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○ ข้อมูลเขตสึจิอุระโดยสังเขป 
เขตทสจึิอรุะจดัตัง้ขึน้ในปีโชวะท่ี 15 หรือ คริสตศกัราชท่ี 1940 

โดยตัง้อยูห่า่งจากสนามบนินานาชาตินาริตะไป 40 

กิโลเมตรและห่างจากเมอืงหลวงกรุงโตเกียวไป 60 กิโลเมตร 
อีกทัง้ยงัมที าเลท่ีตัง้อยู ่ณ บริเวณตีนเขาทางตอนใต้ของภเูขาทสคึบุะ 
ท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองความงาม 
และตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกของชายฝ่ังทะเลสาบคะซุมงิะอรุะอนัเป็นท่ีภมูใิจด้วยข
นาดของทะเลสาบท่ีมขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 2 ของญ่ีปุ่ น 
สภาพอากาศของเขตมีความอบอุ่นเฉล่ียตลอดปี 
เมืองอดุมสมบรูณ์เขียวขจีจากสภาพแวดล้อมบริเวณรอบภเูขาทสคึบุะ 
และมทีิวทศัน์ตระการตาจากทะเลสาบคะซมุงิะอรุะ 
รากฐานของเขตถกูสร้างเป็นเมืองรอบปราสาทในต้นยคุสมยัเอโดะ 
ซึ่งในปัจจบุนัก็ยงัคงหลงเหลือความเป็นเมอืงรอบปราสาทในทกุพืน้ท่ี เช่น 
บริเวณโดยรอบของซากปราสาททสจึิอรุะ 
เมืองแหง่นีเ้ต็มไปด้วยกลิ่นไอของวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์จากการเป็นเมอืง
ค้าขายซึง่ตัง้อยู ่ณ 
จดุยทุธศาสตร์ในการจราจรท่ีผสมผสานระหว่างการสญัจรทางน า้ของทะเลสาบค
ะซุมงิะอรุะ 
และเส้นทางสายเกา่มโิตะท่ีผกูเช่ือมระหวา่งมโิตะและเอโดะเข้าไว้ด้วยกนั 
 
○ ตราสัญลักษณ์ของเขต 
 

 

 

 

 

สญัลกัษณ์ออกแบบจากการใช้ตวัอกัษรคนัจคิ าว่า  ทสึจิ 「土」

เป็นการแสดงถงึความหมายของเขตอยา่งชดัเจน 
โดยการวาดความวิจติรของกลีบดอกซากรุะท่ีสะท้อนอยูบ่นแมน่ า้ซากรุะ 
ความงดงามของระลอกคล่ืนในทะเลสาบคะซุมงิะอรุะ 
และวงรอบอนัส่ือความหมายถึงความสงบสขุ 
ความอยูร่่วมกนัอยา่งกลมกลืนกนัของชาวเขต 
○ ประชากรในเขตซึจิอุระ (วันที่ 1 เมษายน ปีเฮเซที่ 28) 
・จ านวนประชากรภายในเขต …140,397 คน 
・จ านวนชาวต่างชาติท่ีพ านกั…3,292 คน 
○ อุตสาหกรรมภายในเขต 
การพาณิชย：์จ านวนประชากรกวา่ 3 
แสนคนในเขตการค้าขายอนัมัง่คัง่ตัง้แต่สมยัเอโดะ 
เขตทสจึิอรุะได้เจริญก้าวหน้าอยา่งต่อเน่ือง 
เป็นเขตเศรษฐกจิอนันา่ดงึดดูการลงทนุในยคุปัจจบุนั 
จากการตระเตรียมบริเวณโดยรอบแหล่งการค้า ละแวกใกล้เคียง 
และได้มีการปรับปรุงบริเวณหน้าสถานีทสึจอิรุะ 
อตุสาหกรรม： 
ทางด้านเหนือของเขตมสีวนอตุสาหกรรมท่ีเดินทางเข้าถึงเขตเมืองหลวงและปริม
ณฑลได้อยา่งดี และก าลงัก้าวหน้าดึงดดูเหล่าธุรกิจแถวหน้า 
การประมง：ท่ีทะเลสาบคะซุมงิะอุระมีการท าประมงน า้จืด เช่น ปลาวากะซากิ 
อาหารแปรรูป ตวัอยา่งเช่น ซึคดุานิ ซึ่งเป็นสินค้าขึน้ช่ืออนัเป็นท่ีนิยม 
เกษตรกรรม：
ผลติผลทางการเกษตรได้รับความนิยมเป็นอยา่งสงูทัว่ประเทศไมว่า่จะเป็น 
ไม้ประดบัซึ่งเป็นของขึน้ช่ือของจงัหวดั หรือรากบวัท่ีมียอดผลผลติเป็นอนัดบั 1 
ของญ่ีปุ่ น 

○ ต้นไม้ / ดอกไม้ / นก ประจ าเขต 
ต้นไม้ประจ าเขต：ต้นพอปลาร์, ต้นเคยาค ิ
ต้นพอปลาร์เป็นไม้ผลดัใบท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็ว 
ภาพสะท้อนของต้นพอปลาร์ท่ีสงูตระหง่านอยูใ่นน า้บริเวณริมทะเลสาบคะซุมงิะ
อรุะสอดคล้องกบัภาพของน า้กบัต้นไม้ 
ต้นเคยาคิเป็นต้นไม้ท่ีมอียูโ่ดยทัว่ไปภายในเขต 
อนัชวนให้คดิถึงความเจริญก้าวหน้าท่ีจะไมส่ิน้สดุมอียูโ่ดยทัว่ไปภายในเขตอนัชว
นให้คดิถึงความเจริญก้าวหน้าท่ีจะไมส่ิ่นสดุ 
ดอกไม้ประจ าเมอืง：ซากรุะ 
ภายในเขตทสจึิอรุะนัน้สามารถพบซากรุะได้หลากหลายชนดิและยงัมีสถานท่ีชม
ซากรุะท่ีมช่ืีอเสียงอีกหลายแหง่ 
โดยเฉพาะซากรุะท่ีโรงเรียนประถมมานาเบะท่ีถกูระบใุห้เป็นอนสุรณ์ทางธรรมชา
ติของจงัหวดัอิบารากิ ต้นซากรุะต้นนีม้ีอายมุากกวา่หนึ่งร้อยปี 
และยงัคงออกดอกอยา่งงดงามจนถงึปัจจบุนั 
นกประจ าเขต：นกโยชิคิริ, นกอกุอุิส ุ
นกโยชิคิริเป็นนกท่ีอพยพข้ามมาท่ีอาชิฮาระท่ีซึง่อยูใ่นบริเวณทะเลสาบคะซมุงิะอุ
ระ เสียงร้องของนกดงัก้องสะท้อนตามผวิน า้ในทะเลสาบ   
สร้างความร่ืนเริงให้หมูบ้่านริมน า้ในชว่งฤดรู้อนแรก 
นกอกุอุิซอุาศยัอยูท่ัว่ทกุท่ีในเขต 
นกชนิดนีย้งัแสดงให้เห็นถงึความอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมของเขต 
สวนสาธารณะคิโจว, โกดงัมาจิคาโดะ, อทุยานคะซุมงิะอรุะ, ต าหนกัโคมาจิ,   
ซากรุะท่ีโรงเรียนมานาเบะ, เรือโฮบคิ,ิ ทุง่ดอกบวั, เทศกาลยงิธนบูนหลงัม้า,  
มาราธอนคะซุมงิะอรุะและมาราธอนผู้พิการทางสายตาทัว่ประเทศ, 
เทศกาลคิระระประจ าเขตทสึจอิรุะ 
และเทศกาลแขง่ขนัดอกไม้ไฟทัว่ประเทศประจ าเขตทสึจอิรุะ 
 

 

 

 

 

 

 

  

1 

แนะน าเขตทสจึอุิระ 
 

ต้นพอปลาร์ ต้นเคยาคิ ดอกซากรุะ 

  นกโยชิคิริ นกอกุอิุส ุ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

แนะน าที่ว่าการเขตทสจึอุิระ 

ที่ว่าการเขตหลกั Yamatocho 9-1 ☎029-826-1111 (ตวัแทน) 

Shimotakatsu2-7-27 ☎029-826-3471 ศนูย์สขุภา
พ 

ที่ว่าการโอมาจิ (ฝ่ายประปา) 

สถานีดบัเพลิงหลกั/สถานีดบัเพลิงซึจิอรุะ 

Oomachi11-38☎029-821-6237 

Tanakamachi2083-1☎029-821-0119 

ท่ีวา่การเขตหลกั ศนูย์สขุภาพ 

 

ที่ว่าการโอมาจิ (ฝ่ายประปา) 

 

สถานีดบัเพลิงหลกั/สถานีดบัเพลิงซึจิอรุะ 

 

ส านกังานเขตย่อยมนิามิ 
 

 

ส านกังานเขตย่อยซึวะ ส านกังานเขตย่อยนิอิฮาริ 

ส านกังานเขตชัว่คราวคนัดาซึ 

ส านกังานเขตยอ่ย/ส านกังานเขตชัว่คราว  

ARAKAWAOKINISHI 2-11-28   ☎029-841-0036 

NAMIKI 3-3-43    ☎029-821-1490 

TENOMACHI 1505-1    ☎029-828-1007 

FUJISAWA 990    ☎029-862-3515 

KANDATSUMACHI 682-54（ภายในศูนย์ชุมชนเขตKANDATSU） ☎029-832-3292 

ส านกังานเขตยอ่ยมินามิ 

ส านกังานเขตยอ่ยซวึะ 

ส านกังานเขตย่อยคามิโอซ ึ

ส านกังานเขตย่อยนิอิฮาริ 

ท่ีวา่การเขตหลั
ก สมาคมครูผู้ปกครอง 

สวนสาธารณะ 

ทะเลสาบคะซุมิงะอรุะ
 

แม่น า้ซากุระ 

สถานีซจึอิุระ 

แม่น า้ซากุระ 

โรงเรียนประถมซจึอิุระ 2 

ส านกังานกฏหมาย 

ศนูย์สขุภาพ 

ที่ว่าการโอมาจิ (ฝ่ายประปา) 

สถานี 
  

ร้านสะดวกซือ้ 

ไปรษณีย์ 

โรงเรียน 

ศูนย์ชุมชนเขตอิจ
จู 

สถานีดบัเพลงิหลกั/ 
สถานีดบัเพลงิซจึิอรุะ 

สถานฌาปนกิจประจ าเขต 

สถานีต ารวจ 
โรงเรียนมธัยมปลายซจึิอุระ 2 

 

