06-6957-9968 

Joto 
โจโต 

Joto Public Health and 
Welfare Center   
ศูนย์สวัสดกิารและอนา
มัยแห่งเขตโจโต 

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

06-6930-9882 06-6930-9968 

Tsurumi 
ทฺสรุึม ิ

Tsurumi Public Health 
and Welfare Center   
ศูนย์สวัสดกิารและอนา
มัยแห่งเขตทสฺึรุมิ 

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

06-6915-9882 06-6915-9968 

Abeno 
อะเบโนะ 

Abeno Public Health 
and Welfare Center  
ศูนย์สวัสดกิารและอนา
มัยแห่งเขต 
อะเบโนะ 

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

06-6622-9882 06-6622-9968 

Suminoe 
สมุิโนะเอะ 

Suminoe Public 
Health and Welfare 
Center  
ศูนย์สวัสดกิารและอนา
มัยแห่งเขต 
สุมิโนะเอะ 

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

06-6682-9882 06-6682-9968 

Sumiyos
hi 
สมุิโยชิ 

Sumiyoshi Public 
Health and Welfare 
Center   
ศูนย์สวัสดกิารและอนา
มัยแห่งเขตสุมิโยชิ 

3-15-55 Minami-Sumiyoshi, 
Sumiyoshi-ku, Osaka  
3-15-55 มินามิ-สมุิโยชิ,  
สมุิโยชิ-ค,ุ โอซาก้า 

06-6694-9882 06-6694-9968 

Higashi 
sumiyo 
shi 
ฮิกาชิ 
สมุิโยชิ 

Higashisumiyoshi 
Public Health and 
Welfare Center   
ศูนย์สวัสดกิารและอนา
มัยแห่งเขต 
ฮกิาชิสุมิโยชิ 

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

ฮิกาชิสมุิโยชิ-ค,ุ โอซาก้า 

06-4399-9882 06-4399-9968 

Hirano 
ฮิราโนะ 

Hirano Public Health 
and Welfare Center  
ศูนย์สวัสดกิารและอนา
มัยแห่งเขตฮริาโนะ 

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

06-4302-9882 06-4302-9968 

Nishinari 
นิชินาริ 

Nishinari Public 
Health and Welfare 
Center  
ศูนย์สวัสดกิารและอนา
มัยแห่งเขตนิชินาริ 

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

06-6659-9882 06-6659-9968 
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Osaka Municipal  
Mental Health Center  
ศูนย์อนามัยจิตแพทย์แ
ห่งเทศบาลโอซาก้า 

3rd Floor, Miyakojima Center 
Building 
5-15-21 Nakanocho, 
Miyakojima-ku 
ตกึมิยะ่โกะจิมะ่เซ็นเตอร์ ชนั3 

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

 

06-6922-8520 
(สายหลัก） 

06-6923-0936 
(รับปรึกษาด้า

น 
สุขภาพจิต) 

＊เบอร์โทรศัพท์ 

ด้านซ้ายมือ：สอบถามเกียวกบัสวสัดกิารสขุศกึษา, การฉีดวคัซีนเเละหนงัสือคูมื่อแนะนําสขุภาพแมแ่ละเดก็ ฯลฯ 
ด้านขวามือ：สอบถามเกียวกบัเรืองสขุภาพทีปรึกษาแนะนํากบัผู้ เชียวชาญสถานีอนามยั 
（ไปเยียมเยียนทีบ้าน / ปรึกษาเกียวกบัเรืองสขุภาพ / ความรู้เกียวกบัเรืองสขุภาพ /  
แนะนําเกียวกบัการเลียงดบูตุร ฯลฯ） 

 
Other Municipalities เทศบาลอืนๆ 

ชือเทศบาล ชือศูนย์อนามัย(สุขภาพ) ทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

Sakai 

สาไก 

Sakai Public Health Center 
สถานีอนามัยสาไก 

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

072-238-0123 

Chinugaoka Public Health 
Center 
สถานีอนามัยฉินุกะโอกะ 

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

Higashi Public Health 
Center 
สถานีอนามัยฮกิาชิ 

195-1 Hikisho-haraderamachi, 
Sakai 
195-1 ฮิคโิช-ฮาร่ะเดร่ะมะจิ,  
สาไก 

072-287-8120 

Kita Public Health Center 
สถานีอนามัยคิตะ 

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

072-258-6600 

Nishi Public Health Center 
สถานีอนามัยนิชิ 

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

072-271-2012 

Minami Public Health 
Center 
สถานีอนามัยมินามิ 

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

072-293-1222 

Naka Public Health Center 
สถานีอนามัยนาคะ 

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

072-270-8100 

Mihara Public Health Center 
สถานีอนามัยมิฮาร่ะ 

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

0723-62-8681 
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Sakai City Mental Health 
Center 

สถานีอนามัยจิตแพทย์แห่ง 
เมืองสาไก 

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

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

072-245-9192 
(รับปรึกษาด้าน 

สุขภาพจิต) 
 

: 072-243-5000) 

Ikeda 
อิเคดะ 

Ikeda Municipal General 
Health and Welfare Center 

สถานีอนามัยและสวัสดภิาพก
ลางแห่งเทศบาลอิเคดะ 

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

072-752-1551 

Toyono 

โทโยโนะ 

Toyono Municipal Public 

Health and Welfare Center 

สถานีอนามัยและสวัสดภิาพ 
แห่งตาํบลโทโยโนะ 

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

072-738-3813 

Minoh 

มิโน่ 

Minoh Municipal General 
Public Health and Welfare 
Center 

สถานีอนามัยและสวัสดภิาพก
ลางแห่งเทศบาลมิโน่ 

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

Minoh Medical Health 
Center 

(มูลนิธิ) สถานีอนามัยมิโน่ 

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

Nose 
โนะเซะ 

Nose Municipal Public 
Health and Welfare Center 
（Sasayuri Center） 

สถานีอนามัยและสวัสดภิาพแ
ห่งตาํบลโนะเซะ  
(สาสายุริ เซ็นเตอร์) 

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

Suita 

ซุยตะ 

Senri Newtown Area Public 
Health and Welfare Center 

สถานีอนามัยและสวัสดกิารแ
ห่งบริเวณเซ็นรินิวทาวน์ 

Senri Newtown Plaza 
1-2-1 Tsukumodai, Suita  
เซ็นรินิวทาว  พลาซา่ 
1-2-1 ทฺสคึโุมะได ซุยตะ 
 

06-6873-8870 

Suita Municipal Public 
Health Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
ซุยตะ 

19-2 Deguchicho, Suita 
19-2  เดกจุิโจว ซุยตะ 
 

06-6339-1212 

Settsu 
เซตทสฺึ 

Settsu Municipal Public 
Health  Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาลเซ
ตทสฺึ 

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

Ibaraki 
อิบาระคิ 

 
Ibaraki Municipal Medical 
and Public Health Center 

สถานีอนามัยและการพยาบา
ลแห่งเทศบาลอิบาระคิ 

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

072-625-6685 
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Takatsuki 
ทะคะทสฺึคิ 

 
Takatsuki Municipal Public 
Health Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
ทะคะทสฺึคิ 

5-1 Johtohcho, Takatsuki 
5-1 โจโตโจว, ทะคะทฺสคึิ 
 

072-661-1108 

Takatsuki West Municipal 
Public Health Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
ทะคะทสฺึคิ ตะวันตก 

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

072-696-9460 

Shimamoto 
ชิมะโมะโตะ 

Shimamoto Municipal 
Fureai Center 
สถานีอนามัยแห่งตาํบล 
ชิมะโมะโตะ 

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

075-961-1122 

Hirakata 
ฮริาคะตะ 

Hirakata Municipal Public 
Health Center 

สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
ฮริาคะตะ 

2-13-13 Kinyahonmachi, 
Hirakata 
2-13-13 คนิยะ่ฮอมมะจิ, 
ฮิราคะตะ 

 

072-840-7221 

Neyagawa 
เนย่ะกาว่ะ 

Neyagawa Municipal Public 
Health and Welfare Center 

สถานีอนามัยและสวัสดกิารแ
ห่งเทศบาลเนย่ะกาว่ะ 

28-22 Ikeda-nishimachi, 
Neyagawa 
28-22 อิเคดะนิชิมะจิ,  
เนยะ่กาวะ่ 

072-838-1631 

Moriguchi 
โมริกุจ ิ

Moriguchi Municipal Public 
Health Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
โมริกุจ ิ

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

06-6992-2217 

Kadoma 
คะโดมะ 

Kadoma Municipal Public 
Health and Welfare Center 

สถานีอนามัยและสวัสดกิารแ
ห่งเทศบาลคะโดมะ 

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

Daito 
ไดโต 

Daito Municipal Public 
Health, Medical and Welfare 
Center 

สถานีอนามัยและสวัสดกิารแ
ห่งเทศบาลไดโต 

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

Shijo- 
nawate 

ชิโจนาวะเตะ 

Shijonawate Municipal 
Public Health Center 

สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
ชิโจนาวะเตะ 

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

072-877-1231 

Katano 
คะตะโนะ 

Katano Municipal Public 
Health and Welfare General 
Center 

สถานีอนามัยและสวัสดกิารแ
ห่งเทศบาลคะตะโนะ 

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

072-893-6400 

Yao 
ยะโอะ 

Yao Municipal Public Health 
Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาลยะ
โอะ 

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

 

072-993-8600 
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Kashiwara 
คะชิวาร่ะ 

Kashiwara Municipal Health 
and Welfare Center 

สถานีอนามัย 
แห่งเทศบาลคะชิวาร่ะ 

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

072-973-5516 

Higashi- 
Osaka 
ฮกิาชิ 

โอซาก้า 

Higashi Public Health 
Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
ฮกิาชิ 

