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Ⅴ การจราจร  
Ⅴ-1  การคมนาคม 
 

 

1．รถไฟ (JR / รถไฟเอกชน / รถไฟใต้ดิน) 
ตั๋วรถไฟ  โดยปกติซือ้ที่เครื่องขายตั๋วอตัโนมตัิได ้ตรวจดรูาคาตั๋วจากสถานีรถไฟที่จะขึน้จนถึง 

สถานีท่ีจะ ลงใหแ้น่ใจก่อนแลว้จึงซือ้  กรณีที่ซือ้ตั๋วผิดราคาใหเ้ปลี่ยนตั๋วกบัเจา้หนา้ที่สถานีรถไฟ 
ก่อนที่จะเดินผ่านประตตูรวจตั๋ว  นอกจากนี ้มีการบรกิารดงัต่อไปนี ้
 

 ・ตั๋ว อิโคะคะ（ICOCA）：เป็น Prepaid Card (IC Card) ที่สามารถใชบ้รกิารรถไฟของ JR ได ้  
Prepaid Card (IC Card) คอืตั๋วที่จ่ายเงินลว่งหนา้เป็นจ านวนหน่ึงก่อนใชบ้รกิารรถไฟ เมื่อเติมเงิน 
แลว้ นอกจากรถไฟ JR แลว้ยงัสามารถใชก้ารคมนาคม ของทางรถไฟ และรถเมลท์ี่มีเครื่องหมาย 
IC นีท้ั่วประเทศ รวมทัง้ของบรษิัทตั๋ว PITAPA ขา้งลา่งนีไ้ดด้ว้ย 

 

・ตั๋ว พิทะพะ （PITAPA）：เป็น Postpaid Card (IC Card) ที่สามารถใชข้ึน้รถไฟเอกชน, รถไฟใตด้ิน 
และรถโดยสารประจ าทาง ที่มีเครื่องหมาย PITAPA Card ในเขตคนัไซ   

 

・ตั๋วเดือน ตั๋วคปูอง：มสีว่นลดใหค้นที่ซือ้ตั๋วของระยะทางก าหนดไวล้ว่งหนา้  ซือ้ตั๋วคปูองเป็น 
ชดุ11ใบ สว่นตั๋วเดือน มีระยะเวลา 3 ชนิดคือ 1 เดอืน 3 เดือน และ 6 เดือน  

 

 

２．รถโดยสารประจ าทาง 
รถโดยสารประจ าทางจะไม่มีพนกังานตรวจตั๋ว  ก่อนขึน้รถเมลใ์หต้รวจเช็คใหแ้น่ใจก่อนว่า 

รถจะไปสดุสายที่ไหน จดุหมายปลายทางนัน้ ๆ จะเขียนไวท้างดา้นหนา้และดา้นหลงับรเิวณสว่นบน 
ของหนา้ต่างรถ  ค่าโดยสารนัน้ อาจจะมีราคาเดียวตลอดสายหรือราคาจะเปลี่ยนตามระยะทาง      
ในกรณีที่จ  านวนเงินต่างกนั ตอนขึน้รถกดรบับตัรจดัราคา (Seiriken) (ตูร้บับตัรอยู่ทางขึน้)  
ตรวจเช็คตารางค่าโดยสารและหมายเลขบตัรจดัราคา (Seiriken) ใหแ้น่ใจก่อนจ่ายค่าโดยสาร โดย 
หยอดเหรียญในกลอ่งบรรจคุ่าโดยสารตอนลงรถ   ใหเ้ตรียมเหรียญไวก้่อนขึน้    เมื่อจะลงรถ  รอให ้
พนกังานขบัรถประกาศชื่อปา้ยก่อน  แลว้จึงกดสญัญาณบอกใหจ้อด 
 

 

３．แทก็ซ่ี 
เมื่อจะขึน้แท็กซี่ ใหโ้บกแท็กซ่ีที่มีสญัญาณไฟสีแดง “รถว่าง (kusha)” ขา้งหนา้รถ   และโบกรถ 

