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Ⅲ �彘ݠϖ儘ϖ 돐̩ 瓈ݬ甀ݬ異ݬ 돐ݫ߈ݫ誠߈ݪ彘晈ϒݫ

Ⅲ-１ �彘ݠ�彘i儘彘L
１．�彘ϒݠ儘ݫݠϒ瓈i儘彘Lݬ 돐ݬݫ彘瓈ݪϒ瓈�̩ϒݫᕰ٠ݠ L澀誠儘ݪ ϒݠݠ�ݫ

i儘彘Lݬ돐ݬݫ彘瓈ݪϒ瓈�̩ϒݫᕰ٠ݠL澀誠儘ݪϒݠݠ�ݫ ϒ⺂瓈ݠݫ彘ݬ�異ݬ돐ݠݠϒi�彘ϒݠݠ�彘�彘ݬ異ݪ ݠϒi�彘ϒݠL�ϒiݪ�彘甀澀ݬݫϒݪ異ݪݫݫ�
甀ݪݪ�ݪ彘ݫ � ݬݫ돐ݬ �彘�彘߈�ݠ瓈ᕰݬ晈i彘ݬ ᕰݬ� �彘誠ݪi儘彘L � 晈誠Lݬ��ݫ彘ݪ�彘ݪ�彘̩�彘ݬݠ瓈߈�߈ݪݬݫi�彘彘߈�瓈ϖ彘̩ᕰ彘߈�瓈甀ݪݬ
�瓈ݪ�異甀ݬ 晈誠Lݫ�ݫ誠甀ݬi儘彘Lݬ돐ݫ� �彘�Lݫ甀ݬݪݬ異甀ݪ�瓈 甀ݬ異晈彘ݬ彘ݬ�彘瓈߈�瓈ݪϒ瓈�̩ϒݫ 儘̩ݬ彘�甀ݬ�ϒiݪݠ�彘�彘ݬ�彘ݪϒ瓈ݬ�
澀誠儘ݬ돐ݫ彘돐쳌��彘iϒݬ瓈ݠiݬ彘彘ݬ돐ݫ� �彘�Lݪݫ異儘ݫ儘ᕰ�儘彘儘ݫ߈ݠ誠ݪ � �彘ݠ�ϒiϖ彘̩ݪݬ彘瓈ϖ彘ݬ瓈�彘�彘돐쳌��彘iϒݬ瓈ݫϒ瓈߈ݪݬ儘ݠL돐 ⺂
�彘彘彘ݠ��彘ϒݠ儘ݫ儘
① 彘돐ݠ彘ݫ儘ݫ儘彘彘ݠݬ�彘Lᕰ�彘彘異�彘
ݫ彘晈ϒ߈ݪ誠ݫ߈ݫ돐ݬ瓈߈ݫ�ݠLᕰ߈儘ݠݫ߈�ݫ쳌iϒLᕰݪݪϒݠ②
③ 澀誠儘�彘ϒ߈ݠ彘晈ϒݫ߈ݫ誠ݬ߈�ݠ�ݪ�彘瓈彘Lݫ߈誠ݪ ��彘瓈彘Lݬ異ݪ彘ݪL̩߈Lݪ甀Lݫ돐ݬݠ�彘ݫ彘돐��彘�L߈�ݠ�) Lᕰݪݬ�ϒ瓈�̩ϒ߈�ݫ�彘�儘彘
④ 儘̩ݬ甀ݫ߈儘ݠiݫ돐ݠᕰݪ誠ݫ߈ݫ돐ݬLݫL�瓈ݫ異ᕰi돐ݬ瓈ݬݠ�彘�彘ݬ

晈誠Lݫ�iݠ瓈�彘ݠ�彘ݪݠϒݫ�彘i儘彘Lݪϒ瓈�̩ϒ߈�ݫ�彘�儘彘
URL http://www.pref.osaka.lg.jp/s_jutakukeiei/

２．i儘彘Lݪϒ߈�ݠݠ�ݫ瓈ݠ ϒ߈� Lݫ�
i儘彘Lݬ돐ݬݫ彘瓈߈�彘ᕰภ߈ᕰ٠ݠL澀誠儘ݪϒݠݠ�ݫ i儘彘Lݬ돐ݬݫ彘瓈߈�彘ᕰภݪ߈ϒݫ�彘��彘ݠ�ϒiݠϒ̩ ᕰ߈�ݠLݬ돐ݫ彘돐ݠ彘ݫ儘ݫ儘�쳌ݬº瓈ݬ 彘ݫ�

�ݫ돐ݬ彘ݪ̩� �彘�Lݫ
i儘彘Lᕰϖݪ彘ݬ돐ݬݫ彘瓈ݪϒ瓈�̩ϒ߈�ݫ�彘�儘彘ᕰ٠ݠL
澀誠儘ݪϒݠݠ�ݫ

i儘彘Lᕰϖݪ彘ݬ돐ݪݫϒ瓈�̩ϒ߈�ݫ�彘�儘彘 ݫ彘ݠ彘돐ݫ돐ݬϒi澀誠儘ݠ�瓈��彘ݠݬݫݫ�ݠݠ�ݫϒݪ
儘ݫ儘�쳌ݬº瓈ݠ彘Lݬ�彘瓈
URL
http://www.pref.osaka.lg.jp/jutaku_kikaku/boshujigyo

/index.html

i儘彘Lᕰϖݪ彘ݬ돐ݪݫϒݠݫݫ�ݠݠ�ݫϒ�̩瓈�彘��瓈ݪ
�彘�儘彘߈�ݫϒ瓈�̩ϒݪ瓈߈�

i儘彘Lᕰϖݪ彘�¹ݫ瓈ݬ彘瓈ݠϒ�̩瓈�彘��瓈ݪ甀ݪ�瓈ݪϒ瓈�̩ϒ߈�ݫ�彘�儘彘ݪϒݠݠ�ݫ
��彘ݠ�ϒi澀誠儘ݬ돐ݫ彘돐ݠ彘ݫ儘ݫ儘�쳌ݬº瓈ݠ彘Lݬ�彘瓈
06－6203－5454

i儘彘Lᕰϖݪ彘UR i儘彘Lᕰϖݪ彘ݬ돐߈ݫ瓈��彘ݠᕰ�異UR ̩ݪ異ϖ瓈瓈�ݬ��ݠ彘߈誠ݫ) � ᕰ٠ݠL澀誠儘iݠ瓈�彘ݠ
��彘ݠ�ϒi澀誠儘ݬ돐ݫ彘돐ݠ彘ݫ儘ݫ儘�쳌ݬº瓈ݠ彘Lݬ�彘瓈
06－6968－1717

３．�彘i儘彘Lᕰϖ �ϖL߈瓈ᕰ߈�彘ݪ

Lݠ��돐ݬ돐ݫᕰϖݪ彘i儘彘Lݬ돐ݫᕰ߈�ϖLᕰ٠ݠL澀誠儘ݪϒݠݠ�ݫLϒ⺂L ݫ�異i쳌ᕰ瓈ݠ瓈߈儘ݬ異ݪ
瓈
Lݪᕰݫ瓈�儘ϖϒ߈Lᕰݬ瓈߈��L儘߈ Lᕰ߈ݫ�ݠ瓈߈�瓈 ݪ彘