1-1 Minami shijoucho, 
Higashiosaka 

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

Naka Public Health Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
นาคะ 

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

072-965-6411 

Nishi Public Health Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาลนิ

ชิ 

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

06-6788-0085 

Matsubara 
มะทสฺึบาร่ะ 

Matsubara Municipal Public 
Health Center 

สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
มะทสฺึบาร่ะ 

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

Habikino 
ฮะบิคิโนะ 

Habikino Municipal Public 
Health Center 
สถานีอนามัยฮะบิคิโนะ 

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

072-956-1000 

Fujiidera 
ฟุจิเดร่ะ 

Fujiidera Municipal Public 
Health Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
ฟุจิเดร่ะ 

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

072-939-1112 

Osaka- 
sayama 
โอซาก้า 
สะยาม่ะ 

Osakasayama Municipal 
Public Health Center 

สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
โอซาก้าสะยาม่ะ 

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

 
072-367-1300 

Tonda- 
bayashi 
ทนดะบะยาชิ 

Tondabayashi Municipal 
Public Health Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
ทนดะบะยาชิ 

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

0721-28-5520 

Kawachi- 
nagano 
คาวาจ ิ
นะกะโนะ 

Kawachinagano Municipal 
Public Health Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
คาวาจินะกะโนะ 

2-13 Kikusuicho, 
Kawachinagano 
2-13 คคิซุุยโจว,  
คาวาจินะกะโนะ 

0721-55-0301 

Kanan 
คะนัน 

Kanan Municipal Public 
Health and Welfare Center 
สถานีอนามัยแห่งตาํบลคะนั
น 

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

Taishi 
ไทชิ 

Taishi Municipal Public 
Health Center 
สถานีอนามัยแห่งตาํบลไทช ิ

101 Oaza Yamada, Taishi 
101 โออะซะ, ยามาดะ, ไทชิ 0721-98-5520 
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Chihaya- 
akasaka 

ฉิฮะย่ะ 
อะคะสะกะ 

Chihayaakasaka Municipal 
Public Health Center 

สถานีอนามัยแห่งหมู่บ้าน 
ฉิฮะย่ะอะคะสะกะ 

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

0721-72-0069 

Izumi 
อิซึมิ 

 
Izumi Municipal Public 
Health Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาลอิซึ
มิ 

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

Izumiotsu 
อิซึมิโอทสฺึ 

 
Izumiotsu Municipal Public 
Health Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
อิซึมิโอทสฺึ 

2-25 Miyacho, Izumiotsu 
2-25 มิยะ่โจว, อิซมึิโอทฺสึ 0725-33-8181 

Takaishi 
ทะคาอิชิ 

 
Takaishi Municipal Public 
Health Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
ทะคาอิชิ 

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

072-267-1160 

Tadaoka 
ทะดะโอคะ 

 
Tadaoka Municipal Public 
Health Center 

สถานีอนามัยแห่งตาํบล 
ทะดะโอคะ 

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

0725-22-1122 

Kishiwada 
คิชิวาดะ 

Kishiwada Municipal Public 
Health Center 

สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
คิชิวาดะ 

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

Kaizuka 
ไคซึคะ 

Kaizuka Municipal Public 
Health Center 
สถานีอนามัยแห่งเทศบาล 
ไคซึคะ 

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

Kaizuka Medical 
Association Hall 

สมาคมหอการแพทย์แห่งเทศ
บาลไคซึคะ 

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

Izumisano 
อิซึมิสะโนะ 
 

Izumisano Municipal Public 
Health Center 
แผนกส่งเสริมสุขภาพแห่งเท

ศบาลอิซึมิสะโนะ 

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

072-463-1212 

Kumatori 
คุมะโทะริ 

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

สถานีอนามัยและสวัสดกิารก
ลางแห่งตาํบลคุมะโทะริ 
(คุมะโทะริฟุเรไอเซ็นเตอร์) 

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

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

สถานีอนามัยและสวัสดกิารแ
ห่งตาํบลทะจิริ(ฟุเรไอเซ็นเตอ
ร์) 

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

Sennan 
เซนนัน 

Sennan Municipal Public 
Health Center 

สถานีอนามัยแห่งเทศบาลเซน
นัน 

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

072-482-7615 

Hannan 
ฮันนัน 

 

Hannan Municipal Public 
Health Center 

สถานีอนามัยแห่งเทศบาลฮัน
นัน 

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

072-472-2800 

Misaki 
มิซะคิ 

Misaki Municipal Public 
Health Center 

สถานีอนามัยแห่งตาํบลมิซะคิ 

2424-3 Tanagawa-tanigawa,  
Misaki 

2424-3 ทานากาวะ่-ทานิกาวะ่,  
มิซะค ิ

072-492-2424 
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Ⅸー４ แรงงาน 
1. รายชือฮัลโหลเวิร์คทอียู่ในจังหวัดโอซาก้า 
ชือ ทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ เขตอาํนาจ 

Osaka- 
Higashi  
โอซาก้า-ฮิกาช ิ

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

06-6942-4771 

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

Umeda  
อุเมดะ 

16 F Osaka EkimaeNo. 2 
Bldg, 1-2-2 Umeda, Kita-ku, 
Osaka  
 
ตกึโอซาก้า เอคมิาเอะ ชนั  
ได (นิ)บรุิ 
-- อุเมะดะ คิตะ-ค ุ โอซาก้า 
อยูใ่กล้กบัทางออกฮิกาชิกจุิของ 
สถานี『คติะชินจิ』รถไฟ JR โทไซ 

06-6344-8609 

Kita-ku, Miyakojima-ku, 
Asahi-ku, Konohana-ku, 
Fukushima-ku, 
Nishiyodogawa-ku 
 
คติะ-ค/ุมิยะ่โกะจิมะ่-ค/ุอะสาฮิ-ค ุ/ 
โคโนะฮะนะ่-ค ุ/ ฟคุชุิมะ่-ค ุ/ 
นิชิโยโดกาวะ่-ค ุ
 
 

Osaka-Nishi 
โอซาก้า-นิชิ 

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

Metro)สายนากะโฮริ-ทฺสรุึมิเรียวกจุิ 

06-6582-5271 

Nishi-ku, Naniwa-ku, Minato-ku, 
Taishou-ku,  
Selected areas in Chuo-ku 
below; 
Andojimachi, Uehonmachinishi, 
Tohhei, Ueshio, Nakadera, 
Matsuyamachi, Kawarayamachi, 
Kozu, Minamisenba, 
Shimanouchi, Dohtonbori, 
Sennichimae, 
Namba-sennichimae, Namba, 
Nihombashi, Higashi 
Shinsaibashi, Shinsaibashi-suji, 
Nishi Shinsaibasi, Soemoncho, 
Tanimachi 6 to 9 chome  
 
นิชิ-ค ุ/ นานิวะ-ค ุ/ มินาโตะ-ค ุ/ 
ไทโช-ค ุ/ และพืนทีในเขต จโูอ-ค ุเชน่  
อนัโดมะจิ / อเุอะฮอมมะจินิชิ / โทเฮ / 
อเุอะชิโอะ / นาคะเดร่ะ / 
มะทฺสยึะ่มะจิ 
 / คะวาระยะ่มะจิ / โคซึ / 
มินามิเซ็มบะ่ / ชิมะ่โนะอจุิ / 
โดตมโบริ / เซ็นนิจิมาเอะ / 
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ชือ ทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ เขตอาํนาจ 
นมับะ่เซ็นนิจิมาเอะ /นมับะ่ / 
นิฮองบาชิ / ฮิกาชิชินไซบาชิ / 
ชินไซบาชิ-สจุิ / นิจิชินไซบาชิ / โซเอะ 
มองโจว / ทานิมะจิ  - โชเมะ  

Abeno  
อะเบโนะ 

1-4-2 Fuminosato, Abeno-ku, 
Osaka  
3 min. walk from Bishoen 
station on the JR Hanwa 
Line/7 min. from Fuminosato 
station on the Tanimachi 
Subway Line(Osaka Metro)   
 
-- ฟุมิโนะสาโตะ   
อะเบโนะ-ค ุโอซาก้า 
เดนิ  นาที จากสถานี『บโิชเอ็ง』 
รถไฟ JR สายฮนัวะ 
เดนิ  นาทีจากสถานี
『ฟมุิโนะสาโตะ』 
รถไฟใต้ดนิ(Osaka Metro) 

สายทานิมะจิ 

06-4399-6007 

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

Yodogawa 
โยโดกาว่ะ 

３−４−11 Juso-Honmachi, 
Yodogawa-ku, Osaka  
3 min. walk north from 
Hankyu Juso station 
 
-- จูโซ-ฮอมมาจิ   
โยโดกาวะ่-ค ุโอซาก้า 
เดนิ  นาที จากสถานี『จโูซ』 
รถไฟสายฮงัควิ 

06-6302-4771 

Higashiyodogawa-ku,  
Yodogawa-ku, Suita City 
 
ฮิกาชิโยโดกาวะ่-ค ุ/  
โยโดกาวะ่-ค ุ/ ซุยตะ 
 

Fuse 
ฟุเซะ 

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

06-6782-4221 

Higashiosaka City, Yao City   
 
เมืองฮิกาชิโอซาก้า-ค ุ/เมืองยะโอะ-ค ุ
 

Sakai 
สาไก 

1～3F Sakai Regional Joint 
Government Office 2-29, 
Minamikawara-machi, 
Sakai-ku, Sakai 5 min. walk 
from Sakai Higashi Station on 
the Nankai Koya Line 
(Go to Window No. 1 for 
Employment Service Center 
for Foreigners.) Portuguese, 

072-238-8301 
 

Sakai 
 
สาไก 
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ชือ ทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ เขตอาํนาจ 
Spanish and Chinese 
interpreters are available   
by calling in advance at 
072-222-5049.     
 