ธนาคา
ร 

ส านกังานเขตย่อยซวึะ ไปรษณีย์ 

สหภาพเกษตรกร 

ส านกังานเขตย่อยมนิามิ 
 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

ศูนย์รับเลีย้งเด็ก 

ป้อมต ารว
จ 

ส านกังานเขตชัว่คร
าวคนัดาซึ 

ไปรษณีย์ 

ส านกังาน 
เขตย่อยคามิโอซึ 

โรงแรมโคะฮงั สาขาย่อยนิอิฮาริ 

 
สหภาพเกษตรกร 

 

ศูนย์การค้า 

ทางออกทางด่วน 
ซจึิอุระเหนือ 

โรงเรียนประถมฟุจิซาวะ 

แผนผงัส านกังานเขต 

สมาคมครูผู้ปกครอง（ตกึอรุาระ２） ท่ีวา่การเขตหลกั（ตกึอรุาระ１） ท่ีจอดรถท่ีวา่การเขตหลกั 

８Ｆ 

７Ｆ 

６Ｆ 

５Ｆ 

４Ｆ 

３Ｆ 

２Ｆ 

１Ｆ 

８Ｆ 

７Ｆ 

６Ｆ 

５Ｆ 

４Ｆ 

３Ｆ 

２Ｆ 

１Ｆ 

Ｐ 

ท่ีจอดรถดาดฟ้า 
สนามเด็กเลน่, 

สถานรับเลีย้งเด็กโทซากิ สาขาหน้าสถานี 

ห้องผู้อ านวยการ,แผนกจดัการการศกึษา 
แผนกระบบการศกึษา,แผนกการศึกษาตลอ
ดชีวิต,แผนกวฒันธรรม,แผนกส่งเสริมการกี
ฬา,แผนกแนะแนว 

สภาสวสัดิการสงัคม 

สภาสวสัดิการสงัคม 

 
สภาสวสัดิการสงัคม 

 

สาธารณปูการ 

สาธารณปูการ 

สาธารณปูการ 

ทางเชื่อมอาคาร 
ดาดฟ้า 

ศนูย์การศกึษาตลอดชีวิตจงัหวดัอิบาราคิฝ่ังใต้ 

ศนูย์การศกึษาตลอดชีวิตจงัหวดัอิบาราคิฝ่ังใต้ 

 

６Ｆ 

５Ｆ 

４Ｆ 

３Ｆ 

２Ｆ 

１Ｆ 

Ｂ１Ｆ 

ท่ีจดัประชมุ,ห้องผู้วา่การเขต/รองผู้วา่การเขต,ส านกังานผู้วา่การเขต,ห้องคณะกรรมการ,ห้องประจ าพรร
คแผนกการทาง,แผนกควบคมุการก่อสร้าง,แผนกการระบายน า้เสีย,แผนกวางแผนเมือง,แผนกแนะน ากา
รก่อสร้าง,แผนกดแูลถนนในเมืองและสวนสาธารณะ, ส านกังานพฒันาสถานีซจิึอรุะฝ่ังเหนือ 

ห้องผู้ว่าการเขต,ห้องรองผู้ว่าการเขต,แผนกเลขานกุาร,แผนกวางแผนนโยบาย,แผนกบริหารการจดัการ,แผนกกา
รเงินการคลงั,แผนกประชาสมัพนัธ์, 

แผนกบริหารจดัการทัว่ไป,แผนกบคุคล,แผนกจัดการสนิทรัพย์,ห้องกระจายข่าวสาร,ห้องผู้สือ่ข่าว,แผนกการค้าก
ารท่องเที่ยว,แผนกป่าไม้เกษตรและประมง,แผนกพฒันาการเกษตร,ส านกังานคณะกรรมการการเกษตร,ส านกังา
นผู้ตรวจสอบ แผนกกิจกรรมพลเมือง,แผนกความปลอดภัยในชีวิต,แผนกดแูลสิง่แวดล้อม,แผนกสขุอนามยั,แผ

นกจดัเก็บภาษี,แผนกรับช าระภาษี,แผนกบัญชี,ห้องคณะกรรมการดแูลการเลอืกตัง้,แผนกสิทธิม
นษุยชนและความเท่าเทียมทางเพศ,ศนูย์สทิธิมนษุยชนและความเท่าเทียมทางเพศ 

ร้านค้า 

ร้านค้า 

ร้านค้า 

แผนกพลเมือง,แผนกสวัสดิการสงัคม,แผนกสวัสดิการผู้พิการ,แผนกสวัสดิการเด็ก,แผ
นกสวัสดิการผู้สงูอาย,ุ แผนกประกนัสขุภาพและเงินบ านาญ 

คาวากุจอิุนโดว 
ท่ีวา่การเขตหลกั 

โรงเรียนมธัยมต้นซจึิอุระ 1 

สวนสาธารณะ 

โกดงัมาจิคาโดะ 

สมาคมครูผู้ปกครอง 

ไปรษณีย์ 

 

โรงเรียนประถมซวึะมิ 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

 

รากบวั 
โรงพยาบาลซจึิอุระเคียวโด 

โรงเรียนมธัยมต้นนอิิฮาริ 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

ศูนย์รวมผลผลติ 

ศูนย์การแพทย์ 

 
คะซุมิงะอุระ 

 
ท่ีวา่การ 
เขตหลกั 

ซจึิอุระ 
  

ซจึิอุระ 
  สถานี 
  

คิโจว 

มธัยมต้นซจึิอุระ 1 

ส านกังานเขตชัว่คราวคนัดาซ ึ

ส านกังานเขตย่อยคา
มิโอซึ 



ช่ือฝ่าย / ช่ือแผนก ความรับผิดชอบ 

ท่ีวา่การเขตหลกั ชัน้ท่ี 1 

 แผนกดแูลพลเมือง 
หนงัสือแสดงตนและท่ีอยู่,ส ามะโนครัว,ลงทะเบียนตราประทบั,การฌาปน
กิจ/การขออนมุตัิฌาปนกิจ,สง่มอบคูม่ือสขุภาพแมแ่ละเดก็,สง่มอบหลกัฐา
นตา่งๆเก่ียวกบัภาษีของเขต, ย่ืนค าขอ/สง่มอบหนงัสือเดนิทาง 

 

 แผนกสวสัดิการสงัคม โครงการสร้างเมืองน่าอยู่,สงัคมสงเคราะห์,คุ้มครองสวสัดิภาพ,กรมทหารผ่
านศกึ,ช่วยเหลือผู้ประสบภยั,สภากาชาดญ่ีปุ่ น 

แผนกสวสัดิการผู้พิการ 
สวสัดิการผู้พิการทางร่างกาย/สตปัิญญา/อารมณ์,เบีย้เลีย้งสวสัดิการผู้พิก
าร,การเย่ียมเยียนให้ค าปรึกษาผู้พิการทางร่างกายจิตใจ(ผู้ เยาว์),เบีย้เลีย้ง
สวสัดิการผู้ป่วยโรคร้ายแรง 

แผนกสวสัดิการเด็ก สวสัดิการแม/่พ่อเลีย้งเดี่ยวและหญิงมา่ย,เบีย้เลีย้งเดก็/การเลีย้งดเูดก็,ห้อ

งเดก็เลน่,ท่ีปรึกษาการเลีย้งด,ูสถานรับเลีย้งเดก็ 

แผนกสวสัดิการผู้สงูอา
ย ุ

สวสัดิการผู้สงูอายท่ีุอาศยัอยู่บ้านตนเอง,สมาคมผู้สงูอาย,ุศนูย์สวสัดิการผู้
สงูอาย,ุศนูย์หางานผู้สงูอายุ,ส ารวจและพิจารณาตดัสินผู้ต้องการการดแูล/
ช่วยเหลือ,ท่ีปรึกษาและเย่ียมเยือนผู้สงูอาย,ุการจดัการการดแูลหรือการป้
องกนั 

แผนกสวสัดิการประกนั
สขุภาพและเงินบ านาญ 

ตรวจสอบค าร้องคา่ตรวจสขุภาพตามประกนัสขุภาพประชาชน,การคืน/กา
รจ่ายเงินประกนัสขุภาพของประชาชน,การให้กู้ ยืมคา่รักษาพยาบาลยอดเงิ
นสงู,ภาษีประกนัสขุภาพของประชาชน,การแจกหลกัฐานผู้ประกนั,การรัก
ษาผู้สงูอาย(ุอายมุากกวา่75ปีหรือผู้ป่วยอ ามพาตอายมุากกวา่  65 
ปี,เงินบ านาญของประชาชน 

ท่ีวา่การเขตหลกั ชัน้ท่ี２ 

 
ศนูย์สทิธิมนษุยชนและควา

มเท่าเทียมทางเพศ 

ตรวจสอบ/วางแผนโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัการสนบัสนนุสทิธิมนษุยชนและ
ความเท่าเทียมทางเพศ,สนบัสนนุกลุม่สิทธิตา่งๆเช่นกลุม่สตรี,ปรึกษาปัญ
หาตา่งๆของสตรี 

 

แผนกจดัเกบ็ภาษี 

แผนกภาษีรถยนต์/ภาษีบหุร่ี,ออกใบรบัรองผู้เสียภาษี,สง่มอบป้ายทะเบียน
รถอาทิเชน่จกัรยานยนต์,ส าแดงภาษี/จดัเกบ็ภาษีพลเมืองในเขต,จดัเก็บภ
าษีภาษีอสงัหาริมทรัพย์/ภาษีผงัเมือง,จดัเก็บภาษีการครอบครองท่ีดินพิเศ
ษ 

แผนกรับช าระภาษี 
การเรียกเก็บภาษีเขต/การจ่ายคืนภาษีเขต,การออกหมายเรียกทวง/หมายเ
รียกทวงอย่างเร่งรัด,ดแูลการจ่ายภาษีลา่ช้า/ปรับโทษ,ปรบัโทษสว่นจ่ายขา
ด 

 

แผนกกิจกรรมพลเมือง 
สญัญาประชาคม,ประชมุการสร้างเมืองของประชาชน,กิจกรรมชมุชน/ 
NPO,สนบัสนนุสหภาพ,สนบัสนนุผู้ใหญ่บ้าน,หวัหน้ากลุม่ตา่งๆ,การสนบั
สนนุตา่งๆเช่นการแลกเปลี่ยนวฒันธรรมตา่งประเทศ 

แผนกความปลอดภยั 
ในชีวิต 

การป้องกนัอาชญากรรม,ติดตัง้ไฟสอ่งสวา่ง,การจราจรปลอดภยั,สิ่งอ านว
ยเพ่ือการจราจรปลอดภยั,ท่ีจอดรถจกัรยาน,ความร่วมมือจากพลเมืองเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัิหรืออบุตัิเหต ุ

แผนกดแูลสิ่งแวดล้อม 

ป้องกนัการเกิดภาวะโลกร้อน,จดัการดแูลสิ่งแวดล้อม,สนบัสนนุการศกึษา/ก

ารสอนเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม,ป้องกนัมลพิษ,ชีแ้นะตรวจสอบและเฝ้าระวงั,รับร้