ᕰϖݪ彘i儘彘L ݪ彘彘ϒݪݫ�彘 ݬ�彘ᕰݬ ݬݫ돐ݬݬ�ᕰ߈�ݠ� 儘߈瓈�彘߈ݠ彘晈ϒݫ ̩彘彘�̩儘彘瓈߈�瓈i儘彘L �ݬ� ݬ瓈�ϒݠiݫ돐ݬݠ¹瓈儘ݪ彘�Lϒ⺂Lݪ
�ݫ�ϒݠݬ瓈彘ݠ�ϒ瓈�彘߈ (iݠ瓈�ϒݬݬ돐ݫ甀L異L�彘i儘彘Lᕰϖݪ彘߈߈�ݠ��彘ݬ�ݠᕰ彘Lݬ�� ݠݫ돐ݬ ϒiiݠ瓈�彘ݪݠϒݫ�彘i儘彘Lᕰϖݪ彘Lᕰݬ��� ⺂Lݬ돐ݫ ᕰ߈ݫ��
�儘ݬ彘瓈iݠ瓈�ϒݪݬϒݫ�彘i儘彘L�儘 L�ϒ⺂L߈�瓈�彘ݠ�彘i儘彘LL돐 瓈߈Lᕰݬ瓈߈��異�瓈ݠݠ�̩彘彘߈i߈ݫ�彘彘ᕰ彘ݬ�٠ݠ彘瓈儘ݪݫ߈⺂
�ϒiݬ彘瓈iݠ瓈�ϒݬ甀ݬ儘̩ 誠ݠ瓈彘돐̩彘彘߈儘ݬݠ瓈�٠̩߈Lᕰݬ 儘甀ݬ異�儘߈彘誠ݬᕰ�돐̩ݫݫ�ϒiݪ彘ᕰϖݪ彘i儘彘Lݬݫݫ�ϒ̩ݫ儘߈�ݠ瓈�돐ݠݫ쳌ݪ Lݫ儘̩ ݫ
̩ݫϒݬ߈ݫ���彘ݪ異ݬi儘彘L甀ݠ�彘ݫݬ彘�L瓈ݪ儘ݫ�晈¹��彘儘ݠ�彘彘彘ݫݫ�  儘ݠ 甀ݬ異�儘߈彘誠ݪݬݬ彘瓈 ߈�瓈i儘彘Lᕰϖݪ彘

http://www.pref.osaka.lg.jp/s_jutakukeiei/
http://www.pref.osaka.lg.jp/jutaku_kikaku/boshujigyo/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/jutaku_kikaku/boshujigyo/index.html
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甀ݬ異�彘彘彘ݠ��彘ݪ߈彘L儘ݫ儘ݪ彘��3��彘 �彘瓈彘L � �儘߈彘誠߈�ݬ瓈i儘彘Lᕰϖݪ彘ᕰ٠ݠLݬ儘L ��ݬ�瓈Lᕰ̩i儘ݬݫ돐ݬ �彘ݠ�ϒi
ϖ彘̩ݪݬ彘瓈ݠݠ異ᕰݬ晈ݬ돐߈ݫ彘晈ϒݫ߈ݫ誠ݪL�돐ݠݫ쳌ݪ LLภ彘�彘ݪݬ彘瓈ݠݠ異ᕰݬ晈ݫ儘̩ ݫ

ᕰ彘߈ݫ���彘�Lݬݫ돐ݫᕰϖݪ彘甀ݬ儘̩ �彘�ϒ��彘ݬ異ݪ (�ϒ��彘ݬ돐ݫᕰϖݪ彘߈�彘ݬ�ݠᕰ彘Lݬ��ݬ�� ݬ瓈�ϒݠiݫ돐ݬ �ݫ�ϒݠݬ瓈彘ݠ�ϒ瓈�彘߈
L�ϒ��彘ᕰϖݪ彘i儘彘LLϒ⺂Lݪ異彘돐�儘߈�ϒ��彘ݪݬ彘瓈ᕰ�돐ݫL儘̩儘ϖϒݫᕰݪL ᕰϖݪL ݪ彘ᕰϖݪ彘i儘彘L�ݪ彘߈쳌̩ݪ���ݠ�ݠ L̩ݠ彘� ݪ彘
�ݫ�彘ݫ異�ϒL̩彘彘ᕰ�돐ݠݠ �儘߈̩ݠݠ異̩ϒ瓈ᕰ彘ݪ߈ݫ�異ݫ儘彘߈߈ݫ�� ᕰݬ돐 ݪ儘彘߈�ݠ�儘ݫ�儘̩ݬ瓈�ϒݫ⺂ ᕰ٠ݠLݬ儘L �彘ݬ異ݬ彘L甀ݪ߈瓈߈儘ݬϒ瓈Lϒ⺂Lݫ
̩彘彘ᕰ�儘彘ݪL�ϒ��彘ݪݬ彘瓈  ᕰݪݬ�彘Lϒ⺂L�儘�돐ݫ�儘̩ L߈ݪ�L甀ݬ儘̩ ¹瓈ᕰ�٠L�ϒ��彘ݪ (�彘ݠᕰ�٠Lϖ߈�߈ݫ�瓈ݬLᕰ߈瓈߈��彘ݠ
�ϒiݠ彘߈ݫ瓈ݬ�ݬ ݬݫ돐ݬ彘ݬ瓈ᕰ̩̩ݪᕰ��彘異ϖݫݫ� 儘߈瓈甀ݪ儘瓈�彘ݫݠ儘彘߈߈ݫ� (甀ݪ儘瓈�ϒiiݠ瓈�ϒ߈ݬ�ϒ瓈�彘ݠ瓈彘ݠݬϒݫ��� 甀ݬ異ݠ彘ݫ
�߈߈ݫ儘彘ݫ彘ݬᕰ̩ݫ�彘ݫ異�ϒL̩彘彘ᕰ�돐ݠݠ彘ݪ彘�ᕰ瓈瓈Lݪ�߈߈�異�誠��ϒݪݫ돐ݬ�彘L̩Lᕰ瓈瓈Lݪ�ϒi̩ݫݫᕰ�돐ݫݫ돐߈異ᕰݬ ݫ彘ݠ瓈ݫ�¹
彘L돐ݪݬ�ᕰݫݫ돐߈異ᕰݬ Lݪᕰݫ�儘ϖϒݫ瓈쳌߈儘ݬ⺂ ᕰݪ߈ݫ��異儘ݫ儘儘彘ݪᕰ�瓈ݠݫϒ��彘ݬ彘彘彘彘ภ彘ݬ�ݫϒ瓈

彘돐�Lݫ̩ݪ瓈彘L�Lϒi�L쳌L�彘ݠ�彘i儘彘Lᕰϖݪ彘「Osaka߈ϒLϖ瓈L�쳌彘彘ݫ�쳌ݫϖ瓈Lᕰ돐̩ݫ�瓈儘」ݬ돐ݫ�儘�儘߈彘誠ݬݬ돐ݫᕰ٠ݠL
儘̩ݫ�ϖL߈瓈ᕰ߈�彘ݪ�彘i儘彘LᕰϖݠϖL�L�彘ݫ�異ݠݠ ݫ
ＵＲＬ http://www.osaka-anshin.com/

■ݪ彘ϖ儘ݪݪ彘ݬݫ돐ݪݫ �彘ᕰ٠ݠLݬ儘߈瓈ݪݪ彘ݫᕰ彘ݬ߈ݫ��彘�ϒ��彘

ݪ彘ᕰϖݪ彘 ᕰ瓈瓈Lݬ돐ݪݫ異ݬ儘߈瓈ݪݪ彘ݬݫ쳌�ᕰ߈�ݫL ̩ݪݬݫ彘ݪݪݠ٠L�彘ݠ異ᕰݪ 瓈�L儘彘߈�瓈ᕰ߈�ݫL
ݠ儘߈ݪݬ ϒ瓈Lϒ⺂Lݫ 彘L돐ݪ彘ᕰϖݪݫ彘ݪݪ瓈߈儘ݬ異ݪ�ݠL甀߈ݬ ⺂ᕰ٠ݠLݪ�彘L̩L 2 ᕰ߈�ݫL

ݪ彘iݠ瓈�彘̩ݪ�ݠ Lݬ�彘瓈
��ݬᕰ彘Lݬ�ݠ�彘߈彘ݪᕰϖݫ돐ݬ�돐ݠ�)