ตกึทีว่าการอําเภอร่วม 
ภมูิภาคสาไก(สาไกฉิโฮโกโดโชฉะ)
ชนั -3 - มินามิ-คะวารามะจิ  
สาไก-ค ุสาไกเดนิ  นาที 
จากสถานี『สาไกฮิกาชิ』 
รถไฟสายนนัไกโคยะ่ 

Kishiwada 
คิชิวาดะ 

１２６４ Sakuzai-cho，
Kishiwada  
10 min. walk north from 
Higashikishiwada station on 
the JR Hanwa Line.  
 
 สะคุไซ-โจว คชิิวาดะ  
เดนิ  นาที จากสถานี 
『ฮิกาชิคชิิวาดะ』 
รถไฟ JR สายฮนัวะ 

072-431-5541 

Kishiwada City, Kaizuka City  
 
เมืองคชิิวาดะ, เมืองไคซคึะ 
 

Ikeda 
อิเคดะ 

１２−９ Sakaehonmachi, 
Ikeda  
5 min. walk north from Ikeda 
station on the Hankyu 
Takarazuka Line.  
 
- สาคะเอะฮอมมะจิ 
อิเคดะ  
เดนิ  นาที จากสถานี『อิเคดะ』 
รถไฟฮงัควิ  สายทาคาระซกึะ 

072-751-2595 

Ikeda City,  Toyonaka City,  
Minoh City, Toyono-gun 
Toyono-cho/Nose-cho 
 
เมืองอิเคดะ / เมืองโทโยนากะ /  
เมืองมิโน่ / ตําบลโทโยโนะ/ 
อําเภอโทโยโนะ/ อําเภอโนะเซะ 
 

Izumiotsu 
อิซึมิโอทสฺึ 

22-9 Asahimachi, Izumiotsu 
3 min. walk east from 
Izumiotsu station on the 
Nankai Main Line.  
 
ตกึเทะคสุพุิอะโอซาก้า ชนั  
- อะสาฮีมะจิ, อิซมึิโอทฺส ึ
เดนิ  นาที จากสถานี『อิซมึิโอทฺสึ』 
รถไฟนนัไก สายหลกั(ฮองเซ็น) 

0725-32-5181 

Izumiohtsu City, Izumi City, 
Takaishi City, Senboku-gun 
Tadaoka-cho 
 
เมืองอิซมึิโอทฺสึ / เมืองอิซมึิ /  
เมืองทะคาอิชิ / ตําบลเซ็นโบะค ุ 
ทะดะโอคะโจว 
 

Fujiidera 
 ฟุจิเดร่ะ 

3F DH Fujiidera Ekimae 
Building 2-10-18 Oka, 
Fujiidera  
2 min walk from Fujiidera 
station on the Kintetsu Minami 
 
ชนั  ตกึ DH ฟจุิเดร่ะ เอคมิาเอะ 
-- โอคะ ฟจุิเดร่ะ 
เดนิ  นาที จากสถานี『ฟจุิเดร่ะ』 
รถไฟสายคนิเทะทฺสมึินามิโอซาก้า 

072-955-2570 

Kashihara City, Matsubara City, 
Habikino City, Fujiidera City  
 
เมืองคะชิวาร่ะ / เมืองมตัสึบาร่ะ / 
เมืองฮะบคิโินะ / เมืองฟจุิเดร่ะ 
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ชือ ทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ เขตอาํนาจ 

Hirakata  
ฮริาคะตะ 

6F Vie.orner Aeon Hirakata 
7-1, Okahonmachi, Hirakata 3 
min. walk west from 
Hirakatashi station on the 
Keihan Main Line.  
 
ศนูย์การค้าบิโอรุเน /  

อิออนฮิราคะตะ ชนั  
- โอคะฮอมมะจิ  ฮิราคะตะ 
เดนิ  นาที จากสถานี 
『ฮิราคะตะชิ』 
รถไฟเคฮงั  สายหลกั(ฮองเซ็น) 

072-841-3363 

Hirakata City, Neyagawa City, 
Katano City  
 
เมืองฮิราคะตะ / เมืองเนยะ่กาวะ่ /  
เมืองคะตะโนะ 

Izumisano  
อิซึมิสะโนะ 

2-1-20 Uemachi, Izumisano  
5 min. walk southeast from 
Izumisano station on the 
Nankai Main Line. Adjacent 
Izumisano Police Station.  
 
-- อุเอะมะจิ, อิซมึิสะโนะ 
เดนิ  นาที จากสถานี  
『อิซมึิสะโนะ』รถไฟนนัไก  
สายหลกั(ฮองเซ็น)ถดัจากสถานี
ตํารวจ 
อิซมึิสะโนะ 

072-463-0565 

Izumisano City, Sennan City, 
Hannan City, Sennan-gun 
Kumatori-cho/tajiri-cho/Misaki-ch
o 
 
เมืองอิซมึิสะโนะ / เมืองเซนนนั /  
เมืองฮนันนั / เมืองเซนนนั  
/ตําบลคมุะโทะริ/ตําบลทะจิริ/ตําบล
มิซะกิ 
 
 

Ibaraki  
อิบาระคิ 

1-12 Higashi-Chujocho, 
Ibaraki  
8 min. walk east from Ibaraki 
station on the JR Kyoto Line. 
West of Ibaraki Fire Station.  
- ฮิกาชิจูโจโจว, อิบาระคิ 
เดนิ 8 นาที จากสถานี『อิบาระคิ』 
รถไฟ JR สายเกียวโต 
ถดัจากสถานีดบัเพลิงอิบาระค ินิชิ 

072-623-2551 

Ibaraki City, Takatsuki City, 
Settsu City, Mishima-gun 
Shimamoto-cho 
 
เมืองอิบาระคิ / เมืองทะคะทฺสคึิ /  
เมืองเซตทฺสึ / เมืองมิชิมะ่  
/ตําบลชิมะโมะโตะ 
 

Kawachi- 
nagano  
คาวาจินะกะ
โนะ 

7-2 Shouei-cho, 
Kawachinagano 20 min. walk 
west from Kawachinagano 
station on the Kintetsu 
Nagano/Nankai Koya Lines.  
 
- โชเอโจว  คาวาจินะกะโนะ 
เดนิ  นาที จากสถานี 
『คาวาจินะกะโนะ』 
รถไฟสายคนิเทะทฺสึ นะกะโนะ 
และรถไฟสายนนัไกโคยะ่ 

0721-53-3081 

Kawachinagano City, 
Tondabayashi City, 
Osakasayama City, 
Minanikawachi-gun Kanan-cho, 
Taishi Cho, 
Chihayaakasakamura 
เมืองคาวาจินะกะโนะ /  
เมืองทนดะบะยาชิ /  
เมืองโอซาก้าสะยามะ่ /  
ตําบลมินามิคาวาจิ-คะนนัโจว /  
ไทชิโจว / หมูบ้่านฉิฮะยะ่อะคะสะกะ 

Kadoma  
คะโดมะ 

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

06-6906-6831 

Moriguchi City, Daitoh City, 
Kadoma City, Shijohnawate City 
 
เมืองโมริกจุิ / เมืองไดโต /  
เมืองคะโดมะ / เมืองชิโจนาวะเตะ 
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ชือ ทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ เขตอาํนาจ 
 
ตกึโมริกจุิ-คะโดมะโชโคไคคงั  
ชนั   - โทโนะชิม่ะโจว   
คะโดมะ  
เดนิ  นาที จากสถาน
『คะโดมะชิ』รถไฟเคฮงั  
สายหลกั(ฮองเซ็น) 
และรถไฟโอซาก้าโมโนเรล 

 
 
 หน่วยบริการหางานของบุคคลต่างชาต ิ
 
ชือ ทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ เขตอาํนาจ 

Umeda 
อุเมดะ 

16 F Hankyu Grand Bldg. 
8-47 Kakuda-cho, Kita-ku, 
Osaka  
(Interpreters for English, 
Chinese, Portuguese are 
available Monday to Friday 
13:00 – 18:00 
Spanish, Tuesday/Thursday 
13:00 – 18:00)  
 
ชนั  ตกึฮงัควิแกรนด์บรุิ 
- คะคุดะโจว 
คติะ-ค ุโอซาก้า 
 

06-7709-9465 

N/A 
 
ทุกเขต 
 

Sakai  
สาไก 

Hello Work Sakai (⇒ the list 
above)  
ฮลัโหลเวิร์ค สาไก  
(⇒ดจูากรายชือข้างบน) 

072-222-5049 
Sakai City 
เมืองสาไก 

 
 
 

２. รายชือสาํนักงานควบคุมมาตรฐานแรงงาน 
 

ชือ ทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ เขตอาํนาจ 

Osaka 
-Chuo  
โอซาก้า จูโอ 

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

06-7669-8726 
Chuo-ku, Higashinari-ku, 
Joto-ku, Tennohji-ku, Naniwa-ku, 
Ikuno-ku, Tsurumi-ku  
 
จโูอ-ค ุ/ ฮิกาชินาริ-ค ุ/ โจโต-ค ุ/  
เท็นโนจิ-ค ุ/นานิวะ-ค ุ/ อิคโุนะ-ค ุ/ 
ทฺสรุึม-ิค ุ  
 

06-7669-8727 
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ชือ ทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ เขตอาํนาจ 
ใกล้กบัสถานี (Osaka Metro)