ในบรเิวณที่ ที่รถสามารถจอดไดส้ะดวก  บรเิวณหนา้สถานีรถไฟ ฯลฯ จะมีท่ีขึน้รถแท็กซี่   เมื่อขึน้ 
แท็กซี่แลว้ใหบ้อกสถานที่ ท่ีจะไปแก่พนกังานขบัรถใหช้ดัเจน   ถา้มีแผนท่ีหรือกระดาษเขียนที่บอก 
สถานท่ีที่ตอ้งการไปจะสะดวกมาก   

ค่าแท็กซ่ีจะคิดตามระยะทางและเวลา  โปรดระวงัว่าเมื่อใช ้ธนบตัรใบละ 5,000 เยน หรือ 
10,000 เยน  พนกังานขบัรถอาจไม่มีเงินย่อยทอนให ้
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４．ลืมของไวใ้นรถไฟ, รถโดยสารประจ าทาง, รถแทก็ซ่ี 

 
① ศนูยล์กูคา้สมัพนัธ(์Customer Center) ของรถไฟ JR สายตะวนัตก         

0570-00-2486 (ภาษาญ่ีปุ่ น) (6:00น. – 23:00น.ทกุวนั) 
②รถไฟใตด้ิน（Osaka Metro）        

 0570-6666-24    (ภาษาญ่ีปุ่ น) (8:00น. – 21:00น.ทกุวนั) 
③รถประจ าทางของเทศบาลเมืองโอซากา้(ซิตีบ้สั)   กรุณาติดต่อไปที่ส  านกังานรถประจ าทาง 
④แท็กซี่ (ศนูยแ์ท็กซี่โอซากา้)     

      06-6933-5618/9 (ภาษาญ่ีปุ่ น)                                                                 
   (วนัธรรมดา 9:00น.- 17:00น., วนัเสาร ์9:00น.- 12:00น.) 
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Ⅴ-2 �Ꭿ忨ϒ�淤䳐Ꮌ

１．ϒ䳐�� �醰Щ�Ꭿ忨ϒ�淤䳐Ꮌ
�䳐ݠ䳐��� 醰Щݬ甀ݬ異ؘݬ� ��Ã�±ᎼÃ異Щݠ°�䳐淤�Ꭿ忨ϒ�淤䳐Ꮌ���Щݪ䳐Ꮌݬ Ãµ±Ꮌݬ�Ꮌ 䳐ݫ߈Щㄮϒ忨ᎼЩ䳐ݬ淤ᎼµݬÃϖݠЩㄮ�ㄮ異ݬ�

ϒݠ��異ؘݬ� ��ؘݬ䳐Ꮌ異ݬ 醰Щݠ䳐Ꮌ忨醰Ꮌ �n䳐�ㄮ異ݠÃϖݬ淤ᎼµݬЩㄮϒ忨ᎼЩ䳐ݫ߈䳐ϒݠ�� 1�忨Ꮌ 600 Ã淤Ꮌ

２．ϒ䳐�ᎯЩ甀�Ꭿ忨ϒ�淤䳐Ꮌ

ϒ��»䳐Щ淤n䳐ᎯЩ甀�Ꭿ忨ϒ�淤䳐Ꮌϒݬ甀ݪ�䳐ㄮ異䳐ㄮ�ᎼÃ甀¥Ꮌ �甀淤Ã��䳐ݠϖ�¥Ã�»�Щϖ��䳐Ꮌݬ�ݬ� ᎯЩ甀ݠ䳐ݬ�
�Ꭿ忨ϒ�淤䳐Ꮌ �Ꮌ�� 醰Ꮌ異ؘݬ��ㄮݬ�䳐ݠ Ã��䳐ݠϒ䳐�ᎯЩ甀�ᎼÃݬ��ݪ䳐ݠᎯЩ甀Ꭿݠ異®䳐ݬ���Ꮌ߈�䳐 �Ꮌ�¥ϒ䳐�異䳐ㄮݠ��
�䳐淤�䳐ݠݬnݬ甀ݬ�忨ϖ��䳐ݠ�ݠ甀�ϒ