ᕰ瓈瓈Lݬ돐ݪݫ異ݪݪ彘ݬݫ쳌�ᕰ߈�ݫLᕰݬ߈ݫ��돐ݫ�彘ݠiݠ瓈�彘ݫݠ誠甀ݬ甀ݬ異ݬ�彘̩彘彘
�異߈彘ݫ ��彘Lݬ돐ݬݫ돐ݫ澀誠 儘߈彘晈ϒݫ߈ݫ誠ݪϖ儘̩ݪݠ 彘�ϒLݬ��

ݪ彘彘ϒݪݫ�彘 ᕰ瓈瓈Lݬ돐ݪݫ異ݪݪ彘̩ݪݬݫ 瓈�L儘彘儘̩儘�ϒiᕰݪ儘彘߈�瓈i儘彘L߈ݬLݬ�彘�ϒ��彘ᕰϖݪ彘i儘彘L
ᕰ٠ݠLᕰ瓈瓈Lݠݠ異�ϒL̩ݪ彘ݪ異ݪݪ彘ݫݪ彘ᕰϖݪ彘 ᕰݬ�ϒL儘ݪ�異ݬ儘߈瓈ݪݪ彘ݫ
�異彘彘ݠݠ 1 �¹瓈 3 ᕰݪݬ彘߈�瓈ݪ彘ᕰϖݪ彘i儘彘L ᕰ瓈瓈LL돐 瓈儘̩儘߈ݠ異�誠�ᕰ�٠i��彘ݪ⺂
ᕰ٠ݠLݪ彘߈ݪ�彘甀�彘i儘彘L ᕰ彘߈ݫ�ᕰ̩ݬ彘ᕰݬ瓈��ϒ��彘 ̩ݪ� Lݪ��甀ݬ儘̩ 異ݪ
�誠��ϒ߈߈�� 30% �¹瓈 50%

ݪ彘ºݠݠ彘ᕰL돐ݫ彘߈ݬi甀ݬL ᕰ瓈瓈Lݪ�彘L̩LL돐 瓈i儘彘L߈�儘彘ݪ�儘�ϒiᕰݫ彘ݪݪ異ݪ⺂ �Lᕰ瓈瓈Lݠ彘돐�彘ݪ異儘彘ݪ
�彘L̩LL돐ݪ ⺂

ݪ彘ºݠݠ彘ᕰL돐ݫ彘߈�瓈iݠ瓈�ϒݬ
�ݫ�ϒݠݬ瓈彘ݠ�ϒ瓈�彘߈

ᕰ瓈瓈Lݪ�彘L̩LL돐 彘ݪ٠Lݠᕰ߈ݫ���ᕰݫ�ϒݠݬ瓈彘ݠ�ϒ瓈�彘߈ݬ瓈�ϒݠ�儘�ϒiiݫ彘ݪݪ異ݪ⺂
L彘ݫ�L儘彘

http://www.osaka-anshin.com/
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Ⅲ-２ การย้ายบา้นและการกลับประเทศ 
 

１．ขั้นตอนการเดินเร่ืองย้ายออกจากทีอ่ยู่เก่า 
     กรณีที่เป็นบา้นเช่า ตอ้งช าระค่าน า้, ค่าแก๊ส, ค่าไฟก่อน ผูเ้ช่าจะตอ้งโทรศพัทไ์ปยงัแต่ละบรษิัท 
ก่อนยา้ยออก เพ่ือแจง้ใหท้างบรษิัททราบว่าจะยา้ยออก  ทางบรษิัทจะท าการค านวณค่าใชจ้่าย  
นอกจากนี ้หากแจง้ที่อยู่ใหม่กบัทางไปรษณีย ์ทางไปรษณียจ์ะท าการสง่จดหมายมาให ้
ยงัที่อยู่ใหม่ โดยไม่เสียค่าใชจ้่ายเป็นเวลา 1 ปี 

ในกรณีที่ ที่อยู่ใหม่อยู่ในเขตเทศบาลเดียวกบัที่อาศยัเดิม ใหไ้ปยื่นเรื่อง「การยา้ยที่อยู่」ณ 
เขตเทศบาล และกรณีที่ยา้ยไปอยู่ในเขตเทศบาลอื่น ใหไ้ปยื่นเรื่อง「การยา้ยออก」และรบั
「ใบรบัรองการยา้ยออก」การยื่น「ใบแจง้การหมดคณุสมบตั」ิ
ต่อแผนกประกนัสขุภาพและคืนบตัรประกนัสขุภาพ 
 

２．เมือ่ย้ายเข้ามาอยู่ทีท่ีอ่ยู่ใหม่แล้ว 

      ติดต่อไปยงับรษิัทไฟฟ้าและบรษิัทแก๊ส  ส  าหรบัแก๊สนัน้ ทางบริษัทแก๊สจะสง่พนกังานมาท าการ 
เปิดวาลว์แก๊ส จ าเป็นตอ้งอยู่รอพบกบัพนกังานดงักลา่ว    สว่นไฟฟ้านัน้โดยทั่วไปแลว้เมื่อยกเบรก 
เกอรข์ึน้ก็สามารถใชไ้ดท้นัที เมื่อมีการเริ่มใชไ้ฟแลว้ กรุณาติดต่อไปยงับรษิัทไฟฟ้าโดยเรว็เท่าที่จะเป็น 
ไปได ้  ส  าหรบัน า้ประปานัน้แต่ละ่บา้นเช่าจะต่างกนั ใหส้อบถามกบัเจา้ของบา้นเช่า 
    นอกจากนี ้ท าเร่ืองยา้ยเขา้ภายใน 14 วนั ณ เขตเทศบาลใหม ่หลงัจากวนัท่ียา้ยบา้น   กรณีที่ท า 
ประกนัสขุภาพ ใหส้มคัรประกนัสขุภาพ ณ เขตเทศบาลใหม่  หลงัจากท าเร่ืองการยา้ยเขา้แลว้  
    หากมีใบขบัขี่ใหแ้จง้เร่ืองเปลี่ยนท่ีอยู่ ที่สถานีต  ารวจ 
 
３．เมือ่จะกลับประเทศ 

①  ท าการช าระค่าเช่าบา้น, แก๊ส, ไฟฟ้า, ประปา ฯลฯ ค่าโทรศพัทภ์ายในประเทศและต่างประเทศ 
ใหเ้รียบรอ้ย 

② กรณีที่กลบัประเทศตอนกลางปีจ าเป็นตอ้งช าระภาษี   ภาษีพลเมืองช าระ ณ ที่ท าการเทศบาล   
กรุณาช าระภาษีทัง้หมดของปีนัน้ เพราะภาษีสว่นภมิูภาคเป็นภาษีที่ค  านวณจากรายไดข้องปี 
ที่แลว้  ฉะนัน้ถึงแมว้่าปีนัน้ จะไม่ไดอ้ยู่ญ่ีปุ่ นก็จ าเป็นตอ้งช าระภาษีนีด้ว้ย  

③  เก่ียวกบัภาษีรายได ้ หากก าหนดผูด้แูลและจดัการเก่ียวกบัการจ่ายภาษีให ้ และแจง้เรื่อง 
ดงักลา่วไวท้ี่ส  านกังานสรรพากร  จะสามารถรบัเงินภาษีคืนไดเ้มื่อถึงช่วงเวลาที่ก าหนดใหม้ี 
การยื่นค ารอ้งเสียภาษีเงินไดป้ระจ าปี      หรือจะใชว้ิธีเขียนรา่งค ารอ้งการเสียภาษีไวก้่อนก าหนด  
แลว้ช าระภาษีเงินไดท้ี่คา้งช าระของปีนีไ้วล้ว่งหนา้ ก่อนวนัเดินทางออกจากญ่ีปุ่ น 