『โมริโนะมิยะ่』 
รถไฟ JR สายรอบเมือง(คนัโจเซ็น) 
และรถไฟใต้ดนิสายจโูอ 
 

06-7669-8728 

Temma 
เทน็ม่ะ 

7F OAP Tower 1-8-30, 
Tenmabashi, Kita-ku, Osaka 
10 min. walk from 
Sakuranomiya Station on the 
JR Loop Line/Tenmangu 
Station Osaka Tenmangu on 
the JR Tozai Line  
 
ตกึ OAP ทาวเวอร์ ชนั   
-- เท็มม่ะบาชิ 
คติะ-ค ุโอซาก้า 
เดนิ  นาที จากสถานี 
『สากรุะโนะมิยะ่』 
รถไฟ JR สายรอบเมือง(คนัโจเซ็น) 
และจากสถานี『โอซาก้าเท็มมวักู่』 
รถไฟ JR สายโทไซ 

06-7713-2003 

Kita-ku, Miyakojima-ku,  
Asahi-ku  
 
คติะ-ค ุ/ มิยะ่โกะจิมะ่-ค ุ/   
อะสาฮิ-ค ุ
 

06-7713-2004 

06-7713-2005 

Nishinoda 
นิชิโนะดะ 

5-3-63 Nishikujo 
Konohana-ku Osaka  
5 min. walk northwest from 
Nishikujo station on the JR 
Loop/ Hanshin Namba Lines. 
In front of NTT  
 
-- นิชิคุโจว 
โคโนะฮะนะ่-ค ุโอซาก้า 
เดนิ  นาที จากสถานี『นิชิคโุจว』 
รถไฟ JR สายรอบเมือง(คนัโจเซ็น) 
และรถไฟ สายฮงัชินนมับะ่ 

06-7669-8787 Konohana-ku,  
Nishiyodogawa-ku,  
Fukushima-ku  
 
โคโนะฮะนะ่-ค ุ/   
นิชิโยโดกาวะ่-ค ุ/   
ฟคุชุิมะ่-ค ุ
 

06-7669-8787 

06-7669-8788 

Higashi 
Osaka  
ฮกิาชิ 
โอซาก้า 

1-6-5 Wakae Nishishinmachi 
Higashiosaka  
7 min. walk southeast from 
Yaenosato station on the 
Kintetsu Nara Line 
 
-- วาคะเอะนิชิชิมมะจิ 
ฮิกาชิโอซาก้า 
เดนิ  นาที จากสถานี 
『ยาเอโนะสาโตะ』 
รถไฟคนิเทะทฺสึ 

06-7713-2025 

Higashiosaka city,  
Yao city  
 
เมืองฮิกาชิโอซาก้า /  เมืองยะโอะ 
 

06-7713-2026 

06-7713-2027 

Sakai 
สาไก 

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

072-340-3829 
Sakai city   
 
เมืองสาไก   
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ชือ ทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ เขตอาํนาจ 
 
ตกึทีว่าการอําเภอร่วม ชนั  
ภมูิภาคสาไก(สาไกฉิโฮโกโดโชฉะ) 
- มินามิคะวารามะจิ  
สาไก-ค ุ สาไก 
เดนิ  นาที จากสถานี 
『สาไกฮิกาชิ』 
รถไฟสายนนัไกโคยะ่ 

072-340-3831 

 

072-340-3835 

Kita Osaka  
คิตะ โอซาก้า 

1-6-8 Higashitamiya 
Hirakatashi 
15 min. walk southwest from 
Hirakatashi  station on the 
Keihan Main Line.  
 
-- ฮิกาชิทะมิย่ะ, ฮิราคะตะ 
เดนิ  นาที จากสถานี 
『ฮิราคะตะชิ』 
รถไฟเคฮงั  สายหลกั(ฮองเซ็น) 

072-391-5825 

Moriguchi city,  
Hirakata city,  
Neyagawa city,  
Daito city,  
Kadoma city,  
Shijonawate city,  
Katano city  
 
เมืองโมริกจุิ / เมืองฮิราคะตะ /   
เมืองเนยะ่กาวะ่ / เมืองไดโต /   
เมืองคะโดมะ / เมืองชิโจนาวะเตะ /  
เมืองคะตะโนะ 

072-391-5826 

072-391-5827 

Ibaraki 
อิบาระคิ 

 
2-5-7 Uenakajo, Ibaraki   
5 min. walk from Ibaraki 
station on the JR 
Kyoto/Ibarakishi station on 
the Hankyu Kyoto Lines  
 
2-5-7   อเุอะนาคะโจว, อิบาระคิ 
เดนิ  นาที จากสถานี『อิบาระคิ』 
รถไฟ JR สายเกียวโต 
และจากสถานี『อิบาระคชิิ』 
รถไฟฮงัควิเดง็เทะทฺส ึสายเกียวโต 

072-604-5308 Ibaraki city, Takatsuki city, Suita 
city, Settsu city, Mishima-gun, 
Shimamoto-cho  
 
เมืองอิบาระคิ / เมืองทะคะทฺสคึิ / 
เมืองซุยตะ / เมืองเซตทฺสึ /  
ตําบลมิชิมะ่ ชิมะโมะโตะโจว 
 
 
 

072-604-5309 

072-604-5310 

Osaka- 
Minami  
โอซาก้า-มิน
ามิ 

2-13-27 Tamadenaka 
Nishinari-ku Osaka  
Short walk towards East from 
Tamade  station on subway 
(Osaka Metro)Yotsubashi Line 
-- ทามะเดนาคะ, นิชินาริ-ค ุ
โอซาก้า 
ใกล้กบัสถานี『ทามะเด』 
รถไฟใต้ดนิ(Osaka Metro)สาย 
โยทฺสบึาชิ 

06-7688-5580 
Suminoe-ku,  
Sumiyoshi-ku,  
Nishinari-ku,  
Abeno-ku,  
Higashisumiyoshi-ku,  
Hirano-ku  
 
สมุิโนะเอะ-ค ุ/ สมุิโยช-ิค ุ/   
นิชินาริ-ค ุ/ อะเบโนะ-ค ุ/   
ฮิกาชิสมุิโยชิ-ค ุ/ ฮิราโนะ-ค ุ

06-7688-5581 

06-7688-5582 

Osaka- 
Nishi  
โอซาก้า-นิชิ 

 
9F Osaka Asterio Kitahorie  
1-2-19 Kitahorie, Nishi-ku, 
Osaka 
Near no. 5 exit of Yotsubashi 
station on the Subway (Osaka 
Metro)Yotsubashi Line  
 

06-7713-2021 Nishi-ku, Minato-ku,  
Taisho-ku  
 
นิชิ-ค ุ/ มินาโตะ-ค ุ/   
ไทโช-ค ุ
 06-7713-2022 
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ชือ ทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ เขตอาํนาจ 
ตกึอะสเุทริโอ คิตะโฮริเอะ ชนั   
-- คิตะโฮริเอะ,นิชิ-ค ุโอซาก้า 
ใกล้กบัทางออกหมาย  ของ 
สถานี『โยทฺสบึาชิ』 
รถไฟใต้ดนิ(Osaka Metro)สาย 
โยทฺสบึาชิ 

06-7713-2023 

Yodogawa  
โยโดกาว่ะ 
 

4-1-12 Nishimikuni 
Yodogawa-ku Osaka  
 
-- นิชิมิคุนิ 
โยโดกาวะ่-ค ุโอซาก้า 
เดนิ  นาที จากสถานี『มิคนุ』ิ 
รถไฟฮงัควิ  สายทาคาระซกึะ 
และเดนิ  นาที จากสถานี 
『ฮิกาชิมิคนุิ』 
รถไฟใต้ดนิ(Osaka Metro)สายมิ 
โดวสจุิ 
 

06-7668-0268 
Higashiyodogawa-ku,  
Yodogawa-ku,  
Ikeda city, Toyonaka city,  
Minoh city, Toyono-gun 
Toyono-cho/Nose-cho 
 
ฮิกาชิโยโดกาวะ่-ค ุ/ โยโดกาวะ่-ค ุ/ 
เมืองอิเคดะ / เมืองโทโยนากะ /   
เมืองมิโน่ / ตําบลโทโยโนะ 
อําเภอโทโยโนะ / อําเภอโนะเซะ 
 

06-7668-0269 

06-7668-0270 

Kishiwada 
คิชิวาดะ 

23-16 Kishiki-cho Kishiwada   
3 min. walk west from 
Takojizo on the Nankai Main 
Line  
 
- คิชิคิโจว   คชิิวาดะ 
เดนิ  นาที จากสถานี 
『ทาโกะจิโซ』 
รถไฟนนัไก  สายหลกั(ฮองเซ็น) 
 

072-498-1012 
Kishiwada city,  
Kaizuka city, Izumisano city,  
Sennan city, Sennan-gun 
Kumatori-cho/Tajiri-cho/Misaki-c
ho, Hannan city  
 
เมืองคะชิวาดะ่ / เมืองไคซคึะ /  
เมืองอิซมึิสะโนะ / เมืองเซนนนั / ตํา 
บลเซนนนั อําเภอคมุะโทะริ 
/ตําบลทะจิริ / ตําบลมิซะกิ / 
เมืองฮนันนั 

072-498-1013 

072-498-1014 

Habikino 
ฮะบิคิโนะ 

3-15-17 Konda Habikino   
5 min walk north from Furuichi  
station on the Kintetsu Minami 
Osaka Line 
 
-- คอนดะ  ฮะบิคโินะ 
เดนิ  นาที จากสถานี『ฟรุุอิจิ』 
รถไฟสายคนิเทะทฺสึ 
มินามิโอซาก้า 

072-942-1308 

Tondabayashi city,  
Kawachinagano city,  
Matsubara city,  
Habikino city,  
Fujiidera city,  
Osakasayama city,  
Minamikarachi-gun 
Kanan-cho/Taishi-cho/Chihayaa
kasakamura, Kashihara city  
 
เมืองทนดะบะยาชิ /  
เมืองคาวาจินะกะโนะ /  
เมืองมตัสบึาร่ะ / เมืองคะชิวาร่ะ 
เมืองฮะบคิโินะ / เมืองฟจุิเดร่ะ /  
เมืองโอซาก้าสะยามะ่ /  
ตําบลมินามิคาวาจิ อําเภอคะนนั 
/ตําบลไทชิ/หมูบ้่านฉิฮะยะ่อะคะสะก
ะ 
 

072-942-1308 

072-942-1309 
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ชือ ทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ เขตอาํนาจ 

Izumiotsu  
อิซึมิโอทสฺึ 

1-5-4 Ikeura-cho Izumiotsu    
7 min. walk east from 
Izumiotsu  station on the 
Nankai Main Line. Next to the 
Municipal Library.  
 