�䳐ϒ�n 䳐��ᎼᎼ®䳐ݬµᎯЩ甀ÃᎯݬ䳐�Ꮌݬ䳐異ؘݬᎯݪݠᎼ淤ݬ䳐淤�Ꭿ忨ϒ�淤䳐ᎼݬµÃϒ±ϖݬ�ݬ ݠ��淤Ãㄮ¥Ꮌ�n䳐Ãϒ±ϖ�忨ϒ�䳐ݬ�ЩㄮÃݬ�
�n䳐ݪᎼ淤ݬ䳐淤�Ꮌϒ䳐ݬ�n�Ꭿ忨ϒ�淤䳐Ꮌ��Ꮌ ��忨ㄮᎯ䳐ϒ�ϒݪᎼ淤ݬ䳐淤 �Ꭿ忨ϒ�淤䳐ᎼᎯݠ�ϒÃϒ±ϖݠ�ݬ�ݬ淤ݠÃ��䳐�Ꮌ䁛ؘㄮ異ؘݬ
ϒ ®䳐�Ꮌ甀ݬ�ݬ Ã��䳐Ꮌ忨醰Ꮌݠ淤ݠ�nÃЩ䳐Ꭿ忨ϒ�淤䳐Ꮌ��Ꮌ�Ꮌݬµ�忨ϖݬ��� �Щϖ䳐ݠ�䳐淤ݠ�ÃЩݬ淤甀Ãϒؘݬ淤�ϒ忨ϖ�䳐Ꮌ異ؘݬ異ؘݬ
�Ꭿ忨ϒ�淤䳐Ꮌ�ϒÃϒ±ϖݬ�ݬ� Ãㄮ¥Ꮌ�n䳐Ãϒ±ϖ�忨ϒ�䳐 ݬ甀ݬnᎯ忨ϒ�淤䳐Ꮌ��ᎼݬؘݬÃ��䳐異ݠ�� �甀淤�Ꭿݬㄮ�䳐Ꮌ異ؘݬ� �忨ᎼÃ��䳐異ؘݬ�ϒ
ؘݬ䳐異ݬ䳐�Ꮌݬ�ϒnÃᎯݬ��䳐淤ݬᎼ淤ݪ » �®䳐Ꮌ忨ϒㄮ䳐ᎼÃ異�ϖ䳐�Ã��䳐�Щϖ䳐ݠ �⇒�䳐�␘Ꮌ�ϒⅨ－１ �

３．ϒ�»ݬ�ϒݠ�ݪ淤�Ꭿ忨ϒ�淤䳐Ꮌ

ݬ䳐�ϒݠ�ݪ淤Ꭿ忨ϒ�淤䳐Ꮌ �µ�甀�Ꭿݬㄮ異ؘݬµݬЩݠ�®䳐��Ꭿ ݬ䳐�ϖᎯ忨ϒ�淤䳐Ꮌ異ؘݬ�ϒݠ�ݪ淤 �®䳐��ᎯᎯݠ�¥甀�nЩݠ䳐
Ꭿ䁛ㄮݪЩݬ��Ãݬݪ淤Ꮌؘ�߈Щݠ��異ؘݬЩ淤�n�¥甀ݬ�ݬ異ؘݬ�Ꭿ忨ϒ�淤䳐Ꮌ

nÃϒ±ϖ�Ꭿ忨ϒ�淤䳐Ꮌ異ݠݬ．４ ᎯؘЩ甀異ݬ ¥醰ㄮݠݬ�ݬ䳐ݬ߈�

¥�ϖᎯ忨ϒ�淤䳐ᎼᎯЩ甀異ݠ�n䳐Ꭿݬݠ� 醰ㄮݬ�ݬ ϒ±Щ淤n䳐Ãϒ±ϖݠ䳐ݬ߈� Ã��䳐ݠЩ䳐ᎯÃµ±ᎼᎯ忨ϒ�淤䳐Ꮌ異ؘݬ�ϒݠ�ݪ淤ݠ䳐 ݬ䳐ϒ�»ݬ
ݬ�ݬݠㄮ��䳐ݬ�Ꮌ�Ꭿݬݠ �䳐ݫµ忨ݬݠݠ��甀¥␘ݠ��䳐ݬݠݠᎯ忨ϒ�淤䳐Ꮌ�忨Ꮌ甀忨ㄮϒ�n䳐�Ꮌ忨醰ᎼЩ淤�nᎯݬ߈�«��ݠ�� Ꭿ䁛ㄮݠ�����忨ㄮ
Щ淤n䳐Ãϒ±ϖ�Ꭿ忨ϒ�淤䳐Ꮌ異ؘݬᎯЩ甀異¥ 醰ㄮݠݬ�ݬ䳐ݬ߈�

５．ϒ¥Ꭿ�䳐Ꭿ�

�Ꭿ忨ϒ�淤䳐Ꮌ�䳐ݠϒ¥ݬ�Щㄮݪ忨ϖؘݬݪϖᎼᎼᎼ ЩㄮᎼᎼݪ䳐淤ݬ�甀異䳐ㄮ¥߈ؘݬݪ忨ϖݪЩㄮݬ�ݠ�� Щㄮݪ�Щㄮ�忨ϒ�䳐ϒݬ�
�忨ݫݫ䳐»ݬ�Ꭿ�䳐Ꭿ� Ã߈nᎼÃ甀ݬ淤�ϒ忨ϖ�淤Ꮌ�� 䳐ݬ��Ãݠ��忨ㄮᎯ䳐ϒ甀�ؘؘݬݪ忨ϖݪݠ䳐ݬ� 䳐淤ϒ忨ᎼݬЩᎼ異ݬ�Ꮌ忨ؘㄮݠ䳐ݬ� ���n 淤ϒÃݬ�Ꮌ

�Ꮌϒ�»ݬ異ؘݬ�Ꮌݪ忨ϖؘݬݪ異ݬݠؘݬЩ䳐淤ݠ�䳐ϒϒ�n䳐 16 µݬ Щ淤ϒ�n䳐ݬÃ甀±ϒЩ䳐淤�Ꮌݬ��ؘݬݪ忨ϖݪ 6 �ϖݪ 1�ᎼᎼ忨ؘㄮݬ�ЩᎼ異ݬ䳐淤異ؘݬЩ�µϒ�»�

異ؘݬᎼ忨ؘㄮ�®䳐��忨ϖÃ甀±ϒ�

�甀淤異忨ؘݬ�µݬ�䳐ݬ߈�ݠ�Ꭿ忨ϒ�淤䳐ᎼϖᎼ異䳐ㄮÃ甀¥Ꮌ ᎼЩϒᎯ䳐ϒ異ؘݬ異ݬݠؘݬµݬ䳐淤ЩᎼݫ�䳐� �Ã�±Ꮌ�n䳐ϒ䳐ؘݬ異ݬ«��Ꮌϒݠ��
ϖᎼ異䳐ㄮ�淤Ꮌ��Ꮌ忨醰Ꮌؘݬݪ忨ϖݪ Ãµ±ᎼЩ忨Ꮌ��䳐淤ϒ±�䳐ݠ䳐�ݪ忨ϖؘݬݪϖᎼ異䳐ㄮÃ甀¥Ꮌݬ甀ݬ �甀淤ݪ忨ϖ߈ؘݬݪ¥甀異䳐ㄮ�n 䳐淤ᎼᎼ�甀淤
�ϖnㄮᎯ䳐ϒ��Ꮌ淤�ϒ�䳐ㄮݪЩㄮ異䳐ㄮÃ甀¥Ꮌ ݬ䳐Ãµ±Ꮌϒ䳐�ϒݬ甀ݪ�䳐ㄮ�nЩ�ᎼÃ甀¥ᎼᎼᎼݬ���淤�甀߈忨ؘ���䳐����Щ�ㄮᎯ忨ϒ�淤䳐Ꮌ

Ãؘ�ݠЩݬ߈��ЩᎼϒ�䳐ㄮ��Ꮌݬ�ЩㄮÃµ¥甀ݬ�Ãݠ�Щ Ꭿ忨ㄮ��忨甀�Щ�䳐ϒݬ䳐ݬݠϒ䳐ݬ��䳐ݠݬ߈�ݠ�Щ�Щݪݠ«ݪ忨ϖؘݬݪᎯ忨ϒ�淤䳐Ꮌ
Ꭿ䳐ϒϒ¥ݬݪЩϖ忨ㄮ�忨ϖÃϒؘݬ淤�ϒ忨ϖ�Ꭿ忨ϒ�淤䳐Ꮌ��nㄮᎯ忨ㄮ��忨甀�Щ�䳐ϒݬ䳐ϖ忨ݫݫ忨�¥ݬ߈��Ꮌ�忨Ꮌ異ؘݬ � ϒ�ϒ¥䳐ݠ� �����

ϖ忨ݫݫ忨�¥�n䳐␘ݬ�異ؘݬᎯݪݠ忨ϖؘݬݪᎯ忨ϒ�淤䳐Ꮌ�ᎼᎯ忨ㄮ��忨甀�Щ�䳐ϒݬ䳐Ꭿݬ�ݠЩㄮ異®䳐µݠ�ϒ忨Ꮌ�Ꭿ忨ϒ�淤䳐Ꮌ甀ݬ�淤�Ꭿ¥Ã異Ꮌݠ� �Щㄮݬϒݬϖ
�Ãϒ±ㄮݠ�Щ߈�
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Ⅴ-3 ใบอนุญาตขับข่ี  

การท่ีจะขบัรถยนตห์รือมอเตอรไ์ซคท์ี่ญ่ีปุ่ นนัน้ ตอ้งมีใบอนญุาตขบัขี่ ตอ้งถือใบอนญุาตขบัขี่ 
ทกุเวลาท่ีขบัรถและตอ้งเก็บใบส าคญัการตรวจสภาพรถยนตไ์วใ้นรถยนตด์ว้ย 

 

１．ใบอนุญาตขับขี่สากล 

ใบอนญุาตขบัขี่สากลของประเทศที่ท าสญัญาเจนีวาออกใหน้ัน้   จะสามารถใชข้บัรถในประเทศ 
ญ่ีปุ่ นไดใ้นช่วงเวลาหน่ึง คือ ภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีเดินทางเขา้มาประเทศญ่ีปุ่ น 
หรือใบอนญุาตขบัขี่หมดอายอุย่างใดอย่างหน่ึงที่ระยะเวลาสัน้กว่าเท่านัน้  
ใบอนญุาตขบัขี่สากลนีไ้ม่สามารถท าการต่ออายทุี่ประเทศญ่ีปุ่ นได ้ 
ถา้ท่านมีก าหนดพ านกัอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ นมากกว่า 1 ปี กรุณาเปลี่ยนเป็น 
ใบอนญุาตขบัขี่ของญ่ีปุ่ น 

 

２．การเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่ของตา่งประเทศ 

หากคณุมีใบอนญุาตขบัขี่ต่างประเทศซึ่งยงัมีผลบงัคบัใช ้
ตัง้แต่ไดร้บัใบอนญุาตขบัขี่ที่ประเทศนัน้ และอยู่ประเทศนัน้ทัง้หมดนานกว่า  3  เดือน 
(จ าเป็นตอ้งน าหลกัฐานแสดงระยะเวลาพ านกัอยู่ประเทศนัน้  เช่น 
หนงัสือเดินทางท่ีมีหลกัฐานตราประทบัการออกและเขา้เมืองมาแสดงดว้ย) 
ก็จะสามารถไดร้บัการเปลี่ยนเป็นใบอนญุาตขบัขี่ของญ่ีปุ่ นตามชนิดที่ก าหนดอยู่แลว้ 
โดยมีการยกเวน้ไมต่อ้งสอบวิชาสว่นหนึ่งในบรรดาวิชาทัง้หมดที่ตอ้งสอบใบอนญุาตขบัขี่ที่ก าหนดไว ้
ยื่นค ารอ้งไดท้ี่คณะกรรมการความปลอดภยัของประชาชน(Koan-iinkai) 
ในเขตที่อาศยัอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น(รวมท่ีพ านกั)     

ส าหรบัที่จงัหวดัโอซากา้ ท าการยื่นค ารอ้งที่ส  านกังานสอบใบอนญุาตขบัขี่คะโดมะ  หรือที่ 
ส านกังานสอบใบอนญุาตขบัขี่โคเมียวอิเคะ   ระเบียบวิธีการขอก็คือ 
การตรวจพิจารณาเอกสารและการสอบสมัภาษณ ์
หลงัจากนัน้จะมีการตรวจสอบยืนยนัความรูพื้น้ฐานและยืนยนัฝีมือจ าเป็นท่ีเก่ียว 
กบัการขบัขี่รถ  เมื่อไดร้บัการยอมรบัว่าสามารถขบัรถไดอ้ย่างไม่มีปัญหา 
ก็จะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งสอบวิชาสว่นหนึ่งของการสอบใบขบัขี่(การสอบขอ้เขียน, 
การสอบฝีมือปฎิบตัิ) 
  