④  ใหท้ าการแจง้ยา้ยออกไปยงัต่างประเทศ ณ.ที่ท าการเขตเทศบาลอ าเภอที่อยู่อาศยั 
⑤  ในกรณีที่ท าประกนัสขุภาพ    กรุณาจ่ายค่าประกนัที่คา้งช าระและท าเร่ืองถอนประกนัที่   ที่ท า 

การเทศบาลที่อาศยัอยู่ ก่อนกลบัประเทศ             
⑥  กรณีที่จ่ายเงินบ านาญอยู่สามารถยื่นเร่ืองขอรบัเงินบ านาญที่ถอนตวัสว่นหนึ่งไดห้ลงัจากกลบั 

ประเทศแลว้ ขอรบัแบบฟอรม์ดงักลา่วไดท้ี่ส  านกังานประกนัสงัคม หรือบรษิัทท่ีสงักดัอยู่ 
⑦  กรุณายื่นบตัรพ านกั(ไซรวิการด์)คืนต่อเจา้พนกังานตรวจคนเขา้เมืองเม่ือจะออกประเทศ 
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Ⅲ-３ น ำ้ประปำ  
 
  น ำ้ประปำในญ่ีปุ่ นรวมทัง้ในจงัหวดัโอซำกำ้สำมำรถดื่มได ้ เมื่อตอ้งกำรใชน้ ำ้ประปำที่ทีย่ำ้ยเขำ้ 
มำนัน้  จ ำเป็นตอ้งท ำกำรยื่นขอใชน้ ำ้ประปำ 
 

１．วธิีกำรขอใช้น ้ำประปำ 
  ที่ประตหูนำ้บำ้นมีบตัรเปิดกำรใชแ้ขวนไว ้ โปรดแจง้หมำยเลขผูใ้ช(้ชิโยวชะบงัโงะ)ไปยงั 
ส ำนกังำนน ำ้ประปำของเทศบำล  หลงัจำกแจง้แลว้เจำ้หนำ้ที่จะมำเปิดวำวลน์ ำ้ที่บำ้นให ้   เน่ืองจำก 
จะใชเ้วลำนำนที่สดุประมำณ ４วนัหลงัวนัท่ีแจง้  ฉะนัน้กรุณำรีบติดต่ออย่ำงรวดเรว็ 
  กรณีที่เช่ำแมนชั่นหรือบำ้นเช่ำบำงสถำนที่ 
สหกรณก์ำรบรหิำรหรือเจำ้ของบำ้นจะเป็นผูด้  ำเนินกำรจดักำรเดินเรื่องให ้

 

2．คำ่น ้ำประปำ 

  ค่ำน ำ้ประปำจะค ำนวณจำกค่ำบรกิำรขัน้พืน้ฐำน รวมกบัค่ำธรรมเนียมตำมปรมิำณกำรใชน้ ำ้ใบ 
เรียกเก็บเงินค่ำน ำ้ประปำจะเก็บ 2 เดือนครัง้โดยจะสง่ทำงไปรษณีย ์  กรุณำน ำไปจ่ำยโดยกำรหกัโดย 
ตรงจำกบญัชีโดยอตัโนมตัิ, โอนเงินท่ีสถำบนักำรเงิน หรือบำงเทศบำลอำจจะใหจ้่ำยที่รำ้นสะดวกซือ้ 
ได ้ กรณีคำ้งช ำระเงินจะถกูปิดน ำ้ประปำ 
 กรณีที่มีกำรเดินท่อน ำ้เสีย จะรวมค่ำบ ำบดัน ำ้เสียนีใ้นค่ำน ำ้ประปำดว้ย   กรณีที่อำศยัอยู่ 
อพำรต์เมนต ์สว่นใหญ่สหกรณก์ำรบรหิำรหรือเจำ้ของบำ้นจะคิดค ำนวนค่ำน ำ้ประปำ โดยคิดตำม 
ปรมิำณกำรใชน้ ำ้ของบำ้นแต่ละหลงัและแจง้หนี ้
 

3．ข้อควรระวังตอนฤดูหนำว 

  วนัท่ีอำกำศหนำวมำกท่อประปำอำจแข็งตวัและแตกได ้จึงตอ้งใชว้ิธีปลอ่ยน ำ้ประปำเบำ ๆ 
ทิง้ตลอดคืน ในตอนกลำงคืน 
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Ⅲ-４ �rral

１．�����rralحط����ᒺ᭰མ� �
���ϖ��rralحط����ᒺ᭰མ� �땰 晈᭰����� ��� �䲀ᔉ⺂� ���l�땰ªحط����l� ����䁒ϖحط� ��䁒حطᒺ䁒حطᒺఀ�a�䲀lحط��ᒺ �� 땰��� �⺂�

��l�⺂�䲀ϖ���´حط����ᒺ᭰མ� �� �ᔉ��� ��䁒حطᒺᒺ䁒حطᒺఀ�a�䲀lحط��ᒺ �� 땰��� �⺂� ��l�⺂�䲀ϖ�⺂´حط����ᒺ᭰མ� �� ª �l��ϖ����l´al
땰 晈᭰��� ��䁒حطᒺᒺ䁒حطᒺఀ�a�䲀lحط��ᒺ �� 땰��� �⺂� �᭰���䲀ϖ�땰��ᒺ��´l���l땰���ᒺ��ఀ�a�rral���⺂�l�᭰��땰䁒௳䁒حطᒺఀ�a����
�䲀lحط��ᒺ⺂�l�´ϖ��lఀ�a 땰��l��l㜱䁒�lఀ�a땰���ᒺ��ఀ�a�rral��l�མ 땰ªحط��l��a

２．´l���ª�ϖ����ఀ�a�rral
��䁒ϖᒺ䲀�᭰ ´l�ª�ϖ����ఀ�a�rralఀ��� �́����ᒺ�´ª䲀�ª⺂�䁒حطᒺª��l��r �⺂ϖ䲀⺂ϖ�r�ᔉϖ́ ��ᔉa䲀㜱��

�䁒�௳ϖ�䁒��᭰�㜱a��ϖ�ª �l�ϖ́ �l�䁒حطᒺఀ´ᔉa�al����௳�������́ l�ᔉ�́ �al´l��rral�ϖ��� ª��l��rحط� �����ఀ �
´ᔉ����嗠��r �땰 晈᭰�´ᔉ���䁒حطᒺ�䲀�ª䲀�ª⺂��rral⺂�l�䇇 ��ᒺ�㜱�l땰 晈᭰�ఀ�´l�᭰a��´ϖ��r�ϖᒺ䲀 땰��ᒺ��䲀l�᭰ᔉ��ϖ�
ఀ�´l�ఀ�a�rral� ��ᒺ�᭰´⺂�㜱�⺂�����嗠�ϖ�䁒l�땰�al�al���a��� ����嗠�ϖ�ఀ´ᔉa�a����ϖ䲀 䁒l�땰�al�al���a�������
䁒حطᒺ´ᔉ����嗠��rral㜱�⺂���l�땰ᔉ��䁒�௳ϖ�䁒����´l��rral�ϖ������� ´�མ»l�䁒��᭰�ϖ���l�땰ᔉ�䁒حطᒺ���མ�䲀a
땰��ᒺ���ª�ϖ��ఀ�a�r ����ª�ϖ����ª��䁒l��᭰�¦»حط��ϖ⺂�䁒حطᒺ⺂�����́ ϖ�ఀ��ϖ��

３．´l�㜱�l���l�rral
ఀ�땰حط��´땰 晈́���l�rral㜱���́ ª��ఀ�a嗠�aఀ � a�r䁒མ́ 땰��� ��l�rral㜱���l�䲀»⺂l�㜱�l�䲀���l�땰ᔉ�䁒حطᒺఀ�a