องทกุข/์ปรึกษาเก่ียวกบัมลพิษ,บ าบดัน า้เสียในเขตคะซุมิงะอรุะ,มาตรการป้

องกนัน า้เสียเช่นน า้เสยีจากมนษุย์/น า้เสียจากอตุสาหกรรม,ก าหนดมาตรกา

รป้องกนักมัมนัตภาพรังส ี

แผนกสขุอนามยั 

ชีแ้นะ/อนมุตัิผู้เช่ียวชาญการท าความสะอาด,การก าจดัสิ่งปฎิกลู,ลงทะเบี

ยนสนุขั,ป้องกนัอนัตรายสนุขัดรุ้าย,ติดตัง้ถงับ าบดัน า้,สสุาน,สสุานประจ าเ

ขต,รวบรวม/ก าจดัและดแูลสถานท่ีทิง้ขยะ,ทิง้ขยะผดิกฏหมาย,รีไซเคิล,สนั

บสนนุนโยบายการลดขยะ 

แผนกบญัชี เก็บรักษา/รับช าระเงิน/หลกัทรัพย์/เงินสด,สถาบนัการเงินท่ีก าหนด, 

จ่ายเงินเดือน 

ส านกังานคณะกรรมการการเ

ลือกตัง้ 

ด าเนินงาน/ควบคมุทกุการเลือกตัง้,จดัประชมุกกต.,ให้ความรู้เก่ียวกบัการเ

ลือกตัง้ 

ท่ีวา่การเขตหลกั ชัน้ท่ี３ 

 

แผนกเลขา เลขานกุาร,งานพิธี,รางวลั, ใบประกาศกิตติคณุ,นายกเทศมนตรี 

แผนกวางแผนนโยบาย แผนสรุป,ปรับปรุง/วางแผนธรุกิจ/ดแูลนโยบายส าคญั,วิจยัหวัข้อการปก

ครองแบบใหม/่หน้าท่ีพิเศษ 

แผนกบริหารการจดัการ 
แบ่งเขตความรับผิดชอบ,แก้ไขพฒันางานธรุการ,ปฏิรูปการปกครอง 

,ดแูลKijouPlaza,ดแูลระบบคอมพิวเตอร์,น าเข้า/ดแูลรักษาเคร่ืองมือส าห

รับส านกังานอตัโนมตั ิ

แผนกจดัการสินทรัพย์ จดัสรรงบประมาณ/บริหารการจดัการ,ประกาศสถานภาพการคลงั,ก าหนด

แผนการคลงั,เงินสงเคราะห์,หนีช้ัว่คราว,เงินปลอ่ยกู้ โดยเขต 

แผนกกระจายขา่วสาร กระจายขา่วสารการบริหารของเขต,จดัสรรส่ือกระจายขา่ว,ดแูลเวบ็ไซต์ขอ

งเขต,รับค าร้อง/ร้องอทุธรณ์,ปรึกษากฎหมาย,ตอบรับอย่างรวดเร็ว 

ช่ือฝ่าย / ช่ือแผนก ความรับผิดชอบ 

ท่ีวา่การเขตหลกั ชัน้ท่ี３ 

 

แผนกจดัการทัว่ไป 

ตรวจสอบการปกครองของเทศบาล,จดัระเบียบท่ีอยู่อาศยั,สนัติภาพปลอด

นิวเคลียร์,รับสมคัรเข้ากองก าลงัปกป้องตนเอง,พิจารณากฎระเบียบ/ข้อบงั

คบั,รับเข้า/สง่ออก/เกบ็รักษาเอกสาร,เปิดเผยข้อมลู,เก็บรกัษาข้อมลูสว่นบุ

คคล,แสดงสถิติส ามะโนประชากร,พิทกัษ์สทิธิมนษุยชน,ป้องกนัภยัพิบตัิ,ช่

วยเหลือ/สนบัสนนุเขตภยัพิบตั ิ

แผนกบคุคล 
ดแูลการแตง่ตัง้และถอดถอน/การปฏิบตัิงาน/เงินเดือน/ชัว่โมงการท างานข
องพนกังาน,ดแูลจ านวน/หน้าท่ีท่ีเหมาะสม/ประสิทธิภาพการท างานของพ
นกังาน,ประกนัและสวสัดิการ,อบุตัเิหตใุนหน้าท่ี,การฝึกงานของพนกังาน 

แผนกจดัการสินทรัพย์ 
ดแูลทรัพย์สินของเขต/ส านกังาน,แนะน าประชาสมัพนัธ์,รถจกัรยานของเข

ต,ดแูลจดัซือ้วตัถดุิบสิ่งของตา่งๆ/ทกุสญัญารับเหมา,ตรวจสอบรับเข้าสิ่งข

อง,ตรวจสอบสิ่งตา่งๆเช่น งานก่อสร้าง/การวดัปริมาณ/แบบแปลน 

 

แผนกการค้าการท่อง
เท่ียว 

สนบัสนนุการค้า/อตุสาหกรรม,ประชมุด้านการค้า/อตุสาหกรรม,ดงึดดูก

ารลงทนุ,แผนการการวา่จ้าง,สนบัสนกุการพฒันาศนูย์กลางของเมือง,อีเ

ว้นท์การท่องเท่ียว,การประกวดดอกไม้ไฟของเขตซจิึอรุะ,ดแูลโกดงัมาจิค

าโดะ (ไดโทคแุละโนะมรุะ) 
แผนกป่าไม้เกษตร 
และประมง 

สนบัสนนุเกษตรกรรม/ปศสุตัว/์อตุสาหกรรมป่าไม้/การประมง,ขยายธรุกิจ

สินค้าประจ าท้องถ่ิน 
แผนกพฒันาเกษตรกรร
ม 

น า้เพ่ือการเกษตร,การอบรมเพ่ือพฒันาพืน้ท่ี,บ ารุงรักษาระบบระบายน า้เ

พ่ือเกษตรกร,ตรวจสอบความเป็นเจ้าของท่ีดนิ 

ส านกังานผู้ตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ,ก าหนด/แก้ไข/บงัคบัใช้แผนการตา่งๆเชน่ 

การตรวจสอบ/การพิสจูน์/การพิจารณาเหน็ชอบ,แจ้ง/ประกาศผลการตรวจ

สอบ 
ส านกังานกรรมการเกษตรกรร
ม 

ประชมุคณะกรรมการ,สมาชิกในคณะกรรมการ,เงินบ านาญของเกษตรกร, 

ย้าย/ปรับเปลี่ยนสถานะ เช่น ท่ีดินการเกษตร,สนบัสนนุเกษตรกรรม 

ท่ีวา่การเขตหลกั ชัน้ท่ี４ 

 

แผนกการทาง 

รับรอง/รือ้ถอน/เปลี่ยนแปลงถนน,อนมุตัิขอปิดเพ่ือใช้งาน/ก่อสร้าง/ผา่นถน

น,ตรวจสอบความกว้างของถนน/ติดตัง้หมดุเขตท่ีดนิ,บ ารุง/ซ่อมแซม/ท าค

วามสะอาดถนน,วางแผน/ตรวจสอบงานโยธา,ป้องกนัภยัพิบตัิในพืน้ท่ีลาด

ชนั,ก ากบัดแูล/ด าเนินการ/ออกแบบงานก่อสร้างทาง,จดัหา/ท าสญัญา/ขึน้

ทะเบียนท่ีดินในการท าถนนของเขต,สง่เสริมการขยายถนน 
แผนกควบคมุการก่อสร้
าง 

ท่ีพกัจดัสร้างโดยเทศบาล,เก็บคา่เช่าท่ีพกั,ออกแบบสิ่งก่อสร้างโดยเทศบา

ลเช่น โรงเรียน อพาร์ทเมนต์และอ่ืนๆ,ก่อสร้างและซ่อมแซม 

แผนกระบบระบายน า้ 

คา่ใช้ระบบระบายน า้เสีย,ดแูลรักษาท่อระบายน า้,ระบ/ุชีแ้นะร้านก่อสร้างร

ะบบระบายน า้,วางแผน/ก าหนดงานระบายน า้เสีย,เงินจากผู้รับผลประโยช

น์จากระบบปลอ่ยน า้เสีย,ตรวจสอบ/ก าหนดการ/บงัคบัใช้การออกแบบงา

นระบายน า้เสีย 

 

แผนกวางแผนเมือง 

วางแผนเมือง,ป้ายโฆษณาตา่งๆ,กฎหมายการใช้ท่ีดนิของรัฐ,การจดัการสิ่

งก่อสร้าง เชน่ 

สิ่งก่อสร้างของตามแผนท่ีก าหนดของเมือง,การวางผงัเมืองให้สวยงาม,สนั

บสนนุแนวคดิ Compact city 

แผนกแนะน าการก่อสร้
าง 

รับค าร้อง/อนมุตัิการตรวจสอบสิ่งก่อสร้าง,ก าหนดท่ีตัง้ถนน,ชีแ้นะ/ควบ

คมุส่ิงก่อสร้างท่ีผิดกฎหมาย,การปรึกษาลว่งหน้า/ออกใบอนญุาต,ยืนยั

น/ตรวจสอบสิ่งก่อสร้าง 
แผนกดแูลถนนในเมือง
และสวนสาธารณะ 

ดแูลพืน้ท่ีสเีขียว/สวนสาธารณะ/สิ่งก่อสร้างของเมือง,อนญุาตใช้/ใช้สว่นตั

ว,ดแูล/ก่อสร้าง/ออกแบบถนนตามโครงการ 

ส านกังานพฒันาสถานี

ซึจิอรุะฝ่ังเหนือ 

สนบัสนนุการพฒันาแถบการค้าบริเวณฝ่ังเหนือหน้าสถานีซึจิอรุะ,จดัหาวั

สดอุปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ส านกังานผู้ว่าการเขต เลขาผู้วา่การเขต/รองผู้วา่การเขต,จดัประชมุ,การร้องเรียน/ร้องทกุข์,ตรวจ

สอบการประชมุ,รวบรูปเลม่ประกาศ อาทิ ประกาศการประชมุ 

สมาคมครูผู้ปกครองเขตซจึิอรุะ (ตกึอรุาระ２ ชัน้７) 

 แผนกบริหารการศกึษา งบประมาณ/ปิดยอดบญัชี,ทนุการศกึษา,ก่อตัง้/ดแูลโรงเรียนและอนบุาล 

แผนกระบบการศกึษา 
โรงเรียน/เขตการศกึษา,การเข้าโรงเรียน/การเข้าอนบุาลของเดก็,เดก็ท่ีต้อ