เอกสารท่ีจ าเป็น 

１． ใบอนญุาตขบัขี่ต่างประเทศ (ถา้ไม่มีการระบวุนัออกใบอนญุาต ก็ตอ้งมีหลกัฐานประวตัิของ 
ใบอนญุาตขบัขี่มาแสดงดว้ย)  

２． ส าเนาหนา้-หลงัของใบอนญุาตขบัขี่ต่างประเทศ  
３． เอกสารแปลของใบอนญุาตขบัขี่ต่างประเทศเป็นภาษาญ่ีปุ่ น (ค  าแปลใบอนญุาตขบัขี่เป็น 

ภาษาญ่ีปุ่ น ซึ่งแปลโดยสถานกงสลุที่ออกโดยประเทศนัน้ในญ่ีปุ่ น หรือสหพนัธร์ถยนต ์ 
ญ่ีปุ่ น JAF /เจเอเอฟ)  
〈สหพนัธร์ถยนตญ่ี์ปุ่ น (JAF/เจเอเอฟ) ส านกังานคนัไซสาขาโอซากา้  072-645-1300〉 

4． หนงัสือเดินทาง (ในกรณีที่ต่ออายพุาสปอรต์ ตอ้งน าเลม่เก่ามาแสดงดว้ยพรอ้มกนั) 
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5． ส  าเนาหนงัสือเดินทาง 
6．ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีมีบนัทกึสญัชาติ(กรณีที่ไม่มีทะเบียนบา้น  

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

ไม่สวมหมวก, หนา้ตรง, ถ่ายจากสว่นอกขึน้ไปและ ดา้นหลงัไม่มีลายอื่น )  

8．เครื่องเขียน (ปากกาลกูลื่นหมกึสีด  าหรือสีน า้เงิน) 
9．ค่าธรรมเนียม  
อาจมีเอกสารที่จ  าเป็นนอกเหนือจากเอกสารที่กลา่วขา้งตน้นี ้ 
การทดสอบความรูพื้น้ฐานสามารถเลือกภาษาไดด้งัต่อไปนี ้ภาษาญ่ีปุ่ น, องักฤษ, เกาหลี, จีน, 

สเปน, โปรตเุกส, เปอรเ์ซีย, รสัเซีย, ฟิลิปปินส,์ ไทยและเวียดนาม  กรุณาสอบถามรายละเอียดได ้
ที่ส  านกังานสอบใบอนญุาตขบัขี่คะโดะมะ หรือส านกังานสอบใบอนญุาตขบัขี่โคเมียวอิเคะ 
 

３．การขอรับใบอนุญาตขับขี่ญี่ปุ่นใหม่  

การท่ีจะไดร้บัใบอนญุาตขบัขี่ที่ญ่ีปุ่ น มี 2 วิธีดงัต่อไปนี ้
 เขา้สอบ  ตรวจสอบความเหมาะสม  สอบขอ้เขียนและสอบฝีมือปฎิบตัิ หลงัจากการสอบผ่านแลว้ 

เขา้อบรมตอนไดร้บัใบอนญุาต การสอบขอ้เขียนนี ้ สามารถสอบโดยใชภ้าษาองักฤษ,จีน, 
และโปรตเุกสได ้

 เขา้เรียนท่ีโรงเรียนสอนขบัรถ  สอบฝีมือปฏิบตัิภายในโรงเรียนผ่านก่อน 
หลงัจากเรียนจบแลว้ไปสอบที่ส  านกังานสอบใบอนญุาตขบัขี่  และไดผ้่านการ 
ตรวจสอบความเหมาะสม  และสอบขอ้เขียน    
ค่าใชจ้่ายในการเรียนที่โรงเรียนสอนขบัรถประมาณ２แสนถึง３แสนเยน  

 

   สถานท่ีสอบใบอนญุาตขบัขี่    
ส านกังานสอบใบอนญุาตขบัขี่คะโดมะ 
ที่อยู่  23ban-16go Ichiban-cho, Kadoma-shi 
 รถไฟสายเคฮงั ลงที「่สถานีฟรุุกะวะบะชิ」→ ต่อรถเมลเ์คฮงับสั ลงที่ปา้ยรถเมล「์เมงเคียวชิเคงโจ」 