ชนั  ตกึเทคสุพุิอะโอซาก้า  
- อะสาฮีมะจิ, อิซมึิโอทฺส ึ
เดนิ  นาที จากสถานี『อิซมึิโอทฺสึ』 
รถไฟนนัไก  สายหลกั(ฮองเซ็น) 
 

0725-27-1211 
Izumiohtsu city,  
Izumi city, Takaishi city,  
Senboku-gun Tadaoka-cho 
 
เมืองอิซมึิโอทฺสึ /   
เมืองอิซมึิ / เมืองทะคาอิชิ /  
ตําบลเซ็นโบะค ุเมืองทะดะโอคะ 
  
 

0725-27-1211 

0725-27-1212 

※ ชอ่งบน       แผนกควบคมุ 

                        ชอ่งกลาง แผนกความปลอดภยัและสขุอนามยั 

                       ชอ่งลา่ง แผนกประกนัแรงงาน 
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Ⅸ－５ รายชือสถานกงสุล(เขตคันไซ)และสถานทูต 
１．สถานกงสุลใหญ่และสถานกงสุลทอียู่ในเขตคันไซ  
 
สถานกงสุลใหญ่ / สถานกงสุล ทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
Australia 
Australian Consulate-General 
ออสเตรเลีย 
สถานกงสุลใหญ่ออสเตรเลีย  
ณ นครโอซาก้า  

MID Tower Twin 21, 16f. 2-1-61 
Shiromi, Chuo-ku,Osaka 
ตกึ MIDทาวเวอร์ ทวีน 21, ชัน 16  
2-1-61 ชิโรมิ จโูอ-ค ุโอซาก้า 

06-6941-9271 

China 
Consulate-General of the 
People's Republic of China 
จีน 
สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณ 
รัฐประชาชนจีน  
ณ นครโอซาก้า 

3-9-2 Utsubohonmachi, Nishi-ku, 
Osaka 
3-9-2 อทฺุสโึบฮอมมะจิ  นิชิ-ค ุโอซาก้า 

06-6445-9481 

France 
Consulate-General of France 
in Osaka-Kobe 
ฝรังเศส 
สถานกงสุลใหญ่ฝรังเศส 
ณ นครเกียวโต 

8 Yoshida Izumidono-cho, 
Sakyo-ku, Kyoto  
8 โยชิดะ อิซมึิโดโนโจว  สะเคียว-ค ุ 
 เกียวโต 

075-761-2165/2988 

Germany 
Consulate-General of the 
Federal Republic of Germany 
in Osaka 
เยอรมนี   
สถานกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธาร
ณรัฐเยอรมนี 
ณ นครโอซาก้า-โกเบ 

Umeda-Sky Bldg. Tower East. 35f. 
1-1-88, Oyodonaka, Kita-ku,  
Osaka 
ตกึอเุมะดะสกาย 
ทาวเวอร์ตะวนัออกชนั 35  
1-1-88 โอโยโดนาคะ, คติะ-ค ุ
โอซาก้า 
 

06-6440-5070 
 
 
 

India 
Consulate-General of India in 
Osaka 
อินเดีย 
สถานกงสุลใหญ่ 
สาธารณรัฐอินเดีย 
ณ นครโอซาก้า 

Senba-I. S. Bldg. 10f. 1-9-26 
Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka 
ตกึเซ็มบะ่ I.S., ชนั 10 
1-9-26  ควิทะโร่โจว จโูอ-ค ุ โอซาก้า 

06-6261-7299 

Indonesia 
Consulate-General of the 
Republic of Indonesia in 
Osaka 
อินโดนิเซีย 
สถานกงสุลใหญ่ 
สาธารณรัฐอินโดนิเซีย 
ณ นครโอซาก้า 

Naganoshima Intes Bldg. 22F. 
6-2-40 Kita-ku , Osaka 
ตกึนากะโนะชิมะ่  อินเทส ุชนั 22  
6-2-40 นากะโนะชิมะ่ 
คติะ-ค ุ โอซาก้า 

06-6449-9898/9882~9890 
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Italy 
Consulate-General of Italy in 
Osaka 
อิตาลี 
สถานกงสุลใหญ่อิตาลี 
ณ นครโอซาก้า 

17F, Nakanoshima Festival Tower 
2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku, 
Osaka  
ตกึนากะโนะชิมะ่ ชนั 17 
 เฟสตวิลั ทาวเวอร์  
2-3-18 นากะโนะชิมะ่  คิตะ-ค ุ  
โอซาก้า 
 

06-4706-5820 

Korea 
Consulate-General of the 
Republic of Korea in Osaka 
เกาหลี 
สถานกงสุลใหญ่ 
สาธารณรัฐเกาหลี 
ณ นครโอซาก้า 

Gomi Building 
2-5-13 Kyutaro-machi, Chuo-ku, 
Osaka 
ตกึ โกมิ 
--  ควิทาโร่-โจว จโูอ-ค ุ โอซาก้า 
 

06-6213-1401 
06-4256-2345 

 

Mongolia 
Consulate-General of 
Mongolia in Osaka 
มองโกเลีย 
สถานกงสุลใหญ่ 
ประเทศมองโกเลีย 
ณ นครโอซาก้า 

3f, Estate Building 1-4-10,  
Bokuro-machi, Chuo-ku, Osaka 
ตกึเอสเึทโตะ บะคโุร่โจว  ชนั 3 
1-4-10 บะคโุร่-โจว  จโูอ-ค ุ โอซาก้า 

06-4963-2572 

Netherlands 
Royal Netherlands 
Consulate-General in Osaka 
เนเธอร์แลนด์ 
สถานกงสุลใหญ่ 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
ณ นครโอซาก้า 

Kitahama 1 Chome Heiwa Bldg. 
8F. Room B  
1-1-14 Kitahama, Chuo-ku, Osaka 
ตกึคติะฮามะ่ 1โชวเมะ เฮวะ่  
ชนั 8 ห้อง B 
1-1-14 คติะฮามะ่, จโูอ-ค ุ โอซาก้า 

06-6484-6000 

Pakistan 
Consulate of the Islamic 
Republic of Pakistan in Osaka 
ปากีสถาน 
สถานกงสุล 
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 
ณ นครโอซาก้า 

4-F H1, Asia Pacific Trade Center 
ITM, 2-1-10, Nankokita, 
Suminoe-ku, Osaka  
ตกึอาเซียไทเฮโย เทรดเซ็นเตอร์  
ITMชนั 4 ห้อง H1 
2-1-10 นนัโคคิตะ  
สมุิโนะเอะ-ค ุ โอซาก้า 

06-6569-3106 

Panama 
Consulate of the Republic of 
Panama in Kobe 
ปานามา 
สถานกงสุล 
สาธารณรัฐปานามา 
ณ นครโกเบ 

Yamamoto Bldg. 7f. 71 Kyomachi, 
Chuo-ku, Kobe 
ตกึยามาโมโตะ ชนั  
 เคียวมะจิะ, จโูอ-ค ุ โกเบ 

078-392-3361 
/3362 
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Philippines 
Consulate-General of the 
Republic of the Philippines in 
Osaka 
ฟิลิปปินส์ 
สถานกงสุล 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ณ นครโอซาก้า 

 
Twin 21 MID Tower24f. 2-1-61 
Shiromi, Chuo-ku, Osaka 
ชนั 24  
ตกึ MIDทาวเวอร์  ทวีน 21 
2-1-61 ชิโรมิ จโูอ-ค ุโอซาก้า 
 

06-6910-7881 

Russia 
Consulate-General of the 
Russian Federation in Osaka 
รัสเซีย 
สถานกงสุลใหญ่ 
สหพันธรัฐรัสเซีย 
ณ นครโอซาก้า 

1-2-2 Nishi-Midorigaoka, 
Toyonaka 
1-2-2 นิชิ มิโดริกะโอคะ, โทโยนากะ 

06-6848-3451/3452 

Thailand 
Royal Thai 
Consulate-General in Osaka 
ไทย 
สถานกงสุลใหญ่ 
ราชอาณาจักรไทย 
ณ นครโอซาก้า 

Bangkok Bank Bldg. 1f, 4f, 5f 
1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku, 
Osaka 
ตกึธนาคารกรุงเทพ ชนั 4 
1-9-16  ควิทะโร่โจว, จโูอ-ค ุ โอซาก้า 

06-6262-9226 / 9227 

United Kingdom 
British Consulate-General in 
Osaka 
สหราชอาณาจักร 
สถานกงสุลใหญ่ 
อังกฤษ ณ นครโอซาก้า 
 