งการการคุ้มครองอย่างจ าเป็น/จ าเป็นพิเศษ,ชีแ้นะ/วางแผนสขุอนามยัในโ

รงเรียน,ตรวจสขุภาพ เดก็/นกัเรียน,ศนูย์อาหารโรงเรียน 

ฝ่ายกบริหารจดัการทัว่ไป 
ฝ่ายดแูลความเป็นอยู่พลเมือง 

ห้องผู้วา่การเขต 

ฝ่ายอตุสาหกรรม 
ฝ่ายสิ่งก่อสร้าง 

ฝ่ายประกนัภยัและสวสัดกิาร 

ฝ่ายจดัการทัว่ไป 

แนะน าที่ว่าการเขตทสจึอุิระ 
 

 ดแูลความเป็นอยู่ 

ฝ่ายพฒั
นาเมือง 

สมาคมครูผู้ปกครอง 
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ฝ่ายประกันภัยและสวสัดิการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือฝ่าย / ช่ือแผนก ความรับผิดชอบ 

ท่ีวา่การโอมาจิ 

 

แผนกประปา 

เก็บคา่ประปา,เร่ิมจ่าย/หยดุจ่ายน า้ประปา,ดแูลสมดุบนัทกึมิเตอร์น า้ประป

า,วางแผน/ตรวจสอบ/ออกแบบการก่อสร้าง/ก่อสร้าง/ควบคมุ/ดแูลรักษาระ

บบประปา,ก่อสร้างระบบจ่ายน า้,ตรวจวดัคณุภาพน า้,กระจายระบบน า้ปร

ะปา 

สถานีดบัเพลิงหลกั/สถานีดบัเพลิงซึจิอรุะ 

 

แผนกจดัการทัว่ไป 
วางแผน/ประสานงานสถานีดบัเพลิง,เก็บสถิติและเผยแพร่การดบัเพลิง,จดั

เตรียมและดแูลอปุกรณ์ดบัเพลิง,ชีแ้นะกิจกรรมสง่เสริมพฒันาจากการวาง

ผงัเมือง 

แผนกป้องกนั 
ป้องกนัอคัคีภยัพร้อมกบัเผยแพร่วิธี,ตรวจสอบและอนมุตัสิิ่งก่อสร้าง,แนะ

น าและติดตัง้สิ่งจ าพวกเคร่ืองดบัเพลิง,ออกกฎข้อบงัคบัวตัถอุนัตรายและวิ

ธีป้องกนัอคัคีภยั 

แผนกเตือนภยัและพ
ยาบาลฉกุเฉิน 

ตรวจสอบและเฝ้าระวงัภยัพิบตัิ เชน่ ไฟไหม้ 

น า้ท่วม,กลุม่อาสาสมคัรดบัเพลิง,กลุม่นกัดบัเพลิง,ช่วยเหลือฉกุเฉิน,ปฐม

พยาบาลเบือ้งต้น,น าสง่ผู้ป่วย 

ช่ือฝ่าย / ช่ือแผนก ความรับผิดชอบ 

สมาคมครูผู้ปกครองเขตซจิึอรุะ (ตกึอรุาระ２ ชัน้７) 

 

แผนกการศกึษา 
ตลอดชีวิต 

การศกึษาตลอดชีวิต,การศกึษาด้านสงัคม,ศาลาประชาคม,ชัน้เรียนการศึ

กษาด้านสงัคม,ก่อตัง้หอสมดุแห่งใหม,่การอบรมสขุภาพท่ีดีในเดก็วยัรุ่น,ก

ารอบรมกลุม่เดก็วยัรุ่น,ปรึกษา/ชีแ้นะวยัรุ่น,สนามเดก็เลน่,ศนูย์เพ่ือเดก็วั

ยรุ่น 

แผนกวฒันธรรม 
วางแผน/ด าเนินการ/สนบัสนนุศิลปะวฒันธรรม,อบรมกลุม่ศกึษาศิลปะวฒั

นธรรม,หอประชมุ,อนรุักษ์/เก็บรักษาทรัพย์สินทางวฒันธรรม,กลุม่พิทกัษ์ท

รัพย์สินทางวฒันธรรม,พิพิธภณัฑ์ 

แผนกส่งเสริมการกีฬ
า 

สนบัสนนุการกีฬา,นนัทนาการ,ชีแ้นะพลศกึษา,กลุม่กีฬาเดก็,ก่อตัง้สนาม

กีฬา 

แผนกแนะแนว แนะน าอนบุาล/โรงเรียน,หอสมดุเพ่ืออาจารย์,ฝึกอบรมผู้สอน,ให้ค าปรึ

กษาด้านการสอน,การน าคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการสอน 

ศนูย์สขุภาพ 

 
แผนกส่งเสริมสขุภา
พ 

ศนูย์สขุภาพ,คลินิกฉกุเฉินในวนัหยดุ,ตรวจสขุภาพ,รักษาโดยแผนกทนัตกรร

ม, 

รักษาโดยแผนกจิตเวช,การฉีดวคัซีน,การป้องกนัโรคติดตอ่,ตรวจสขุภาพเด็

กทารก,ให้ค าปรึกษาสขุภาพเดก็ทารก/หญิงตัง้ครรภ์,ชีแ้นะ/ให้ค าปรึกษาด้

านสารอาหาร,สง่เสริมพฒันาสขุภาพผู้สงูอาย,ุควบคมุดแูลนิสยัการกิน,ดแู

ลงานด้านการรักษาเชิงป้องกนั 

4 

แนะน าที่ว่าการเขตทสจึอุิระ 
 

สมาคมครูผู้ปกครอง 

สถานีดบัเพลิงหลกั 

ประตูส าหรับวนัหยุด/ยามวกิาล 

ลานกว้างอรุาระ 

ทางเข้า ทางเข้า 

ร้านค้า ร้านค้า 

ร้านค้า ประตดู้านสถานี 

ร้านค้า 
ร้าน 

Kirara-kan 

ห้องเฝ้ายาม 

ทางเข้า 
ส านกังานเขต 

ทางเข้า 
ส านกังานเ

ขต 
ต้นพอ็ปลา

ร์ 

ห้องพกัสาธารณะ 

แผนกบริการชุมชน 
ช่องติดต่อวันหยุด  

ห้องประชุม 

１０２ 
ห้องประชุม 

ประตดู้านสถานี 

ร้านค้า 

ร้านค้า 
ธนาคาร 

ทางเข้า 

แผนกบญัชี 

ทางเข้า 
ส านกังานเขต 

มมุกิจกรรม 

ร้านค้า 

ห้องวจิยั 

１ 

ห้องวิจัย 

２ 
ห้องวิจัย 

３ 

２Ｆ 

１Ｆ 

ห้องพกัสาธารณะ 

ทางเข้าส านกังานเขต 

ห้อง 
เอกสาร 

แผนก  / ศูนย์ 
สิทธิมนุษยชนและ 

ความเท่าเทียมทางเพศ 

２０１ 
ห้องประชุม 

ห้องประชุม 
２０２ 

２０３ 
ห้องประชุม 

ชาวเมือง 

แผนกสวสัดิการสงัคม 

 

แผนกสวสัดิการผู้พิการ 

 
แผนกสวสัดิการผู้สงูอาย ุ

 

แผนกสวสัดิการเด็ก 

 

แผนกประกนัสขุภาพและเงินบ านาญ 

 

แผนกบริการชมุชน 

 

ยื่นค าขอ/ส่งมอบหนงัสือเดนิทาง 

３ １ 

３ 

～ 

１ 

～ 

４ 

～ 

～ 

～ 

～ 

～ 

７ 14 

15 18 

６ 

19 25 

26 36 

37 38 

～ 

～ 

～ 

แผนกรับช าระภาษี 

แผนกจดัเก็บภาษี 

１ 12 

13 18 

19 

20 

21 

22 

23 

แผนกกจิกรรมพลเมอืง ห้องสง่เสริมความร่วมมือ 

แผนกความปลอดภยัในชีวติ 

แผนกดแูลสิ่งแวดล้อม 

แผนกสขุอนามยั 

ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ 

แผนกบญัชี 

แผนกสิทธิมนษุยชนและความเท่าเทียมทางเพศ 

～ 

～ 

～ 

～ 

～ 

～ 

７ 

14 15 

18 

19 

25 

26 

36 

37 

38 

１ 

12 
13 

18 
19 20 

21 

22 

23 

１０１ 

～ 

～ ４ ６ 

สมาคมครูผู้ปกครอง 

ฝ่ายสิ่งก่อสร้าง 

ฝ่ายประกนัภยัและสวสัดกิาร 
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เวลาท าการ…8:30～17:15 (ยกเว้นบางสว่น) 
วนัหยดุของเขต…วนัเสาร์-อาทิตย์,วนัหยดุนกัขตัฤกษ์,วนัที่ 29 ธ.ค.-วนัที่ 3 ม.ค.(ยกเว้นบางสว่น) 

※การสง่มอบหรือรับมอบเอกสารหลกัฐานต่างๆอาทิเช่น หลกัฐานตราประทบั,ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ ทะเบียนครอบครัว 

นอกเหนือด าเนินการท่ีแผนกพลเมืองแล้วสามารถด าเนินการได้ท่ีส านกังานเขตยอ่ย/ส านกังานเขตชัว่คราวใกล้เคียงอีกด้วย 

※ช่องติดต่อแผนกพลเมืองเปิดให้บริการบางสว่นอาทิเชน่สง่มอบหลกัฐาน ในวนัพฤหสับดีโดยให้บริการถึง 20.00 และ ในวนัอาทิตย์ตัง้แต่ 8:30-17:15 

สมาคมครูผู้ปกครอง（ตึกอรุาระ２） 

 

３Ｆ 

４Ｆ 

７Ｆ 

ห้องนกัข่าว 

ส านักงานกรรมการ 
เกษตรกรรม 

ห้องเผยแพร่ข้อมูล 

ห้องคณะกรรมกา
ร ผู้ตรวจสอบ 

แผนกบคุคล 

แผนกเลขานกุาร 

ห้องผู้วา่ 
การเขต 

ห้องรองผู้ว่า 

 

ห้องรองผู้ว่า 

 