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

 

ส านกังานสอบใบอนญุาตขบัขี่โคเมียวอิเคะ 

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

４．การแปลใบอนุญาตขับขี่ของต่างประเทศ 

สหพนัธร์ถยนตแ์ห่งญ่ีปุ่ น(JAF /เจเอเอฟ)เป็นหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบรบัจา้งแปลใบอนญุาตขบั 
ขี่ต่างประเทศ  บางเวลาจะมีพนกังาน  ที่พดูภาษาองักฤษไดด้ว้ยประจ าอยู่ 
เอกสารท่ีจ าเป็นในการแปลคือ ใบอนญุาตขบัขี่ต่างประเทศที่ยงัมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ 

สหพนัธร์ถยนตแ์ห่งญ่ีปุ่ นส านกังานคนัไซสาขาโอซากา้(JAF /เจเอเอฟ) 
ที่อยู่ 2-1-5, Nakahozumi, Ibaraki-shi, Osaka  
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（รถไฟสายJR ลงที่สถานีอิบะระคิ เดินไปประมาณ １９ นาที） 
 ０７２－６４５－１３００        

  URL https://jaf.or.jp/common/visitor-procedures/switch-to-japanese-license 

 
 

 

５．กฎจราจรของญีปุ่่น 

สหพนัธร์ถยนตญ่ี์ปุ่ น (JAF) จดัจ าหน่ายหนงัสือชื่อ “กฎขอ้บงัคบัจราจร (Rules of the Road) ”   
มีฉบบัภาษาองักฤษ, โปรตเุกส, จีน, สเปน 

     URL https://jaf.or.jp/common/visitor-procedures/rules-of-the-road 

 

http://idea1000.officeag.com/wsr/detail.php?keyword=%E7%B4%84&ca=THAI&target=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93&no=15616&in=1
https://jaf.or.jp/common/visitor-procedures/switch-to-japanese-license
https://jaf.or.jp/common/visitor-procedures/rules-of-the-road
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Ⅴ-4 ตัวหนังสือคนัจิและป้ายทีพ่บเหน็ ตามถนนหนทาง 

＜อาคารสิ่งกอ่สรา้ง＞ 

入
いり

 口
ぐち

    อิรคิจิุ    ทางเขา้ของอาคารหรือสถานท่ี 

 

出
で

 口
ぐち

    เดกจุ ิ    ทางออกของอาคารหรือสถานท่ี 

 

非常口
ひじょうぐち

   ฮิโจกจิุ   ทางหนีเมื่อเกิดเพลิงไหมห้รือกรณีฉกุเฉิน 
 

開放
かいほう

厳禁
げんきん

  ไคโฮเกงคิง    หา้มเปิดทิง้ไว ้

 

＜ถนนหนทาง / การคมนาคม＞ 

駐 輪 場
ちゅうりんじょう

   ชรูนิโจ        สถานท่ีจอดรถจกัรยาน 

 

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    ชฉูะโอะโคโตวาร ิ          หา้มจอดรถ 

 

＜หอ้งน ้ำ＞ 

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       ทัง้หมดแปลว่าหอ้งน า้ 

男
おとこ

 殿方
とのがた

  โอะโทโคะ     โทะโนะกาตะ                หอ้งน า้ผูช้าย 

 

女
おんな

 婦人
ふ じ ん

  โอนนะ           ฝจุิน                          หอ้งน า้ผูห้ญิง 

 

＜อื่นๆ＞ 

工事中
こうじちゅう

     โคจิจวู     ก าลงัก่อสรา้งถนน, อาคารอยู่ 
  

消火器
しょうかき

      โชคะคิ    เครื่องดบัเพลิงตอนเกิดเพลิงไหม ้

 

禁煙
きんえん

    คิงเอง    หา้มสบูบหุร่ี 
 

立入禁止
たちいりきんし

    ทะจิอิรคิินฉิ    หา้มเขา้ 

 

危険
き け ん

       คิเคง     อนัตราย 

 

避難所
ひなんじょ

      ฮินนัโจะ     สถานท่ีหลบภยัเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและไตฝุ้่ น 
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