�rral㜱l´��땰⺂����r ´�མ»l��lఀ�땰حط��´땰 晈́���l�rral�᭰㜱�l�䁒حطᒺ௳�������́ l�´l��rral�ϖ���ఀ´ᔉa�al��
ª�l�ϖ�´l�땰��� ����䁒حطᒺ� al�ª�䲀´�� �� �ᔉ� �ᔉ�ªl�l��㜱ϖ´l�ఀ�a�ϖ́ ��l�rral��⺂��㜱l´�ϖحط��땰���
�l´�a���ϖ⺂���ϖ⺂�
４．ఀ��㜱 a�᭰� ��l»´l�ఀ� a�rr al / ఀ�땰ª�晈㜱

حط���حط�ᒺ�㜱a�ᔉ�䁒�땰حط䁒حط«�´�ఀ※ 땰�ᔉ��땰�ª�䲀a ́���حط� l�䁒حطᒺ㜱�
ªl�l��⺂�䲀㜱ª�� 㜱�l�䲀�땰���䁒حطᒺ㜱���́ 땰 晈́��ᔉ���l�rral䁒حطᒺఀ�a�a䁒lحط��땰�ᔉ

��䲀�����ᔉ�ª�ϖ�ª�མ���: ���¦ϖ䁒�ϖ���땰�땰حط��䲀�མ

㜱�l�䲀�땰���㜱l´´l�᭰�ϖ���l땰�� ��땰�ᔉ��ఀ���
�㜱�l�䲀�땰���´l�᭰�ϖ���l땰�� ��땰�ᔉ��ఀ�

�ᒺ��땰���⺂�l�ᔉحطᒺ�ϖ⺂�l´l��ᔉ´땰᭰ᔉحط䁒حط«�´
�ϖ⺂�l��l땰�� ��땰�ᔉ��땰 �́´l�땰᭰ᔉحطᒺ���᭰ᔉ�
땰 �́�䲀�땰���䁒حطᒺ´ �l���䲀a�

��l�rral���l�rral䁒حطᒺ� �l�䲀»ᔉ�䲀���al
㜱l´᭰���l»�rral䁒حطᒺఀ�a�᭰�ᔉa䲀���

땰حط���� ��

��l�땰ᔉ�ª�l��´���䁒�l�

���l�땰ᔉ����´l�䁒�lªϖ��l

ఀ�a땰��ᒺ�⺂�⺂��ª���l��

ª�䲀����땰حط���� �

ª�䲀����땰���䁒حطᒺ�ᔉa䲀

᭰��땰�䁒ªϖ��l���䁒�l�

䲀ϖ�䁒حطᒺ㜱�䁒�l´l��ϖ́ 땰�����l�r �´㜱l´�ϖحط����l�l�

�l�´l����땰���䁒حطᒺ�ᔉa䲀�㜱�l�䲀���l
�r���땰���䁒حطᒺ�ᔉa䲀䁒حطᒺ�a䁒 �l´l��ϖ́
��´㜱l´�ϖحط��嗠�aఀ �a땰حط����a���ᔉa䲀�

᭰���l»䁒حطᒺఀ�a���땰حط���� �

䲀ϖ�´�l��䁒حطᒺ⺂a��㜱�l�땰����´�»حط䁒حطᒺ㜱�l�땰���
�ᔉϖ�㜱l´䲀ϖحط�� �㜱�����l����땰ఀ��حط��´l�
㜱�l�땰����al��㜱��䲀´땰��ᒺ�ఀ��ϖحط�����

땰�����al�

䲀ϖ�䁒حطᒺ㜱�䁒�l´l�⺂�䲀㜱��땰⺂�����ϖ��⺂���᭰

��l�땰ᔉ��䁒�௳ϖ�䁒�䁒حطᒺ⺂�⺂��

ఀ��㜱a�᭰���l»´l�ఀ�a�rral㜱���l
�l���ఀ�aఀ �䲀ϖ�䁒حطᒺ�l⺂�䲀㜱��땰⺂���
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Ⅲ-５ �‰‰〭

１．�S UI G�‰‰〭

�‰‰〭�� 2 �S U�� �‰‰〭Ā�̀Ā䇅G�Ā��䇅�䇅�U〭nG�n䇅SĀn ���䇅���䇅S �¦�̧ ‰¥n䇅「�Ā� ‰䇅〭�」����‰‰〭���
�¦¦䇅���G�¦�̧ ‰¥n䇅「��¦��S‰䇅〭�」  ��‰¦����¦� ̀G�� Ā�̀���‰�䇅���‰�n䇅G‰�SU�¥¸�䇅��S UI G�‰‰〭Ā�̀���
��䇅�����¦� ̀G�� ��n�¦G‰���S UI G�‰‰〭 䇅䇅䇅��‰ U �S�¦䇅¸�U�
��¦U〭 ��䇅����Sn�䇅 �‰�̀¸¥‰���S UI G�‰‰〭‰���䇅�䇅I G��䇅S��n䇅¦� �䇅�䇅S�䇅Ā�̀�¦ ��Ā�‰‰〭

（1）�‰‰〭���〭nG�n䇅SĀ䇅GĀ n I GĀ䇅G�Ā��䇅� ��Ā� ‰䇅〭��

�‰‰〭���〭nG�n䇅SĀn I G�Ā��䇅�S� �䇅���� �� ¦�� U�¥�Ā�̀U�䇅SS ‰I G� G��‰ ��̀
 
G䇅���〭�䇅SĀ�̀

� U�n �I�¸S� U�¥�Ā�̀� �� ¦�S��S ‰¦���䇅�Ā¦���Ā���I �� UĀ�䇅〭���䇅����‰‰〭��n �䇅�䇅S�䇅Ā�̀�¦ ��Ā
�‰‰〭䇅��䇅�Ā�̀ ¸�n ��̀ ���S䇅�〭‰�� ¥�SĀ�̀䇅��¦ �̀��� ����¥�䇅Ā�〭̀䇅�䇅¦� ¸�n¦ ���䇅�䇅S�䇅Ā�̀ ���S��S

��G䇅䇅‰� U�n �䇅�G���¥� �䇅�䇅S�䇅Ā�̀䇅��䇅�� U¥䇅��¥�‰‰〭�� ‰¦��䇅 ¸�n��䇅S¦ ���䇅�䇅S�䇅Ā�̀
�S¥�SS��SU�¥¸

（2）�‰‰〭����¦¦䇅�� �G ���¦� �S‰䇅〭��

�S�I��� �SĀ�̀�¦ ‰䇅¦�‰‰〭�¦¦䇅���GS� �䇅������I�¸S〭�䇅SĀ�̀� U�n �¥���nS�U�¸¥‰�S‰���‰‰〭���䇅�U〭nG�n䇅S
Ān I G�Ā��䇅� ���̀ 䇅��¦ �̀����‰‰〭‰¦��䇅� U�n �䇅�Ā�̀ ¸�nS��S ¦ �䇅SI䇅¸��� � ��� G䇅�〭nG��G�‰‰〭�䇅��Ā�̀
��䇅S I� �¥¦¦�¥�G ��¦� ̀G�� ��¦� ̀G���Ā�̀��� ‰���‰‰〭Ān I G�Ā��䇅�䇅����‰���‰‰〭�¦¦䇅���G��n�U�

2．�‰‰〭¦ �̀¥

�‰‰〭䇅���‰� ̀S U�GS��S���̀ �‰ U�‰‰〭¦�̀¥䇅��U�‰� ̀S�‰‰〭 ��䇅〭G〭�̧ ¥n䇅�‰ U�‰‰〭¦�̀¥��¦��� U�¥¥䇅��¥���
�䇅�G�¦ ��Ā�‰‰〭