３０３ 
ห้องประชุม 

ห้องประชมุพรรค 

３０２ 
ห้องประชุม 

３０１ 
ห้องประชุม 

１ 

２ 

３ 

４ ５ 

４０２ 
ห้องประชุม 

４０１ 
ห้องประขุม 

406 
ห้อง 
ประชุม 

405 404 403 

สภาผู้ แทน 
ห้องสมุด 

สภาผู้แทน 

ส านกังาน 

รองผู้ ว่า 
ห้องผู้วา่/ 

ห้องคณะ 
กรรมการท่ี

３ 

ห้องคณะ 
กรรมการท่ี

２ 

ห้องคณะ 
กรรมการท่ี

１ 

ห้องพรรค 

 
１ 

ห้องพรรค 
２ 

ห้องพรรค３ 

ห้องพรรค４ 

ห้องพรรค５ 

ห้องพรรค６ 

ห้องพรรค７ 

ห้องพรรค８ 

ห้องคณะ 
กรรมการท่ี

４ 

ท่ีจดัประชุม 

ห้องประชุม３ 

ห้องประชุม２ 

ห้องประชุม１ 

ห้องผู้อ านวยการ 

６ 

７ ８ 

９ 

10 

11 

１ 

２ 

３ 

４ 
５ 

６ 

７ 

１ 

２ ３ ４ ５ ６ 

ส านกังานกรรมการเกษตรกรรม 
แผนกกระจายข่าวสาร ห้องตอบรับเร่งดว่น 

แผนกพฒันาเกษตรกรรม 

แผนกป่าไม้เกษตรและประมง 

แผนกการค้าการทอ่งเท่ียว 

ส านกังานผู้ตรวจสอบ 

แผนกพสัด ุ

แผนกจดัการทัว่ไป ห้องจดัการภาวะฉกุเฉิน 

แผนกจดัการสนิทรัพย์ 

แผนกบริหารการจดัการ 

แผนกวางแผนนโยบาย 
แผนกเลขานกุาร 

แผนกบคุคล 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

แผนกแนะน าการก่อสร้าง 

แผนกวางแผนเมอืง ห้องสนบัสนนุการสร้างเมือง 

แผนกดแูลถนนในเมืองและสวนสาธารณะ 

ส านกังานพฒันาสถานีซจึอิรุะฝ่ังเหนือ 

แผนกการระบายน า้เสีย 

แผนกการทาง 

แผนกควบคมุการกอ่สร้าง 

ท่ีจดัประชมุ ส านกังานสภาผู้แทน 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

แผนกจดัการการศึกษา 

แผนกแนะแนว 

แผนกระบบการศึกษา 

แผนกการศึกษาตลอดชีวติ 

แผนกวฒันธรรม 

แผนกส่งเสริมการกีฬา 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

ห้อง 
ประชุม 

ห้อง 
ประชุม 

ห้อง 
ประชุม 



โทรตดิตอ่ต ารวจท่ีเบอร์ 「☎110」หรือ 
หน่วยดบัเพลงิ/หน่วยกู้ ชีพท่ีเบอร์「☎119」โดยไม่เสียคา่ใช้จา่ยใดๆ 
ไม่ว่าจะตดิตอ่ทางโทรศพัท์มือถือหรือทางโทรศพัท์สาธารณะ 
ในขณะโทรแจ้งเหตขุอให้ตัง้สตใิห้ดีและไมต่ื่นตระหนก 
กรณีท่ีไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาญ่ีปุ่ นได้กรุณาขอความช่วยเหลือบคุคลรอ
บข้างหรือบคุคลท่ีสื่อสารภาษาญ่ีปุ่ นได้มาตดิตอ่แทน 

（1）ในกรณีประสบอุบัติเหตุ/อาชญากรรม 

ส านักงานใหญ่ต ารวจจังหวัดอบิาราค ิ☎110 

● การแจ้งเหตฉุกุเฉินกบัต ารวจ 

 ในกรณีประสบเหต ุเช่น อบุตัเิหต ุโจรกรรม ถกูท าร้าย 
กรุณาแจ้งเหตกุบัต ารวจทนัทีท่ีเบอร์ 「☎110」เปิดรับแจ้งตลอด 24 ชัว่โมง 
เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินกรุณาตดิตอ่โดยไม่ต้องลงัเล 

● วิธีการแจ้งเหตกุบัต ารวจ 

ในเวลาแจ้งเหตฉุกุเฉิน กรุณาแจ้งรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
①. เกิดอะไรขึน้?(อบุตัเิหตจุราจร,ชิงทรัพย์,ท าร้ายร่างกาย เป็นต้น) 
②. เม่ือไหร่? ท่ีไหน? (เวลา,สถานท่ีท่ีเกิดเหตกุารณ์) 
③. ช่ือผู้แจ้งความ,เบอร์ตดิตอ่(เบอร์โทรศพัท์) 

● กรณีเกิดอบุตัิเหตจุราจร 

แจ้งอบุตัเิหตไุม่ว่าจะเลก็น้อยเพียงใดโดยการโทรแจ้ง「☎110」

หรือแจ้งที่สถานี/ป้อมต ารวจใกล้ตวั และ 
กรุณาบนัทกึข้อมลูคูก่รณีเพ่ือแจ้งเหตดุงัตอ่ไปนี ้

①. ท่ีอยู่ 
②. ช่ือและนามสกลุ 
③. เบอร์โทรศพัท์ 
④. เลขประจ าใบขบัข่ี 
⑤. ทะเบียนรถ 

● กรณีตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 

ในกรณีตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมให้แจ้งข้อมลูตอ่ไปนีใ้ห้ถกูต้องชดัเจน 
 

①. เม่ือไหร่? ท่ีไหน? (เวลา,สถานท่ีท่ีเกิดเหตกุารณ์) 
②. เกิดความเสยีหายอย่างไรบ้าง? 

 
อีกทัง้ในกรณีประสบเหต ุให้ปลอ่ยท่ีเกิดเหตใุห้คงสภาพอยู่เช่นนัน้ 
นอกจากนีก้รณีท่ีถกูขโมยสิง่ของเช่น บตัรเครดติ บตัรเงินสด หรือ สมดุบญัชี 
ให้ตดิตอ่กบับริษัทบตัรหรือธนาคารทนัทีเพ่ือสัง่อายดับญัชี 

 

 

 

 

 

（2）กรณีเกิดเพลิงไหม้/เรียกพยาบาลฉุกเฉิน 

ศูนย์บัญชาการดับเพลิงอบิาราค ิ☎119 

● การแจ้งเหตเุพลิงไหม้/เรียกพยาบาลฉกุเฉิน 

ในเวลาท่ีต้องการช่วยเหลือโดยดว่น เช่น ไฟไหม้ ป่วยกะทนัหนั หรือ 
บาดเจ็บหนกั กรุณาโทรแจ้งหน่วยดบัเพลงิ「☎119」โดยทนัที 
โดยการอธิบายที่อยูใ่ห้เร่ิมจาก เขตทสจึิอรุะ ช่ือเมือง เลขท่ีบ้าน 
และสถานการณ์  

● วิธีการแจ้งหน่วยดบัเพลิง 

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
①. แจง้เหตุเพลงิไหม ้
②. ทีอ่ยู่ (ท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม)้ เขตทสึจิอุระ 
③. ช่ือผู้แจ้งเหต ุ
④. เบอรโ์ทรศพัท ์

⑤. อธิบายว่าเกิดไฟไหม้ท่ีไหน 

กรณีได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 
①. หน่วยพยาบาลฉกุเฉิน      

②. ท่ีอยู่เขตทสจึิอรุะ         

③. ช่ือผู้แจ้งเหต ุ         

④. เบอร์โทรศพัท์         

⑤. สภาพอาการ         

● ในกรณีเรียกรถดบัเพลิง 

ในเวลาเกิดเหตเุพลงิไหม้ให้โทรเรียกรถดบัเพลงิที่เบอร์ 「☎119」

จากนัน้ตะโกน “ไฟไหม้！” เป็นภาษาญ่ีปุ่ นว่า “คาจิดะ！” 
เพ่ือเตือนคนรอบข้าง และขอความช่วยเหลือจากคนข้างบ้าน 
ให้พยายามดบัเพลงิเบือ้งต้นโดยใช้เคร่ืองมือตา่งๆ เช่น ถงัดบัเพลงิ 
จนกว่ารถดบัเพลงิจะมาถึง ในการดบัไฟเบือ้งต้นนัน้สามารถใช้ถงัดบัเพลงิได้ 
ดงันัน้ให้จดจ าวิธีใช้เพ่ือเตรียมพร้อมไว้เสมอ 
แตท่ว่าเม่ือควนัหรือเปลวเพลงิไหม้รุนแรงจนถึงเพดานแล้วจะไม่สามารถดบัเ
พลงิโดยถงัดบัเพลงิได้อีก 
ให้รีบออกจากท่ีเกิดเหตแุละหนีไปหลบในท่ีท่ีปลอดภยั 

● ในกรณีเรียกรถพยาบาล 

ในเวลาท่ีต้องไปโรงพยาบาลจากสาเหต ุเช่น ป่วยกะทนัหนั หรือ 
บาดเจ็บหนกั ให้โทรเรียกรถพยาบาลท่ีเบอร์「☎119」

ให้ตัง้สตแิล้วบอกท่ีอยู่ของตน ช่ือ สถานท่ีท่ีต้องการให้มารับ และ 
สภาพอาการป่วยหรือบาดเจบ็ 
ท่ีญ่ีปุ่ นสามารถเรียกรถพยาบาลได้โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย 
แตก่รณีท่ีเจบ็ป่วยไม่รุนแรงหรือบาดเจบ็ไม่สาหสั 
สามารถเดนิทางไปยงัโรงพยาบาลได้ด้วยรถตวัเองหรือแทก็ซี่นัน้ 
กรุณาอยา่เรียกใช้รถพยาบาล 
  

1. กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
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（1）ระบบจัดการพ านัก 

แผนกพลเมอืง ☎สายใน 2289 

● เก่ียวกบัระบบจดัการพ านกั 
ระบบจดัการการพ านกั คือ 
ระบบเพ่ือความเข้าใจในสถานภาพพ านกัของชาวตา่งชาตท่ีิเข้ามาอยู่ระยะยา
วในญ่ีปุ่ น 
โดยกลุม่เป้าหมายคือชาวตา่งชาตท่ีิเข้ามาอาศยัระยะยาวเกินกว่าสามเดือนแ
ละมีสถานะการเข้าพ านกัตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

● ขัน้ตอนการปฏิบตั ิ

ผู้พ านกัถาวรพเิศษด าเนินเร่ืองท่ีส านกังานเขต 
สว่นผู้ ถือวีซา่อ่ืนๆนอกจากนัน้จะต้องด าเนินเร่ืองท่ีส านกังานตรวจคนเข้าเมือง 

● การมอบ Residence card (ไซริวการ์ด) 

Residence card (ไซริวการ์ด) 
จะมอบให้กบัชาวตา่งชาตท่ีิเข้ามาพ านกัตามการอนมุตัิตา่งๆ เช่น 
การขออนมุตัเิปล่ียนวีซา่,การขออนมุตัปิรับเปล่ียนระยะเข้าพ านกั เป็นต้น 
ผู้พ านกัถาวรพเิศษจะได้รับ Special Permanent Residence Certificate 

(บตัรรับรองถ่ินท่ีอยู่ถาวรพิเศษ))  นอกจากนี ้
ระยะเวลาบตัรผู้อยู่อาศยั(ไซริวการ์ด)จะแตกตา่งกนัออกไปตามสถานะพ านกั 
หรือ อาย ุ เป็นต้น 