Midosuji Grand Tower 19f.  
3-5-1 Bakuro-machi, Chuo-ku, 
Osaka 
ตกึมิโดวสจุิ แกรนด์ทาวเวอร์ ชนั 19 
3-5-1 บะคโุร่โจว, จโูอ-ค ุ โอซาก้า 
 

06-6120-5600 

U.S.A 
American Consulate-General 
in Osaka-Kobe 
อเมริกา 
สถานกงสุลใหญ่ 
สหรัฐอเมริกา  
ณ นครโอซาก้า-โกเบ  

2-11-5 Nishitenma, Kita-ku, Osaka 
2-11-5 นิชิเท็มมะ่ คิตะ-ค ุ โอซาก้า 
 

06-6315-5900 

Vietnam 
Consulate-General of the 
Socialist Republic of Viet Nam 
in Osaka 
เวียดนาม 
สถานกงสุลใหญ่ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนา
ม 
ณ นครโอซาก้า 
 

4-2-15 Ichinocho Higashi, 
Sakai-ku, Sakai City 
4-2-15 อิฉิโนะโจว ฮิกาชิ, สาไก-ค ุ 
สาไก 
 

072-221-6666 

（เรียงลําดบัตามตวัพยญัชนะภาษาองัฤษ） 
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２．รายชือสถานทูตและสถานกงสุลกิตตมิศักดทีิอยู่ในญีปุ่น (กรณีทีไม่มีสถานกงสุลใหญ่ในเขตคันไซ)  
 

เอเซีย 
สถานทตู เบอร์โทรศัพท์ 

Bangladesh 
บังคลาเทศ 

Embassy of the People's Republic of Bangladesh 
สถานทตูสาธารณรัฐประชาชนบงักลาเทศ 03-3234-5801 

Brunei 
บรูไน 

Embassy of Brunei Darussalam 
สถานทตูเนการาบรูไนดารุสซาลาม   03-3447-7997 

Cambodia 
กัมพูชา 

Royal Embassy of Cambodia 
สถานทตูพระราชาณาจกัรกมัพชูา   03-5412-8521 

Laos 
ลาว 

Embassy of the Lao People's Democratic Republic 
สถานทตูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 03-5411-2291/2292 

Malaysia 
มาเลเซีย 

Embassy of Malaysia 
สถานทตูมาเลเซีย 03-3476-3840 

Maldives 
มัลดีฟส์ 

Embassy of the Republic of Maldives 
สถานทตูสาธารณรัฐมลัดีฟส์ 03-6234-4315 

Myanmar 
พม่า 

Embassy of the Union of Myanmar 
สถานทตูสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา 03-3441-9291/9294 

Nepal 
เนปาล 

Embassy of the Federal Democratic Republic of 
Nepal 
สถานทตูสหพนัธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 

03-3705-5558/5559 

Sri Lanka 
ศรีลังกา 

Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri 
Lanka 
สถานทตูสาธารณรัฐสงัคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา 

03-3440-6911/6912 

Singapore 
สิงคโปร์ 

Embassy of the Republic of Singapore 
สถานทตูสาธารณรัฐสิงคโปร์ 03-3586-9111/9112 

Timor-Leste 
ตมิอร์ตะวันอ
อก 

Embassy of the Democratic Republic of 
Timor-LesteSot 
สถานทตูสาธารณรัฐประชาธิปไตยตมิอร์-เลสเต 

03-3238-0210/0215 

สถานกงสุลกิตตมิศักด ิ เบอร์โทรศัพท์ 

Bhutan 
ภูฏาน 

Honorary Consulate of the Kingdom of Bhutan  
สถานกงสลุกิตตมิศกัด์ราชอาณาจกัรภฏูาน   
ณ นครโอซาก้า 

06-6227-4641 

 
อเมริกาเหนือ 

สถานทูต เบอร์โทรศัพท์ 
Canada 
แคนาดา 

Embassy of Canada 
สถานทตูแคนาดา 03-5412-6200 
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ละตนิอเมริกา 
สถานทูต เบอร์โทรศัพท์ 

Argentine 
อาร์เจนตน่ิา 

Embassy of the Argentine Republic 
สถานทตูสาธารณรัฐ อาร์เจนตนิา 03-5420-7101/7105 

Belize 
เบลีซ 

Embassy of Belize 
สถานทตูเบลีซ 

03-5365-3407 
03-3400-9106 (แผนกกงสลุ) 

Bolivia 
โบลิเวีย 

Embassy of the Plurinational State of Bolivia 
สถานทตูรัฐพหชุนชาตแิหง่โบลิเวีย 03-3499-5441/5442 

Brazil 
บราซิล 

BRAZIL Embassy of the Federative Republic of 
Brazil 
สถานทตูสหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล 

03-3404-5211 

Chile 
ชิลี 

Embassy of the Republic of Chile 
สถานทตูสาธารณรัฐชิลี 03-3452-7561/7562/7585 

Colombia 
โคลอมเบีย 

Embassy of the Republic of Colombia 
สถานทตูสาธารณรัฐโคลอมเบีย 03-3440-6451 

Costa Rica 
คอสตาริก้า 

Embassy of the Republic of Costa Rica 
สถานทตูสาธารณรัฐคอสตาริกา 03-3486-1812 

Cuba 
คิวบา 

Embassy of the Republic of Cuba 
สถานทตูสาธารณรัฐควิบา 03-5570-3182 

Dominican 
Republic 
สาธารณรัฐโดมิ
นิกัน 

Embassy of the Commonwealth of Dominica 
สถานทตูสาธารณรัฐโดมินิกนั 03-3499-6020 

Ecuador 
เอกวาดอร์ 

Embassy of the Republic of Ecuador 
สถานทตูสาธารณรัฐเอกวาดอร์ 03-3499-2800/3498-3984 

El Salvador 
เอลซัลวาดอร์ 

Embassy of the Republic of El Salvador 
สถานทตูสาธารณรัฐเอลซลัวาดอร์ 03-3499-4461 

Guatemala 
กัวเตมาลา 

Embassy of the Republic of Guatemala 
สถานทตูสาธารณรัฐกวัเตมาลา 03-3400-1830 

Haiti 
เฮต ิ

Embassy of the Republic of Haiti 
สถานทตูสาธารณรัฐเฮติ 03-3486-7096 

Honduras 
ฮอนดูรัส 

Embassy of the Republic of Honduras 
สถานทตูสาธารณรัฐฮอนดรัูส 03-3409-1150 

Jamaica 
จาเมกา 

Embassy of Jamaica 
สถานทตูจาเมกา 03-3435-1861 

Mexico 
เม็กซิโก 

Embassy of the United Mexican States 
สถานทตูสหรัฐเม็กซิโก 03-3581-1131/1135 

Nicaragua 
นิคารากัว 

Embassy of the Republic of Nicaragua 
สถานทตูสาธารณรัฐนิคารากวั 03-3499-0400/0404 

Paraguay 
ปารากวัย 

Embassy of the Republic of Paraguay 
สถานทตูสาธารณรัฐปารากวยั 03-3493-3071 
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สถานทูต เบอร์โทรศัพท์ 
Peru 
เปรู 

Embassy of the Republic of Peru 
สถานทตูสาธารณรัฐเปรู 03-3406-4243/4249 

Uruguay 
อุรุกวัย 

Embassy of the Oriental Republic of Uruguay 
สถานทตูสาธารณรัฐบรูพาอรุุกวยั 03-3486-1888/1750 

Venezuela 
เวเนซุเอลา 

Embassy of the Bolivian Republic of Venezuela 
สถานทตูสาธารณรัฐโบลีวาร์แหง่เวเนซุเอลา 03-3409-1501/1504 

สถานกงสุลกิตตมิศักด ิ เบอร์โทรศัพท์ 
Antigua and 
Barbuda 
แอนตกิาและบ
าร์บูดา 

 
Honorary Consulate of Antigua and Barbuda in 
Tokyo 
สถานกงสลุกิตตมิศกัด์แอนติกาและบาร์บดูา 
ณ นครโตเกียว 

03-3779-1341 

 
 
 
 

ยุโรป 

สถานทูต เบอร์โทรศัพท์ 
Albania 
แอลเบเนีย 

Embassy of the Republic of Albania 
สถานทตูสาธารณรัฐแอลเบเนีย 03-3543-6861 

Armenia 
อาร์มีเนีย 

Embassy of the Republic of Armenia 
สถานทตูสาธารณรัฐอาร์มีเนีย 

03-6277-7453 

Austria 
ออสเตรีย 

Embassy of the Republic of Austria 
สถานทตูสาธารณรัฐออสเตรีย 

03-3451-8281/8282 

Azerbaijan 
อาเซอร์ไบจาน 

Embassy of the Republic of Azerbaijan 
สถานทตูสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน 

03-5486-4744 

Belarus 
เบลารุส 

Embassy of the Republic of Belarus 
สถานทตูสาธารณรัฐเบลารุส 

03-3448-1623 

Belgium 
เบลเยียม 

Embassy of the Kingdom of Belgium 
สถานทตูราชอาณาจกัรเบลเยียม 

03-3262-0191/0195 

Bosnia and Herzegovina 
บอสเนีย 
และเฮอร์เซโกวีนา 

Embassy of Bosnia and Herzegovina 
สถานทตูบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 