���̀ �‰‰〭���〭nG�n䇅SĀn I G�Ā��䇅�¦�̀¥
‰¦��䇅� U�n Ā�̀ ��¦ ��Ā� �䇅‰�䇅�‰‰〭 �䇅¸��I�Ā¦���Ā�〭 �䇅¦��‰䇅¦�䇅�G�‰‰〭¦�̀¥� ���䇅��䇅�䇅��̀��n S�

�Ā¦䇅䇅‰�䇅¸�S��¥��� G� �䇅‰�䇅 ０120-0-19424

�Ā¦䇅䇅‰Ā䇅G���I G䇅�G¥�U� �䇅‰�䇅 0120-3-19424

�Ā¦䇅䇅‰Ā䇅G��¥�S  ‰���¸G�S� I G䇅�G¥�U� �䇅‰�䇅 0120-5-19424
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3．���䇅�G�¦  �䇅�‰䇅¦����‰‰〭 / ���〭¦ �䇅

（‰¦��Ā�̀䇅n䇅¸�U¸�‰  ‰䇅䇅‰������S䇅�䇅¦）

¦n¥��� ���〭S��〭S�S�U¸ : �¦ ��Ā� �䇅‰�䇅�‰‰〭

�n䇅�¦ ‰䇅¦��‰

�¦ �䇅�Ā��̀��①× ��¦䇅�n䇅���②

¥�S‰�䇅SUĀ�̀䇅��‰
�G S䇅䇅‰�S䇅�䇅¦

�n䇅�¦ ‰䇅¦�U� SS� �

� U�n 〭 ��䇅� 䇅�䇅S¥S�G SĀ�̀䇅��‰
�G S䇅䇅‰�S䇅�䇅¦

 ��¦䇅�n䇅����䇅��¦ �䇅�Ā�̀
����U� SS� �②

��̀ � ���� �

���〭¦�䇅I G�n䇅�‰�〭 Ā�̀�‰  ‰
���¥䇅䇅‰������S䇅�䇅¦

�䇅¸��IĀ�̀���䇅 �G�¦  �䇅�‰䇅¦�� ��‰ �〭

¦�¸��¥�䇅����¦  �䇅� Ā��̀��

①
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Ⅲ-6 ขยะ 
 

１．วิธกีารทิง้ขยะ 
  แบง่ประเภทการจดัเก็บขยะเพื่อลดปรมิาณขยะและน ากลบัมาใชใ้หม่ดงันี ้

 ประเภทการจดัเก็บขยะ 
・ขยะเผาได ้
・ขยะเผาไม่ได ้
・หนงัสือพิมพเ์ก่า, นติยสารเก่า, กระป๋องเปลา่และขวดพลาสตกิ  
ถา้ไม่รกัษากฎและมารยาทในการทิง้ขยะ  

อาจท าใหเ้ป็นปัญหากบัเพ่ือนบา้นใกลเ้คยีงได ้ 
สิ่งที่ไม่ควรปฏิบตัิ 
① ทิง้ขยะนอกเหนือจากวนัที่ก าหนดไว ้
② ทิง้ขยะนอกสถานที่ที่ก  าหนดไว ้
③ ไม่แยกประเภทขยะก่อนทิง้ 
  ประเภทการจดัเก็บขยะ  
การแยกประเภทและกฏระเบียบแต่ละเทศบาลจะแตกต่างกนัไป กรุณาสอบถาม 
ไปยงัสถานที่ราชการหรอืเพื่อนบา้น 
สถานที่ราชการบางแหง่มีจะการอธิบายวิธีทิง้ขยะเป็นภาษาต่างประเทศให ้

     
２．และการทิง้ขยะอ่ืนๆ 
（１）แบตเตอรี ่/ ขวดต่างๆ  

  ในแบตเตอรี่มีวตัถมุีพิษและตอ้งใชเ้ทคนคิพิเศษในการจดัการ, 
ดงันัน้ตอ้งเอาไปทิง้ในกลอ่งรบัคืน 

ที่มีอยู่นในรา้นที่ซือ้มา กรณีคนืขวดเบียรห์รอืขวดน า้ดื่มเ บางรา้นจะจ่ายเงนิคนืให ้
กรุณาสอบถามที่รา้นนัน้ๆ 
 
（２）ภาชนะและพลาสติกทีใ่ช้ห่อสนิค้า 

พลาสตกิที่เป็นภาชนะบรรจสุินคา้และใชห้่อสนิคา้นัน้ตอ้งรวมกนั 
แต่ละชนดิและทิง้ตามวนัที่ก าหนดไว ้
 

（３）ขยะชิน้ใหญ ่
เครื่องเรอืนหรอืเครื่องใชไ้ฟฟ้าที่ไม่ใชแ้ลว้ ถือว่าเป็นขยะชิน้ใหญ่ (ยกเวน้เครื่องปรบัอากาศ, 

โทรทศัน,์  
ตูเ้ยน็, เครื่องซกัผา้ ใหด้ทูี่หวัขอ้ดา้นลา่ง) ใหท้ิง้ตามวนัที่ก าหนดไว ้
หรอืแจง้ส านกังานเทศบาลใหม้าเก็บไป 
ทิง้เป็นสว่นบคุคล บางเทศบาลจะเก็บค่าธรรมเนียมในการทิง้ขยะชิน้ใหญ่ดว้ย 
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（４）เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน,์ ตู้เย็น, เครื่องซักผ้าและเครือ่งอบผ้า 
   เมื่อจะทิง้เครื่องปรบัอากาศ, โทรทศัน,์ ตูเ้ยน็, เครื่องซกัผา้และเครื่องอบผา้  
จะตอ้งติดต่อไปยงัรา้น 

เครื่องใชไ้ฟฟ้าที่ซือ้มา (หรอืรา้นที่ก าลงัจะซือ้เครื่องไฟฟ้าชนิดเดยีวกนันี)้ 
จ าเป็นตอ้งช าระเงนิค่าธรรมเนียม 

ที่ก าหนดแยกตามประเภทของเครือ่งใชไ้ฟฟ้า และใหท้างรา้นขนไปให ้  
ทางบรษัิทผูผ้ลิตเครื่องใชไ้ฟฟ้านัน้ 

จะเป็นผูท้  าการรไีซเคลิเครื่องใชไ้ฟฟ้าดงักลา่วนี ้ 
ทางสถานที่ราชการหรอืเทศบาลจะไม่รบัเก็บใหเ้หมือนกบัขยะอื่น 

  

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

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/
http://idea1000.officeag.com/wsr/detail.php?keyword=%E8%8B%B1%E8%AA%9E&ca=THAI&target=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9&no=19607&in=1
http://idea1000.officeag.com/wsr/detail.php?keyword=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%AA%9E&ca=THAI&target=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&no=19592&in=1
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Ⅲ-7 �둀Ꭾ忨ϒxϒ 䄐Ꮋ躐ᒬ�Ꭾ�³�둀ᎻÎ�

１．�둀Ꭾ¦둀¥忨��둀ᎮÄ� x둀�Îµ��
�둀Ꭾ���Î����䄐���� �
�둀Ꭾ忨ϒxϒ䄐Ꮋ躐ᒬ¥䄐��䄐���� ��躐�µܸᎮ�¥䄐��ᎻᎮ��둀�ϦµݪϦµ�˾嵸 �둀Ꭾ¦둀¥ܸµ��ᎮᎮ�Ä�䄐¦��¦躐�Îᒬ躐�嵸µ�䄐���� � ÄᎮ˾�嵸µÄ⺂µ�둀

�䄐 ��ᎻᎮᒬx嵸µ�¦둀¦둀�ÄᎮ䄐¦�Ꭾ� xܸ µ�¼Ϧ�³�Ä����躐�Î¦��¥䄐µ�Äµ��µ��x嵸¦ 忨��둀Ꭾ忨ϒxϒ䄐Ꮋ躐ᒬܸᒬ�µ�ᎻÎ�
・ÄᎻµ둀�Î��Î�忨�Ꭾᒬx嵸µᎮÎ��둀ÄᎻµ둀 Ä�˾�嵸�����ᒬᎮµᒬ둀��Î�⺂Ꭾ嵸˾����둀�둀Ꭾݪ����xᒬx嵸µܸ³xµ忨⺂x¥Ꭾ둀�

µ�Ꮋµ⺂�x둀
・Ꮋ躐�䄐¥Î�¥둀¦�嵸µ���䄐���� � 忨⺂x��xµᒬÎᎻܸµ��x��䄐Ꭾ��
・�둀Ꭾݪ둀���둀ݪ둀�¥䄐�Ä���ÄᎮ˾�嵸µ��Ꮋ�ᒬÎᎻ �嵸둀ϒ䄐�ܸµ�Äµ躐�Ä�˾嵸�� ÄᎮ˾�嵸µ�Ꭾ嵸��ᎮÎᎻ �µ�� �Î���¥䄐�¦Îµ

�����躐¥�Î� ¦嵸Ꮋ�둀Ä���ÄᎮ˾�嵸µ¥䄐�Ä�䄐˾ݪ �둀Ꭾ¦둀¥
・Ä�˾�嵸ᒬx嵸µ�둀Ꭾ�嵸�Ꮋ둀�ϒ�Ꮋ¦Ä⺂µ˾嵸³둀�䁠�x嵸˾������ᎻᎮÄ�x둀�䄐 �⺂Ꭾ嵸˾ܸ��µ嵸嵸�嵸¦�둀µᒬᎮµ��ᒬᎮµ�둀�둀�

Ä�躐��� Ä�Ꭾ둀�³�¥�둀忨⺂x嵸䄐�¼� 둀¦Ä�躐��Ꮋ둀�Ꭾ� x�Ϧ�嵸Ϧ�嵸Î�ܸµ�����嵸忨³��x

�둀Ꭾ���Î�Ä� ˾�嵸��x둀�
（１）�둀Ꭾ¥ Î�¥둀¦

�둀Ꭾ¥Î�¥둀¦�Î�Ä�˾�嵸��x둀�Ä����躐�µ¥䄐�� �둀�Î� Ä�Ꭾ둀�³�¥�둀忨⺂x� �둀������둀Ꭾ�����¦¥䄐�Ꭾ둀�Ꭾ˾�� �嵸�³둀��䄐 �
�둀Ꭾ¥Î�¥둀¦�Î�Ä�˾�嵸��x둀��䄐 � �µ�둀Ꮋ�Î�Ꮋ�둀³�Ä����둀Ꭾ�x嵸µ�Î� 嵸둀ϒ�둀�ᎮᎮ���x嵸䄐�¥둀µ⺂�Ϧ�µ�xᎻ¦

（２）�둀Ꭾ��µÄ�䄐¦µ�Îµ
忨�Ä�˾嵸µ忨⺂���䄐�둀µ��¥䄐��䄐�Ꮋ둀�Ꭾ� x�Ϧ��Ꮋᒬ�嵸Ä�䄐¦µᒬ�둀µ䁣 ¥䄐�Ä�躐��Ϧ ��忨�ϒ䄐Ꮋ躐ᒬ�Ꭾ�³�둀ᎻÎ�ܸµ����忨³�Ꮋx둀µ

¦嵸�ᎮÎ� ܸ�xܸ ᒬ�Ä�䄐¦µ¥䄐�Ä���¥�둀�Ϧ �� ³Ϧµ�嵸忨⺂xᎮ��Î�Ꭾ�ᎻÎµÄ����躐Ä�� ��¦Ä��둀�嵸둀�Î¦嵸¦��¥䄐��x둀��Î�ᎮᎻ�
嵸¦�둀µ Äϒ�� 嵸�둀Ꭾ�ᒬÄ��¥� ��¦¥Î�Ꮋ�� ⺂µÎµ ������� �¦둀¦둀�嵸¦�둀��µÄ�䄐¦µ�Îµ忨⺂x���x둀µ�x둀���x¦躐� 嵸둀³
�䄐�둀µ��¥䄐�¥ �둀µ둀�ᒬ嵸��µ둀µ�˾�ܸµ��嵸��Î�ᒬ嵸��µ둀µᎻÎ� ᒬ嵸��µ둀µᎻÎ�³ϦµÄ���ÄᎻµ둀��둀�Î���둀⺂ᎮÎ�
�Ꮋ�Ä�둀�xᎻ¦ �Ϧµܸ�xݪ �둀⺂ᎮÎ�ᒬÎᎻÄ嵸µ³������x��µÄ�䄐¦µ�Îµ ܸᒬ���Ꭾµ�Ꭾx둀µ�嵸µ嵸둀�둀Ꭾ嵸둀³¥�둀忨⺂xÄ�躐�Ä�䄐¦µ�Îµ
Ꭾ��Ꮋ�Ä�˾�嵸��x둀�忨�µxÄ�䄐¦µ��x ��¦Ä��둀��둀Ꭾ忨ϒxÄ�Ꭾ˾�嵸µ���¼�� �� Ä�Ꭾ˾�嵸µ�Î�䁠x둀� �둀ᎮÄ�x둀嵸嵸��嵸µ䁠�x���
�둀ᎮÄ�躐��躐��Ꭾ�ᒬ�忨�ᒬ嵸��µ둀µ�˾� Ä���ᒬx�

�x둀¥�둀��䄐�Î�⺂둀ÄᎮ˾�嵸µÄ�䄐¦µᎮ��Ꮋݪ �Ꭾᔉ䄐¥䄐�Äϒ�둀嵸�둀Ꭾ�ᒬÄ��ᒬ�忨⺂xܸ ³xµ�Î�¥둀µ�Ꭾ躐�Î¥嵸�Îµ⺂둀Ꭾ躐�
¥ᎮÎ�¦�¥䄐�¥ �둀�Î��둀Äϒ�둀 �嵸�Ä⺂�˾嵸³둀��䄐 ��ᎮϦ��둀�Î��ᎮᎮ��둀Ꭾ��둀�����Ꭾ嵸µᒬ�Ä嵸µ �³躐ϒ躐���

（３）��둀�����Ꭾ嵸µᒬ�Ä嵸µ �³躐ϒ 躐��� ���둀��忨�¥x嵸µݪ躐���
忨�ܸᒬ�µ��˾ ��¥䄐���Ꮋ�忨⺂���䄐�µ���¥x嵸µݪ躐��¥䄐�¥ �둀�躐³�ᎮᎮ��嵸µ��둀�����Ꭾ嵸µᒬ�Ä嵸µ Ä�˾�嵸�둀Ꭾ����

�Îµ�ᎮᎮ�� �Ꭾ�ϒÎ��躐ᒬᎮ�Î�Ä�˾�嵸��x둀�忨�µxÄ�䄐¦µ� �둀Ꭾ¥�둀�Ꮋ둀���嵸둀�� �둀Ꭾ�x嵸µ�Î�嵸둀ϒ�둀�ᎮᎮ� �Ϧ�µ
��ᒬ躐³���둀Ä�躐��둀Ꭾ³Î��躐³�ᎮᎮ�ᒬ�둀µ䁣Ä�˾�嵸�Ꭾ�ϒÎ��躐ᒬᎮ�Ꮋ둀��Î��Î���⺂Ꭾ嵸˾¥�둀�Ꮋ둀���嵸둀�Ꭾ�Ꮋ��Î�ᒬ�둀µ䁣
嵸¦��Ä��嵸