● ระบบการขออนญุาตกลบัเข้าประเทศพิเศษ 
ในกรณีท่ีจะกลบัเข้าประเทศญ่ีปุ่ นมาเพ่ือท ากิจกรรมตอ่ 
หลงัออกจากประเทศไปภายในระยะเวลา 1 ปี 
โดยในเวลาท่ีออกจากประเทศไปชาวตา่งชาตผิู้นัน้ถือหนงัสือเดินทาง และ 
Residence card (ไซริวการ์ด) ท่ีมีผลใช้ได้ 
ตามกฎระเบียบแล้วไม่จ าเป็นต้องขออนมุตักิลบัเข้าประเทศ  

● ขัน้ตอนเก่ียวกบัการเข้าพ านกั  
①. กรณีเปล่ียนช่ือ/ภูมภิาคท่ีอยู่/สัญชาต ิ

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง ช่ือ(เน่ืองจากแตง่งาน), วนัเกิด, เพศ, สญัชาต,ิ 
ภมูิภาคท่ีอยู่ เป็นต้น กรุณาน าเอกสารตา่งๆ อาทเิช่น 
เอกสารท่ีแสดงความเปล่ียนแปลง หรือ หนงัสือเดนิทางใหม่ 
ย่ืนให้ท่ีส านกังานตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือท า Residence card (ไซริวการ์ด) 
อน่ึง ผูพ้  ำนกัถำวรพิเศษกรุณำด ำเนินเร่ืองท่ีส ำนกังำนเขต 
②. กรณีท า Residence card (ไซริวการ์ด)หาย 

กรณีเกิดความเสยีหายกบับตัร เช่น สญูหาย ถกูขโมย ถกูท าลาย หรือ 
สกปรกจนไม่สามารถอ่านได้ เป็นต้น  
กรุณาน ารูปถ่าย/หนงัสือเดนิทางหรือเอกสารหลกัฐานแสดงการท าสญูหายไป
เพ่ือด าเนินขัน้ตอนท าบตัรใหม่ 
③. กรณีระยะเวลา Residence card 

 (ไซริวการ์ด)ครบก าหนดหรือมีการเปล่ียนแปลงวีซ่า 

กรุณายื่อขออนมุตัิแก้ไขระยะเวลาเข้าพ านกัหรือยื่นขอเปล่ียนแปลงวีซ่า 

 

● ส านกังานตรวจคนเข้าเมืองสาขาโตเกียว 
คือ ส านกังานท่ีด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าพ านกั อาทเิช่น 
การขอ/เปล่ียนแปลงวีซา่, ขอเปล่ียนระยะเวลาการเข้าพ านกั, 
การขอกลบัเข้าประเทศ 

○ ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสาขาโตเกียว 
(TOKYO-MINATOKU-KONAN 5-5-30) ☎03-5796-7111 

○ ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองช่ัวคราวสาขามิโตะ  
(MITOSHI-JOUNAN 2-9-12 ตึกพริน้ซ์ท่ี 3 ชัน้ 1) ☎029-300-3601 

（2）ระบบบันทกึฐานผู้อยู่อาศัย 

  แผนกพลเมือง  ☎สายใน2286 

● สมดุบนัทกึฐานผู้อยูอ่าศยัของชาวตา่งประเทศ 

ผู้ ท่ีถือ Residence card (ไซริวการ์ด) หรือ Special Permanent Residence 

Certificate (บตัรรับรองถิ่นท่ีอยูถ่าวรพิเศษ) 
จะได้รับการจดบนัทึกในสมดุบนัทึกฐานผู้อยูอ่าศยัเช่นเดียวกบัชาวญ่ีปุ่ น 
และจะมีการจดัท าส าเนาทะเบียนบ้าน 
〔เนือ้หาส าคัญในระบบ〕 
o จดัท าหนงัสือรับรอง(ส าเนาทะเบียนบ้าน)ท่ีระบสุมาชิกทกุคนในครอบครัว

ซึ่งประกอบด้วยคนญ่ีปุ่ นและชาวตา่งชาติ 
o กิจกรรมต่างๆท่ีต้องแจ้งต่อส านกังานเขต อาทิเชน่ การย้ายเข้า 

การย้ายออก การเปล่ียนท่ีอยู ่
(ไมจ่ าเป็นต้องแจ้งเร่ืองท่ีส านกังานตรวจคนเข้าเมอืง)  

o ขัน้ตอนต่างๆซึง่ว่าด้วยกฎหมายบนัทึกฐานผู้อยูอ่าศยั อาทเิชน่ 
การย้ายเข้า การเปล่ียนท่ีอยู ่
สามารถมอบอ านาจให้ผู้แทนได้ด้วยใบมอบอ านาจ 

● ชาวตา่งชาติที่ได้รับทะเบียนบ้าน 
บคุคลท่ีได้รับสถานะเข้าพ านกัตามกฎหมายคนเข้าเมอืง 
และได้เข้าพ านกัมากกวา่ 3 เดือนขึน้ไป รวมทัง้มท่ีีอยูท่ี่ญ่ีปุ่ น จะแบง่ออกเป็น 4 
ประเภทดงันี ้

①. ผู้พ านักญ่ีปุ่นระยะยาว(ผู้ถือ Residence card (ไซริวการ์ด)) 

ชาวตา่งชาตท่ีิไมถื่อวีซ่าพ านกัระยะสัน้/วีซา่การทตู/วีซ่าข้าราชการ หรือ 
ชาวตา่งชาตท่ีิเข้ามาพ านกัน้อยกว่า 3 เดือน 

②. ผู้พ านักถาวรพเิศษ(ผู้ท่ีถือหลักฐานเป็นผู้พ านักถาวรพเิศษ) 
ผู้ ได้รับสถานะพ านกัถาวรพเิศษจากกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองพเิศษ 

③. ผู้ได้รับอนุญาตลีภั้ยช่ัวคราวหรือผู้ได้รับอนุญาตเข้าพ านักช่ัวคราว 
ชาวตา่งชาตท่ีิเป็นผู้ลีภ้ยัท่ีได้รับอนญุาตให้เข้ามาพ านกัเพ่ือขอลีภ้ยัชัว่คราวต
ามกฎหมายตรวจคนเข้าเมอืง หรือ 
ชาวตา่งชาตท่ีิได้รับอนมุตัิให้เข้าพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นเป็นการชัว่คราวหลงัไ
ด้รับการรับรองเป็นผู้ลีภ้ยั 

④. ผู้พ านักเกินก าหนดจากการก าเนิดหรือสูญเสียสัญชาต ิ
ผูท่ี้ถือเป็นชำวต่ำงชำติจำกกำรเกิดหรือสูญเสียสัญชำติญ่ีปุ่น 
(สำมำรถพ ำนกัไดโ้ดยไม่มีวซ่ีำ ภำยในระยะเวลำ 60 วนัจำกกำรเกิดเหตุนั้น)  
 

 

2.ระบบจัดการพ านักและระบบบันทกึฐานผู้อยู่อาศัย 

7 



（1）ระบบส ามะโนครัว 

แผนกพลเมอืง ☎สายใน2287 

● ระบบส ามะโนครัวของญ่ีปุ่ น 

ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น คูแ่ตง่งาน หรือ ผู้ปกครองและบตุร ถือเป็นหน่วยครอบครัว 

จะมีการบนัทกึการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวข้องกบัสถานภาพตัง้แตเ่กิดจนตาย 

เช่น การให้ก าเนิด การแตง่งาน การหยา่ การเสียชีวิต เป็นต้น 

ลงในระบบส ามะโนครัว 

ชาวตา่งชาตจิะไม่ได้รับการลงบนัทกึในส ามะโนครัวแตเ่ม่ือมีการเปล่ียนแปลง

ใดๆ กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย อีกทัง้ ในกรณีมีการเกิด การแตง่งาน หรือ 

การเสยีชีวิต 

กรุณาด าเนินเร่ืองทัง้สองฝ่ังคือทางด้านสถานทตู/สถานกงศลุของประเทศนัน้

และทางด้านส านกังานเขต  

● เม่ือมีเด็กเกิดใหม(่การแจ้งเกิด) 

เม่ือมีเดก็เกิดภายในราชอาณาจกัรประเทศญ่ีปุ่ น จะต้องแจ้งเกิดภายใน 14 

วนั ซึง่รวมวนัท่ีคลอดบตุร 

หรือเม่ือมีเดก็เกิดภายนอกราชอาณาจกัรของประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องเข้ามาปรึก

ษาในการด าเนินเร่ือง 

และในกรณีท่ีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึง่ถือสญัชาตญ่ีิปุ่ นเดก็ที่เกิดมาจะได้

รับสญัชาตญ่ีิปุ่ นเลย 

แตท่ว่ายงัคงมีเง่ือนไขบางประการดงันัน้จงึจ าเป็นต้องเข้ามาปรึกษาก่อนท่ีเด็

กจะเกิด หากในกรณีท่ีเดก็ที่เกิดไม่สามารถถือสญัชาตญ่ีิปุ่ นได้ 

จ าเป็นจะต้องย่ืนขอวีซา่เพ่ือพ านกัที่ส านกังานตรวจคนเข้าเมืองภายใน 30 

วนัหลงัจากเกิด รวมทัง้ต้องแจ้งกบัประเทศบ้านเกิด 

โดยวิธีด าเนินการอย่างละเอียดสามารถสอบถามได้ท่ีสถานทตูหรือสถานกงสุ

ล 

● เม่ือมีญาติหรือคนรู้จกัเสียชีวิต(การแจ้งตาย) 

เม่ือชาวตา่งชาตท่ีิพ านกัอยู่ในญ่ีปุ่ นเสียชีวติ 

ผู้ ท่ีมีอ านาจตามกฎหมายทะเบียนครอบครัวจะต้องแจ้งตายภายใน 7 วนั 

นบัตัง้แตว่นัท่ีรับยืนยนัการเสียชีวิต นอกจากนี ้Residence card (ไซริวการ์ด) 

ของผู้ เสียชีวิตจะต้องสง่คืนให้ส านกังานตรวจคนเข้าเมืองท่ีใกล้ท่ีสดุโดยผู้ใกล้

ชิด เช่น ครอบครัว และต้องแจ้งตายกบัประเทศบ้านเกิดด้วย 

●เม่ือมีการสมรส(แจ้งสมรส) 

เม่ือชาวตา่งชาตท่ีิพ านกัอยู่ท่ีญ่ีปุ่ นแตง่งานจะต้องแจ้งสมรส 

การสมรสจะมีผลทางกฎหมายตัง้แตว่นัท่ีย่ืนจดทะเบียนสมรส 

และต้องแจ้งเร่ืองการสมรสกลบัไปท่ีประเทศบ้านเกิด 

โดยวิธีด าเนินการอย่างละเอียดสามารถสอบถามได้ท่ีสถานทตูหรือสถานกงสุ

ล กรณีท่ีชาวตา่งชาตขิอย่ืนจดทะเบียนสมรสท่ีญ่ีปุ่ น 

จะต้องใช้เอกสารตา่งๆโดยการขอเอกสารจะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศ 