03-3556-4151 

Bulgaria 
บัลแกเรีย 

Embassy of the Republic of Bulgaria 
สถานทตูสาธารณรัฐบลัแกเรีย 

03-3465-1021 - 1024 
/1026/1028/1030 

Croatia 
โครเอเชีย 

Embassy of the Republic of Croatia 
สถานทตูสาธารณรัฐโครเอเชีย 

03-5469-3014 

Czech 
เชก 

Embassy of the Czech Republic 
สถานทตูสาธารณรัฐเชก 

03-3400-8122 
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สถานทูต เบอร์โทรศัพท์ 
Denmark  
เดนมาร์ก 

Royal Danish Embassy 
สถานทตูราชอาณาจกัรเดนมาร์ก 

03-3496-3001 

Estonia 
เอสโตเนีย 

Embassy of the Republic of Estonia 
สถานทตูสาธารณรัฐเอสโตเนีย 

03-5412-7281 

Finland 
ฟินแลนด์ 

Embassy of Finland 
สถานทตูฟินแลนด์ 

03-5447-6000 

Georgia 
จอร์เจีย 

Embassy of Georgia 
สถานทตูสาธารณรัฐจอร์เจีย 

03-5575-6091 

Greece 
กรีซ 

Embassy of Greece 
สถานทตูกรีซ 

03-3403-0871/0872 

Hungary 
ฮังการี 

Embassy of Hungary 
สถานทตูฮงัการี 

03-5730-7120/7121 

Iceland 
ไอซ์แลนด์ 

Embassy of Iceland in Japan 
สถานทตูสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 

03-3447-1944 

Ireland 
ไอร์แลนด์ 

Embassy of Ireland 
สถานทตูไอร์แลนด์ 

03-3263-0695 

Kazakhstan 
คาซัคสถาน 

Embassy of the Republic of Kazakhstan 
สถานทตูสาธารณรัฐคาซคัสถาน 

03-3589-1821/1826(Cons
ular section) 

Kosovo 
คอซอวอ 

Embassy of the Republic of Kosovo 
สถานทตูสาธารณรัฐคอซอวอ 

03-6809-2577 

Kyrgyz 
คีร์กีซ 

Embassy of Kyrgyz Republic 
สถานทตูสาธารณรัฐคีร์กีซ 

03-6453-8277 

Latvia 
ลัตเวีย 

Embassy of the Republic of Latvia 
สถานทตูสาธารณรัฐลตัเวีย 

03-3467-6888 

Lithuania 
ลิทัวเนีย 

Embassy of the Republic of Lithuania 
สถานทตูสาธารณรัฐลิทวัเนีย 

03-3408-5091 

Luxembourg 
ลักเซมเบิร์ก 

Embassy of the Grand-Duchy of 
Luxembourg 
สถานทตูราชรัฐลกัเซมเบร์ิก 

03-3265-9621~9623 

Macedonia  
(Former Yugoslav 
Republic of 
Macedonia) 
 
มาซิโดเนีย(อดีต 
สาธารณ 
รัฐยโูกสลาฟมาซิโดเนีย) 

 
Embassy of the Republic of Macedonia  
(Embassy of the former Yugoslav Republic 
of Macedonia) 
สถานทตูสาธารณรัฐมาซิโดเนีย  
อดีตสาธารณรัฐยโูกสลาฟมาซิโดเนีย 
 

03-6868-7110 

Moldova 
มอลโดวา 

Embassy of Republic of Moldova 

สถานทตูสาธารณรัฐมอลโดวา 
03-5225-1622 



- 121 - 

สถานทูต เบอร์โทรศัพท์ 
Norway 
นอร์เวย์ 

Royal Norwegian Embassy 
สถานทตูราชอาณาจกัรนอร์เวย์ 

03-6408-8100 

Poland 
โปแลนด์ 

Embassy of the Republic of Poland 
สถานทตูสาธารณรัฐโปแลนด์ 

03-5794-7020 

Portugal 
โปรตุเกส 

Embassy of Portugal 
สถานทตูสาธารณรัฐโปรตเุกส 

03-5212-7322 

Romania 
โรมาเนีย 

Embassy of Romania 
สถานทตูโรมาเนีย 

03-3479-0311/0313 

San Marino 
ซานมารีโน 

Embassy of the Republic of San Marino 
สถานทตูสาธารณรัฐซานมารีโน 

03-5414-7745 

Serbia 
เซอร์เบีย 

Embassy of the Republic of Serbia 
สถานทตูสาธารณรัฐเซอร์เบีย 

03-3447-3571/3572 

Slovak 
สโลวาเกีย 

Embassy of the Slovak Republic 
สถานทตูสาธารณรัฐสโลวกั 

03-3451-2200/1033 

Slovenia 
สโลวีเนีย  

Embassy of the Republic of Slovenia 
สถานทตูสาธารณรัฐสโลวีเนีย  03-5468-6275 

Spain 
สเปน 

Embassy of the Kingdom of Spain 
สถานทตูราชอาณาจกัรสเปน 

03-3583-8531/8532 

Sweden 
สวีเดน 

Embassy of Sweden 
สถานทตูราชอาณาจกัรสวีเดน 

03-5562-5050 

Switzerland 
สวิสเซอร์แลนด์ 

Embassy of the Kingdom of Switzerland 

สถานทตูสวิสเซอร์แลนด์ 
03-5449-8400 

Tajikistan 
ทาจิกิสถาน 

Embassy of the Republic of Tajikistan 
สถานทตูสาธารณรัฐทาจิกิสถาน 

03-6721-7455 

Turkmenistan 
เตร์ิกเมนิสถาน 

Embassy of the Republic of Turkmenistan 
สถานทตูสาธารณรัฐเตร์ิกเมนิสถาน 

03-5766-1150 

Ukraine 
ยูเครน 

Embassy of Ukraine 
สถานทตูยเูครน 

03-5474-9770 

Uzbekistan 
อุซเบกิสถาน 

Embassy of the Republic of Uzbekistan 
สถานทตูสาธารณรัฐอซุเบกิสถาน 

03-3760-5625 

Vatican City 
นครรัฐวาตกัิน 

Roma Vatican Official Embassy (Vatican) 
สถานทตูนครรัฐวาตกินั 

03-3263-6851 

European Union 
สหภาพยุโรป 

Delegation of the European Union 
คณะผู้แทนสหภาพยโุรป 

03-5422-6001 

สถานกงสุลกิตตมิศักด ิ เบอร์โทรศัพท์ 

Cyprus 
ไซปรัส 

Honorary Consulate-General of the 
Republic of Cyprus in Tokyo 
สถานกงสลุกิตตมิศกัดสิาธารณรัฐไซปรัส 

03-3592-0611 
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สถานทูต เบอร์โทรศัพท์ 
ประจํานครโตเกียว 

Malta 
มอลต้า 

Honorary Consulate-General of the 
Republic of Malta 
สถานกงสลุกิตตมิศกัดสิาธารณรัฐมอลตา 

03-3460-2392 

Monaco 
โมนาโค 

Honorary Consulate-General of the 
Principality of Monaco 
สถานกงสลุกิตตมิศกัดริาชรัฐโมนาโก 

03-3211-4994 

Montenegro 
มอนเตเนโกร 

Honorary Consulate-General of 
Montenegro 
สถานกงสลุกิตตมิศกัดสิหภาพรัฐมอนเตเนโกร 

03-5510-5511 

 
 
ตะวันออกกลาง 

สถานทูต เบอร์โทรศัพท์ 
Afghanistan 
อฟักานิสถาน 

Embassy of Islamic Republic of Afghanistan 
สถานทตูสาธารณรัฐอิสลามอฟักานิสถาน 

03-5574-7611 

Bahrain 
บาห์เรน 

Embassy of the Kingdom of Bahrain 
สถานทตูราชอาณาจกัรบาห์เรน 

03-3584-8001 

Iran 
อิหร่าน 

Embassy of the Islamic Republic of Iran 
สถานทตูสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 

03-3446-8011/8015 

Iraq 
อิรัก 

Embassy of the Republic of Iraq 
สถานทตูสาธารณรัฐอิรัก 

03-5790-5311 

Israel 
อิสราเอล 

Embassy of Israel  
สถานทตูอิสราเอล 

03-3264-0911 

Jordan 
จอร์แดน 

Embassy of the Hashemite Kingdom of 
Jordan 
สถานทตูราชอาณาจกัรฮชัไมต์จอร์แดน 

03-5478-7177 

Kuwait 
คูเวต 

Embassy of the State of Kuwait 
สถานทตูรัฐคเูวต 

03-3455-0361 

Lebanon 
เลบานอน 

Embassy of the Republic of Lebanon 
สถานทตูสาธารณรัฐเลบานอน 

03-5114-9950 

Oman 
โอมาน 

Embassy of the Sultanate of Oman 
สถานทตูรัฐสลุตา่นโอมาน 

03-5468-1088 

Qatar 
กาตาร์ 

Embassy of the State of Qatar 
สถานทตูรัฐกาตาร์ 

03-5475-0611~0613 

Saudi Arabia 
ซาอุดีอาระเบีย 

Royal Embassy of Saudi Arabia 
สถานทตูราชอาณาจกัรซาอดีุอาระเบีย 

03-3589-5241 

Syria Embassy of the Syrian Arab Republic 03-3586-8977/8978 
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สถานทูต เบอร์โทรศัพท์ 
ซีเรีย สถานทตูสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย 

Turkey 
ตุรกี 

Embassy of the Republic of Turkey 
สถานทตูสาธารณรัฐตรุกี 

03-3470-5131/5135 

United Arab Emirates 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

Embassy of the United Arab Emirates 
สถานทตูสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

03-5489-0804 

Yemen 
เยเมน 

Embassy of the Republic of Yemen 
สถานทตูสาธารณรัฐเยเมน 

03-3499-7151/7152 

 
 