�둀ᎮÄ�x둀Ꭾ�Ꮋ���둀�����Ꭾ嵸µᒬ�Ä嵸µ�Î��ܸµxᎻܸᒬ��Ꮋ둀���Î�Ꭾ忨³ ܸᒬ��둀ᎮÄ�����둀ϒ躐�³�¥�둀忨⺂x
���Ꮋ�ᒬ�嵸�둀Ꭾ��xᎮÎ���둀Ꮋ�둀Ꭾ�嵸µᎮÎ���xµ�둀¦��¦䁠�둀�¥둀µ��둀�� �嵸�³둀��䄐 �³�Ä����둀Ꭾ��xᎮ� x³Î��Î�
Ä�˾�嵸��x둀�忨�µxÄ�䄐¦µ ܸµ�¦Îµ�䄐�Ꭾ��¦ϒ��ᒬ�嵸�둀Ꭾ�x嵸µ�Î�嵸둀ϒ�둀�ᎮᎮ�嵸䄐��x嵸¦ �x둀Ä�������x�ᎻᎮÄ�x둀Ꭾ�Ꮋݪ
Ä�����둀ϒ躐�
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（４）��둀Ꮋ�둀Ꭾ³�⺂�둀¦ÄᎻ䄐¦� ���Ꭾ Îµ�Îµ�
Ä�˾�嵸Ä�x둀Ꭾ�Ꮋ�Ä�����둀ϒ躐����Ꭾ嵸µᒬ�Ä嵸µ³���xᎮÎ���둀Ꮋ�둀Ꭾ³�⺂�둀¦ÄᎻ䄐¦� ���ᎮÎµ�Îµ� Äϒ�� ��둀Ꮋ�둀Ꭾ

�嵸µ¥둀µᎮ둀ϒ�둀Ꭾ �Ϧ�µ��Ꮋ��둀�³ݪ���⺂�䄐��둀�Î��嵸Ꭾ����x�Ꭾ��둀� ܸµ�Ä�˾�嵸��x둀�¥䄐�嵸¦��ᒬ躐��Î�³�Ä�����
��둀�둀忨⺂x Ä�˾�嵸嵸�둀�Ä�Ꭾ�³ܸµxᎻ�Ꭾ�¥Î�ᒬᎮ둀⺂Ꭾ嵸˾Ä���ϒ˾�嵸ᎮÎ�Ꭾ� x ܸµxᎻ��둀��忨⺂x��¥䄐�嵸¦���x둀ݪ�Î��� �x둀���¥Ꭾ둀ݪ
忨⺂xݪ둀�ᒬ嵸�¥䄐���xᎮÎ�³둀�����둀�둀忨⺂x�ᎻxᎻ�둀³�忨⺂xÄᎻ䄐¦���µ��¥䄐��⺂��Ꭾ둀Ꮋᒬ�嵸��

（５）�둀Ꭾ¥ �둀�Ꮋ둀���嵸둀�
ܸᒬ�µ�ϒ��ϒ�ܸµ��躐��嵸둀�둀Ꭾ�µÄ�Ꭾ둀�⺂�³���둀⺂��ᎻÎ� Ä�˾�嵸� �둀Ä�躐��둀Ꭾ¥�둀�Ꮋ둀���嵸둀��Ꭾ躐ÄᎻᔉ

�x둀�ܸµݪ���ᎮᎻ�¥Î�µ�Ꮋ��둀�둀Ꭾᔉ�忨�µxÄ�䄐¦µ ÄᎻµ둀�Î��ܸᒬ�µ��Ꭾ嵸��ᎮÎᎻ嵸¦�둀µ�x嵸¦�Ꭾ嵸��ᎮÎᎻµ� 1 ��
³�ᒬx嵸µÄ�x둀Ꭾ�Ꮋ��躐³�ᎮᎮ�¥�둀�Ꮋ둀���嵸둀�ܸµ�Ä���⺂�x둀 �嵸ܸ����둀忨⺂xᎮ�Ꮋ�Ä�x둀�躐³�ᎮᎮ�¥�둀�Ꮋ둀�
��嵸둀��䄐 � Ä�˾�嵸¥䄐�³���x¥�둀�Ꮋ둀�Ꭾ� x³Î��Î�Ä�˾�嵸��x둀�忨�µxÄ�䄐¦µܸµ�Ä�˾�嵸��x둀�¥䄐������嵸¦³���xÄ⺂��⺂�x둀�Î�
Ä�˾�嵸µ³둀���ᒬ躐³�ᒬ躐��둀Ꭾ�躐³ᒬ�둀µ䁣

２．�둀ᎮÄ�� �䁠�x�Ꭾ 躐���
�Î³³��Î��䄐 � �嵸�³둀��둀Ꭾ�˾ �嵸�嵸µ¥䄐�Ꭾ x둀��x둀ܸµxᎻ ¦Îµ�둀�둀Ꭾݪ�˾ �嵸�躐��x둀 �˾ �嵸�Ꭾ躐�둀Ꭾ ¥�둀�Î��둀䁠�둀�

¥둀µ嵸躐�Äᒬ嵸Ꭾ�Ä��ᒬ��x嵸䄐��xᎻ¦ �둀ᎮÄ���䁠�x�Ꭾ躐��� ��³�Ä�䄐�¦Ꮋ�x嵸µ�Î��둀Ꭾ¥�둀�Î��둀䁠�둀�¥둀µ�˾嵸ݪ˾嵸⺂Ꭾ嵸˾
嵸躐�Äᒬ嵸Ꭾ �Ä��ᒬ �˾ �嵸䁠�嵸�Ꭾݪ¦�ᒬ� ܸµ��둀Ꭾ¥�둀�Î��둀�Î��Ꭾ躐�Î¥嵸�Îµ⺂둀Ꭾ躐�¥ᎮÎ�¦� �µ� Ä�˾�嵸µ³둀�Ä�����Ꭾ�躐³
¥䄐�ܸᒬ�ᒬ�둀µ�Î��Î��Ꭾ�Ä¥��嵸µᒬ�Ä嵸µܸµ��嵸µ�䄐���� � ܸµ�³둀��둀Ꭾ���Ä�x둀忨³�둀�둀 ³Ϧµ¥�둀忨⺂xÄ³嵸�Î�
�Î�⺂둀ÄᎻµ둀�˾ �嵸�躐��x둀⺂Ꭾ嵸˾¥�둀�Î��둀 忨��Ꭾᔉ䄐�䄐 ��둀�둀Ꭾݪ�ᎮϦ��둀�Î����¦�忨⺂x� �둀�ᎮϦ��둀䁠�x�Ꭾ躐���¥䄐�嵸¦��忨�µx
Ä�䄐¦µ��x �둀Ꭾ�ᎮϦ��둀�Î����¦�忨⺂x� �둀�ᎮϦ��둀䁠�x�Ꭾ躐���Ä�䄐�¦Ꮋ�Î��躐��x둀⺂Ꭾ嵸˾�Ꭾ躐�둀Ꭾ�䄐 � ¥둀µ䁠�x�Ꭾ躐���³����Ä�䄐¦
��둀忨ϒx³�둀¦�Ꭾ��둀Ꭾ忨�忨��둀Ꭾ�ᎮϦ��둀

URL http://www.kokusen.go.jp/map/ncac_map27.html

http://www.kokusen.go.jp/map/ncac_map27.html
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Ⅲ-８ ����������� ������������� ������쀳������

���쀳������������������������������������������������쀳���������������� � ���»�������������
������������������������������������쀳��«�����（�������Ⅸ－１ )

（１）�»쀳�����������������������쀳��·�

�«������쀳������������������������������ ��������������������������«������� ����������«�������
����������������� ���������������������쀳�«� ���������쀳�«��������� ������� ��� ��������漀�䤀����
���������������������� ����·����������������������������������������������������쀳�¤�������¤
�� �����浔������������� �������� ���������漀�䤀���쀳���� ����쀳��������������·��������

（２）���������������������������������������� ��䇇���䇇 漀⺂�⺂�쀳�

�������쀳�����쀳⺂���¤��������¤��������«� ������¤���������� ��쀳���������������������
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