 

● เม่ือมีการหยา่ร้าง(แจ้งหยา่) 

การหย่าระหว่างชาวตา่งชาตท่ีิพ านกัในญ่ีปุ่ นกบัคูส่มรสชาวญ่ีปุ่ น 
สามารถจดทะเบียนหย่าได้ตามกฎหมายญ่ีปุ่ นโดยกรุณาด าเนินเร่ืองขอแจ้งห
ย่า 
แตท่ว่าหากคูส่ามีภรรยาเป็นชาวตา่งชาตทิัง้คูจ่ะมีเง่ือนไขเพ่ือให้การหย่าสมัฤ
ทธ์ิผล  
ในการหย่าร้างมีการพพิากษาตดัสนิ 5 ประเภท เช่น การตกลงใจร่วมกนัหย่า, 
การหย่าร้างไกลเ่กลี่ยโดยศาลครอบครัวเข้ามามีสว่นในการตดัสนิ, 
การตดัสนิชีข้าดการหยา่ เป็นต้น  

（2）การแจ้ง ย้ายเข้า ย้ายออก เปล่ียนท่ีอยู่ 

แผนกพลเมอืง ☎สายใน2286 

● การแจ้งที่อยู(่แจ้งย้ายเข้า) 
ชาวตา่งชาตท่ีิเข้าพ านกัในญ่ีปุ่ นเกิน 3 เดือนขึน้ไป 
กรุณาแจ้งย้ายเข้าจากตา่งประเทศท่ีส านกังานเขตท่ีตวัเองอาศยัอยู่ภายใน  
14 วนัหลงัได้รับอนญุาตเข้าพ านกั ผู้ ท่ีได้รับ Residence card (ไซริวการ์ด) 
ท่ีดา่นตรวจคนเข้าเมืองให้น า Residence card (ไซริวการ์ด)ไปด้วย 
เพ่ือด าเนินเร่ืองย้ายเข้า  และผู้ ท่ีได้รับประทบัตราในหนงัสือเดนิทางเพ่ือรับ 
Residence card (ไซริวการ์ด) ในวนัหลงั 
ให้น าหนงัสือเดนิทางไปเพ่ือด าเนินเร่ืองย้ายเข้า 

● เม่ือย้ายท่ีอยูจ่ากเขตพืน้ท่ีอ่ืนๆเข้ามาท่ีเขตซึจิอรุะ(แจ้งย้ายเข้า) 

การแจ้งย้ายเข้าจะต้องกระท าหลงัที่เปลี่ยนท่ีอยู่ภายใน 14 วนั 
และน าเอกสารตา่งๆดงันี ้ Residence card (ไซริวการ์ด), 
หลกัฐานการย้ายที่อยู่จากท่ีอยู่เก่า, บตัรแจ้ง My number หรือ บตัร My 

number ไปด้วย  

●เม่ือย้ายจากเขตซึจิอรุะไปเขตพืน้ท่ีอ่ืนๆ (แจ้งย้ายออก) 

ในกรณีย้ายไปเขตอ่ืน 
จ าเป็นต้องแจ้งย้ายออกกบัทางส านกังานเขตซจึิอรุะไว้ลว่งหน้า 
สามารถด าเนินการลว่งหน้าก่อนการย้ายได้  14 วนั กรุณาน า  
Residence card 

 (ไซริวการ์ด),บตัรแสดงประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ
(เฉพาะผู้เข้าร่วมประกนัเทา่นัน้) ไปด้วย 

●เม่ือเปล่ียนท่ีอยู่ภายในเขตซึจิอรุะ(แจ้งเปล่ียนท่ีอยู่) 

แจ้งการเปล่ียนท่ีอยู่ได้ภายใน 14 วนัหลงัจากเปล่ียนท่ีอยู่ กรุณาน า 
Residence card (ไซริวการ์ด),บตัรแจ้ง My number หรือ บตัร  
My number , 
บตัรแสดงประกนัสขุภาพแหง่ชาต(ิเฉพาะผู้ เข้าร่วมประกนัเทา่นัน้) ไปด้วย 

● เม่ือย้ายออกจากเขตซจึิอรุะไปตา่งประเทศ(แจ้งย้ายออก) 

รับการแจ้งย้ายออกนอกไปตา่งประเทศก่อนย้าย  14 วนั 
อนึง่ถึงแม้ได้รับอนญุาตกลบัเข้าประเทศได้อีกภายใน 1 
ปีท่ีออกนอกประเทศแล้ว 
แตก่ระนัน้ก็ต้องแจ้งย้ายออกกบัทางส านกังานเขตด้วย 

3. หนังสือค าร้อง/การรับรอง 
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（3）ตราประทับ/การลงทะเบียนตราประทับ 

แผนกพลเมอืง ☎สายใน2286 

●ตราประทบั 

ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น 

ในการย่ืนค าร้องตา่งๆจะต้องใช้ตราประทบัแกะสลกัช่ือหรือนามสกลุตวัเองแ

ทนการเซน็ลายเซน็ ตราประทบัสามารถสัง่ท าได้ท่ีร้านรับท าตราประทบั 

โดยมีตราประทบัประเภทตา่งๆ คือ ตราประทบัสว่นตวั(มิโตะเมะอิน) 

ท่ีใช้เป็นประจ าทกุวนัอยา่งการรับของจากไปรษณีย์ และ 

ตราประทบัท่ีลงทะเบียน (จิทสอึิน) ที่ใช้ในการท าสญัญาส าคญัตา่งๆ เช่น 

การซือ้รถยนต์หรือการซือ้บ้าน เป็นต้น 

●ตราประทบัทีล่งทะเบียน (จิซอิึน) 

ตราประทบัท่ีลงทะเบียนท่ีส านกังานเขตแล้วจะเรียกว่า “จิทสอึิน” 

ตราประทบัจิทสอึินนีส้ามารถใช้ในการซือ้ขายส าคญัตา่งๆ ได้ อาทเิช่น 

การจดทะเบียนรถยนต์ การขึน้ทะเบียนอสงัหาริมทรัพย์ 

หรือการท าสญัญาการกู้ ยืม 

ตราประทบัของจิทสอึินจะมีขนาดใหญ่กวา่ตราประทบัมิโตะเมะอิน 

และยากตอ่การถกูปลอมแปลง 

● ขัน้ตอนการลงทะเบียนตราประทบั 

ผู้ลงทะเบียนอยู่ในเขตทสจึิอรุะและมีอาย ุ15 ปีเตม็ขึน้ไป 

สามารถลงทะเบียนตราประทบัได้ 1 คนตอ่ 1 อนั 

ก าหนดให้ประกอบกนัโดยใช้ ช่ือพร้อมช่ือสกลุ หรือ ช่ือจริง หรือ นามสกลุ 

ซึง่ลงทะเบียนท่ีอยู่แล้วเทา่นัน้ 

ในการขอลงทะเบียนจ าเป็นต้องใช้หลกัฐานท่ีสามารถยืนยนัตวัจริงได้ (เช่น 

ไซริวการ์ด) เม่ือลงทะเบียนตราประทบัแล้วจะได้รับมอบบตัรพลเมืองทสจึิอรุะ 

● ตราประทบัที่ไมส่ามารถลงทะเบียนได้ 

o ตราประทบัท่ีประกอบกนัโดยไม่แสดงช่ือและช่ือสกลุหรือช่ือจริงหรื

อนามสกลุซึง่ลงทะเบียนไว้ในบนัทกึฐานผู้อยู่อาศยั 

o ตราประทบัท่ีแสดงสิง่อ่ืนนอกจากช่ือ-สกลุ เช่น อาชีพ, สถานะ 

o ตราท่ีเปล่ียนจากตวัอกัษรคนัจิเป็นฮิรางานะหรือคาตาคานะ 

ในทางกลบักนั 

เปล่ียนจากตวัอกัษรฮิรางานะหรือคาตาคานะเป็นตวัอกัษรคนัจิ 

o ตราประทบัท่ีท าจากวสัดซุึง่เปล่ียนแปลงได้ง่าย เช่น 

ตราประทบัยาง 

o ตราประทบัท่ีมีขนาดของรอยประทบัเลก็กว่าด้านละ  8 มม. 

หรือใหญ่กว่าด้านละ  25 มม. 

o ตราประทบัท่ีไม่ชดัเจนหรืออ่านตวัอกัษรได้ยาก และ 

ขาดแหว่งเป็นบางสว่น 

o ตราประทบัท่ีได้รับการลงทะเบียนแล้วในครอบครัวเดียวกนั 

o ตราประทบัท่ีไม่ได้รับการยอมรับ 

● บตัรพลเมืองซึจิอรุะ/บตัรแสดงการลงทะเบียนตราประทบั 

ผู้ ท่ีลงทะเบียนตราประทบัแล้วจะได้รับบตัรพลเมืองทสจึิอรุะ 

ซึง่บตัรนีต้้องใช้ในการรับหลกัฐานการลงทะเบียนตราประทบั 

ดงันัน้กรุณาเก็บรักษาบตัรให้ดี 

ในกรณีท่ีท าบตัรหายหรือท าเปือ้นสกปรกกรุณาแจ้งบตัรเสียหายท่ีเขต 

หลกัฐานการลงทะเบียนตราประทบัจะสง่มอบให้ผู้ ถือบตัรพลเมืองทสจึิอรุะแ

ละสามารถเข้ารับได้ท่ี แผนกพลเมือง ส านกังานเขตสาขาย่อย หรือ 

ส านกังานเขตสาขาชัว่คราว 

อีกทัง้เม่ือตัง้รหสัสว่นตวัแล้วสามารถรับหลกัฐานได้ท่ีเคร่ืองมอบเอกสารอตัโน

มตัซิึง่ตดิตัง้อยู่บริเวณใกล้เคียงช่องตดิตอ่ส าหรับวนัหยดุท่ีเขตพลเมืองชัน้ 1 

ของส านกังานเขตหลกั 

  

3.หนังสือค าร้อง/การรับรอง 
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（1）การศึกษาภาษาญ่ีปุ่น 

แผนกพลเมือง ☎สายใน2030 
แผนกความเท่าเทยีมทางเพศ ☎สายใน2506 

● ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น 

ทางเขตทสจึิอรุะได้เปิดห้องเรียนภาษาญ่ีปุ่ นส าหรับชาวตา่งชาต ิ
อาสาสมคัรอาจารย์ภาษาญ่ีปุ่ นจะจดัการสอน 2 ชม./ครัง้ 
โดยเปิดสอนแบบตวัตอ่ตวัหรือแบบกลุม่โดยดจูากเนือ้หาท่ีเข้ากบัระดบัของผู้ เ
รียน สามารถลงเรียนเนือ้หาท่ีเหมาะสมกบัตนเองได้ อาทเิช่น 
เนือ้หาการสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ น (JLPT) หรือ บทสนทนา และ 
จะมีการจดัอีเว้นท์ตา่งๆอย่างการพบปะกบัอาจารย์ผู้สอน 
อยากให้ทกุทา่นลองเข้ามาดหู้องเรียนสกัครัง้ 

◆ห้องเรียนภาษาญ่ีปุ่ นของสมาคมการแลกเปล่ียนระหว่างประเทศเขตทสจึิอุ

ระ / สมาคมยเูนสโกทสจึิอรุะ 

วนัและเวลา: ทกุวนัพธุ 13:30 – 15:30 น. 