 
แอฟริกา 

สถานทูต เบอร์โทรศัพท์ 

Algeria 
แอลจีเรีย 

Embassy of the People's Democratic 
Republic of Algeria 
สถานทตูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอล
จีเรีย 

03-3711-2661 

Angola 
แองโกลา 

Embassy of the Republic of Angola 
สถานทตูสาธารณรัฐแองโกลา 

03-5430-7879 

Benin 
เบนิน 

Embassy of the Republic of Benin 
สถานทตูสาธารณรัฐเบนิน 

03-6268-9360 

Botswana 
บอตสวานา 

Embassy of Botswana 
สถานทตูสาธารณรัฐบอตสวานา 

03-5440-5676 

Burkina Faso 
บูร์กินาฟาโซ 

Embassy of Burkina Faso  
สถานทตูบร์ูกินาฟาโซ 

03-3485-1930 

Cameroon 
แคเมอรูน 

Embassy of the Republic of Cameroon 
สถานทตูสาธารณรัฐแคเมอรูน 

03-5430-4985 

Congo (the Republic 
of Congo) 
คองโก(สาธารณรัฐคอ
งโก) 

Embassy of the Republic of Congo 
สถานทตูสาธารณรัฐคองโก 

03-6427-7858 

Congo (the 
Democratic Republic 
of Congo) 
คองโก(สาธารณรัฐปร
ะชาธิปไตยคองโก) 

Embassy of the Democratic Republic of 
Congo 
สถานทตูสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 

03-5820-1580/1581 

Cote d'Ivoire 
โกตดวัิวร์ 

Embassy of the Republic of Cote d'Ivoire 
สถานทตูสาธารณรัฐโกตดวิวัร์ 

03-5454-1401~1403 

Djibouti 
จิบูตี 

Embassy of the Republic of Djibouti 03-5704-0682 
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สถานทูต เบอร์โทรศัพท์ 

สถานทตูสาธารณรัฐจิบตีู 

Egypt 
อียปิต์ 

Embassy of the Arab Republic of Egypt 
สถานทตูสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 

03-3770-8022/8023 

Eritrea 
เอริเทรีย 

Embassy of the State of Eritrea 
สถานทตูรัฐเอริเทรีย 

03-5791-1815 

Ethiopia 
เอธิโอเปีย 

Embassy of the Federal Democratic 
Republic of Ethiopia 
สถานทตูสหพนัธ์สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยเอธิโอเปีย 

03-5420-6860/6861 

Gabon 
กาบอง 

Embassy of the Gabonese Republic 
สถานทตูสาธารณรัฐกาบอง 

03-5430-9171 

Ghana 
กานา 

Embassy of the Republic of Ghana 
สถานทตูสาธารณรัฐกานา 

03-5410-8631/8633 

Guinea 
กินี 

Embassy of the Republic of Guinea 
สถานทตูสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี 

03-3770-4640 

Kenya 
เคนยา 

Embassy of the Republic of Kenya 
สถานทตูสาธารณรัฐเคนยา 

03-3723-4006/4007 

Lesotho 
เลโซโท 

Embassy of the Kingdom of Lesotho 
สถานทตูราชอาณาจกัรเลโซโท 

03-3584-7455 

Liberia 
ไลบีเรีย 

Embassy of the Republic of Liberia 
สถานทตูสาธารณรัฐไลบีเรีย 

03-3441-7720 

Libya 
ลิเบีย 

Embassy of Libya 
สถานทตูลิเบีย 

03-3477-0701~0703 

Madagascar 
มาดากัสก้าร์ 

Embassy of the Republic of Madagascar 
สถานทตูสาธารณรัฐมาดากสัการ์ 

03-3446-7252~7254 

Malawi 
มาลาวี 

Embassy of the Republic of Malawi 
สถานทตูสาธารณรัฐมาลาวี 

03-3449-3010 

Mali 
มาลี 

Embassy of the Republic of Mali 
สถานทตูสาธารณรัฐมาลี 

03-5447-6881 

Mauritania 
มอริเตเนีย 

Embassy of the Islamic Republic of 
Mauritania 
สถานทตูสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย 

03-3449-3810 

Morocco 
โมร็อกโค 

Embassy of the Kingdom of Morocco 
สถานทตูราชอาณาจกัรโมร็อกโก 

03-5485-7171 

Mozambique 
โมซัมบิก 

Embassy of the Republic of Mozambique 
สถานทตูสาธารณรัฐโมซมับิก 

03-5760-6271/6272 

Namibia Embassy of the Republic of Namibia 03-6426-5460 
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สถานทูต เบอร์โทรศัพท์ 
นามิเบีย สถานทตูสาธารณรัฐนามิเบีย 

Nigeria 
ไนจีเรีย 

Embassy of the Federal Republic of Nigeria 
สถานทตูสหพนัธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย 

03-5425-8011 

Rwanda 
รวันดา 

Embassy of the Republic of Rwanda 
สถานทตูสาธารณรัฐรวนัดา 

03-5752-4255 

Senegal 
เซเนกัล 

Embassy of the Republic of Senegal 
สถานทตูสาธารณรัฐเซเนกลั 

03-3464-8451 

South Africa 
แอฟริกาใต้ 

Embassy of the Republic of South Africa 
สถานทตูสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 

03-3265-3366/3369 

Sudan 
ซูดาน 

Embassy of the Republic of the Sudan 
สถานทตูสาธารณรัฐซูดาน 

03-5729-6170/2200/2201 

Tanzania 
แทนซาเนีย 

Embassy of the United Republic of 
Tanzania 
สถานทตูสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 

03-3425-4531 

Togo  
โตโก 

Embassy of the Republic of Togo 
สถานทตูสาธารณรัฐโตโก 

03-6426-5266 

Tunisia 
ตูนิเซีย 

Embassy of the Republic of Tunisia 
สถานทตูสาธารณรัฐตนูิเซีย 

03-3511-6622/6625 

Uganda 
ยูกันดา 

Embassy of the Republic of Uganda 
สถานทตูสาธารณรัฐยกูนัดา 

03-3462-7107 

Zambia 
แซมเบีย 

Embassy of the Republic of Zambia 
สถานทตูสาธารณรัฐแซมเบีย 

03-3491-0121/0122 

Zimbabwe 
ซิมบับเว 

Embassy of the Republic of Zimbabwe 
สถานทตูสาธารณรัฐซิมบบัเว 

03-3280-0331/0332 

สถานกงสุลกิตตมิศักด ิ เบอร์โทรศัพท์ 
Central African 
Republic 
สาธารณรัฐแอฟริกาก
ลาง 

Honorary Consulate-General of the 
Republic of Central Africa in Tokyo 
สถานกงสลุกิตตมิศกัดสิาธารณรัฐแอฟริกากลาง 
ณ นครโตเกียว 

03-3702-8808/8332 

Mauritius 
มอริเชียส 

Honorary Consulate of the Republic of 
Mauritius in Tokyo 
สถานกงสลุกิตตมิศกัดสิาธารณรัฐมอริเชียส 
ณ นครโตเกียว 

03-3767-1130 

Niger 
ไนเจอร์ 

Honorary Consulate of the Republic of 
Niger in Tokyo 
สถานกงสลุกิตตมิศกัดสิาธารณรัฐไนเจอร์ 
ณ นครโตเกียว 

03-5405-3687 

Seychelles 
เซเชลส์ 

Honorary Consulate-General of the 
Republic of Seychelles in Tokyo 

03-5211-0511 
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สถานทูต เบอร์โทรศัพท์ 
สถานกงสลุกิตตมิศกัดสิาธารณรัฐเซเชลส์ 
ณ นครโตเกียว 

 
 

โอเซียเนีย 

สถานทูต เบอร์โทรศัพท์ 
Fiji 
ฟีจี 

Embassy of the Republic of the Fiji  
สถานทตูสาธารณรัฐฟีจี 

03-3587-2038 

Marshall Islands 
หมู่เกาะมาร์แชลล์ 

Embassy of the Republic of the Marshall 
Islands 
สถานทตูสาธารณรัฐหมูเ่กาะมาร์แชลล์ 

03-6432-0557 

Micronesia 
ไมโครนีเซีย 

Embassy of the Federated States of 
Micronesia 
สถานทตูสหพนัธรัฐไมโครนีเซีย 

03-3585-5456 

New Zealand 
นิวซีแลนด์ 

New Zealand Embassy 
สถานทตูนิวซีแลนด์ 

03-3467-2271 

Palau 
ปาเลา 

Embassy of the Republic of Palau 
สถานทตูสาธารณรัฐปาเลา 

03-5797-7480 

Papua New Guinea 
ปาปัวนิวกินี 

Embassy of Papua New Guinea 
สถานทตูรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี 

03-3454-7801/7804 

Samoa 
ซามัว 

Embassy of the Independent State of 
Samoa 
สถานทตูรัฐเอกราชซามวั 

03-6228-3692 

Tonga 
ตองกา 

Embassy of Kingdom of Tonga 
สถานทตูราชอาณาจกัรตองกา 

03-6441-2481 

สถานกงสุลกิตตมิศักด ิ เบอร์โทรศัพท์ 

Solomon Islands 
หมู่เกาะโซโลมอน 

Honorary Consulate of Solomon Islands in 
Tokyo 
สถานกงสลุกิตตมิศกัดหิมูเ่กาะโซโลมอน 
ณ นครโตเกียว 

03-3562-7490 

Tuvalu 
ตูวาลู 

Honorary Consulate-General of Tuvalu in 
Tokyo  

สถานกงสลุกิตตมิศกัดติวูาล ูณ นครโตเกียว 
03-6857-7253 

 
 
 
 