ทกุวนัพฤหสับดี 19:00 – 21:00 น. 
สถานท่ี: ศนูย์ชมุชนเขตอิจจ ู(OOTEMACHI 13-9） 

คา่เลา่เรียน: เดือนละ 500 เยน 

※และมีคา่ต าราเรียนประมาณ 2,500 เยน (ครัง้แรกเทา่นัน้) 

ตดิตอ่สอบถาม：แผนกกิจกรรมพลเมือง (สายใน 2030) 

◆ ห้องเรียนภาษาญ่ีปุ่ นแผนกความเทา่เทียมทางเพศ 

วนัและเวลา: ทกุวนัเสาร์ 13:30 – 15:00 น. 

สถานท่ี: แผนกความเทา่เทียมทางเพศ（YAMATOCHO 9-1） 

คา่เลา่เรียน: ไม่เสียคา่ใช้จ่าย 

ตดิตอ่สอบถาม: แผนกความเทา่เทียมทางเพศ (สายใน 2506) 

（2）การอยู่อาศัย 
● เมื่อเช่าที่พกัอาศัย 

ท่ีพกัอาศยัให้เชา่ในญ่ีปุ่ น มี  2 ประเภทคือ 
ท่ีอยู่อาศยัสว่นบคุคลและท่ีอยู่อาศยัโดยรัฐบาล 
ท่ีอยู่อาศยัสว่นบคุคลจะฝากการปลอ่ยเชา่ไว้ท่ีนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์และท่ี
อยู่อาศยัโดยรัฐบาลจะฝากการปลอ่ยเช่าไว้ท่ีส านกังานเขตหรือท่ีว่าราชการจั
งหวดั ที่ญ่ีปุ่ นมีหน่วยวดัขนาดความกว้างของท่ีดนิหรือบ้านท่ีเรียกว่า “ซโึบะ” 
โดย  1 ซโึบะ เทา่กบั  3.3 ตารางเมตร 
ความกว้างของห้องแสดงหน่วยตามจ านวนเสื่อ “ทาตามิ” เรียกว่า  6 โจ, 8 

โจ โดยความกว้างของเสื่อทาตาม ิ 1 ผืน เทา่กบัประมาณ 180ซม.×90 ซม. 

※ อ้างอิง：ตวัย่อแสดงประเภทของห้อง 

K ： ห้องครัว 

DK ： ห้องครัวและห้องทานข้าว 

1DK ：1 ห้องนอนและห้องครัวห้องทานข้าว 

LDK ：ห้องนัง่เลน่และห้องครัวห้องทานข้าว 

2LDK ：2ห้องนอน ห้องนัง่เลน่ ห้องครัว ห้องทานข้าว 

 

● การเช่าที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล 
ในการหาเชา่ท่ีพกัที่อยู่อาศยัสว่นบคุคล 

โดยทัว่ไปแล้วจะใช้บริการจากนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ 

ซึง่จะช่วยเหลือให้ข้อมลูจนกว่าจะมีการท าสญัญาเช่า 

บ้าน,อพาร์ทเม้นท์หรือแมนชัน่ ในการเช่าท่ีพกัอาศยัให้บอกเง่ือนไขตา่งๆ 

อาทเิช่น พืน้ท่ีท่ีอยากอยู่อาศยั งบประมาณ จ านวนห้อง 

หรือการวางต าแหน่งห้อง แล้วทางผู้จดัหาจะแนะน าท่ีพกัให้  

อนึง่ 

การเข้าปรึกษานายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ควรพาเพ่ือนท่ีรู้จกัชาวญ่ีปุ่ นไปด้วย 

● สัญญาเช่าซือ้ที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล 

สญัญาการเช่าจะจดัท าขึน้เม่ือนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์แนะน าท่ีพกัซึง่เป็นท่ี
พงึพอใจ 
ก่อนจะท าสญัญาแนะน าให้ขอความช่วยเหลือจากคนท่ีเช่ือใจได้ดเูนือ้หาและ
ตรวจสอบเนือ้หาในสญัญาให้ดีก่อนลงมือท าสญัญาเช่า และ 
หากเกิดปัญหาในท่ีพกัอาศยั เช่น บ้าน 
ผู้ค าประกนัจะต้องรับผิดชอบแทนตวัจริง 

〔ส่ิงที่จ าเป็นในการท าสัญญา〕 

①. ค่าเช่าที่พัก 

คา่เช่าโดยสว่นใหญ่แล้วจะจา่ยลว่งหน้าเป็นปกติ 

จงึจ่ายคา่เช่าเดือนแรกในตอนท าสญัญา 

②. เงนิรับประกันการเช่า 
เงินท่ีจ่ายให้เจ้าของบ้านเป็นคา่ประกนัในกรณีท่ีต้องมีการซอ่มแซมหรือไม่สา

มารถจ่ายเงินคา่เช่าได้ 

ปกตแิล้วจะได้รับเงินสว่นนีคื้นทัง้หมดหรือบางสว่นเม่ือยกเลกิสญัญา 

③. เงนิพิเศษ 

เงินท่ีจ่ายเพ่ือเป็นการขอบคณุเจ้าของบ้าน 

โดยปกตแิล้วเงินสว่นนีจ้ะไม่ได้คืนเม่ือยกเลกิสญัญา 

④. ค่าบริการส่วนกลาง 

คา่ใช้จ่ายท่ีผู้ ท่ีอยู่อาศยัในอพาร์ทเม้นท์ใช้ส าหรับคา่ไฟฟ้าหรือคา่ท าความสะ

อาดในพืน้ท่ีท่ีใช้ร่วมกนั 

⑤. ค่านายหน้า 

คา่บริการจา่ยให้กบันายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ท่ีแนะน าท่ีพกัอาศยัให้ 

⑥. Residence card (ไซริวการ์ด) 
⑦. หลักฐานลงทะเบียนตราประทบั 

⑧. หนังสือรับรองรายได้ 

〔ส่ิงที่ควรระวังในการพักอาศัย〕 

o ห้ามเปล่ียนการออกแบบของห้องอาทเิช่น การทาสีผนงั หรือ เจาะตะป ู
โดยไม่ขออนญุาตเจ้าของบ้านก่อน 

o ไม่รบกวนเพ่ือนบ้าน อย่างการจดังานเลีย้งกลางดกึ, 
การเปิดเพลงหรือสง่เสียงดงั  

o กฎหมายห้ามมิให้ผู้ เช่าห้องปลอ่ยให้ผู้ อ่ืนเช่าห้องโดยไม่ขออนญุาตจาก
เจ้าของบ้านก่อน  
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〔การยกเลิก / ปรับปรุง สัญญา〕 

ระยะสญัญาการเช่าท่ีพกัโดยมากจะมีอาย ุ2 ปี 
คา่เช่าอาจมีการเปล่ียนแปลงเม่ือตอ่สญัญาใหม่ และเม่ือยกเลกิสญัญา 
จะต้องตดิตอ่เจ้าบ้านก่อน 
ระยะเวลาในการขอยกเลกิมกัจะมีระบไุว้ในหนงัสือสญัญาแล้วดงันัน้กรุณาต
รวจสอบแล้วด าเนินขัน้ตอนตามท่ีระบ ุ
มีกรณีท่ีผู้ เช่าไม่แจ้งก่อนจะยกเลกิสญัญาจงึไม่ได้เงินประกนัท่ีจ่ายเอาไว้ในต
อนท าสญัญา  

● ท่ีอยู่อาศัยโดยเขต/ท่ีอยู่อาศัยโดยจังหวัด 
        แผนกควบคุมการก่อสร้าง ☎สายใน2420 

ท่ีเขตทสจึิอรุะได้จดัหาท่ีพกัอาศยัซึง่มีการควบคมุอตัราคา่เช่าต ่า 
บริหารจดัการโดยเขตและจงัหวดั 
ผู้ ท่ีสามารถเข้าพกัได้จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีรายได้ในระดบัท่ีก าหนดไว้และก าลงัมีปั
ญหาในการหาท่ีพกัอาศยั คา่เช่าและคา่ใช่จ่าย 
แตกตา่งกนัไปตามลกัษณะของท่ีพกัหรือรายได้ของครอบครัว 
อีกทัง้ยงัมีระบบผ่อนผนัตา่งๆ เช่น ผ่อนผนัคา่เช่าบ้าน 
อนึง่ ในการขอเช่าท่ีพกั 
ผู้อาศยัจะต้องมีคณุลกัษณะครบตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
①. กรณีท่ีจะเช่าท่ีอยู่ซึง่บริหารโดยเขตจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีท่ีอยู่หรือท างานอยู่ใ

นเขต หรือ 
กรณีท่ีจะเช่าท่ีอยู่ซึง่บริหารโดยจงัหวดัจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีท่ีอยู่หรือท างาน
อยู่ในจงัหวดั 

②. ผู้ ท่ีมีครอบครัวหรือเครือญาตท่ีิอาศยัอยู่ด้วยกนัหรือวางแผนจะอยู่ด้วย
กนั 

③. ผู้ ท่ีก าลงัมีปัญหาเร่ืองท่ีอยู่อาศยัในปัจจบุนั 
④. ผู้ ท่ีไม่ค้างช าระสิง่ตา่งๆ เช่น ภาษี (ภาษีเขต) 
⑤. ผู้ ท่ีมีรายได้มาตรฐานท่ีเข้าขา่ย 
⑥. ผู้ ท่ีไม่เป็นสมาชิกของกลุม่อาชญากรรม 

※ ผู้ ถือสถานะโสดก็มีกรณีท่ีสามารถย่ืนค าร้องได้ 

（3）ระบบสาธารณูปโภค 
●ไฟฟ้า 
1.การใช้ไฟฟ้า 

ในการใช้ไฟฟ้าครัง้แรกหลงัจากย้ายเข้าบ้านใหม่ 
ให้ปฏิบตัติามขัน้ตอนตอ่ไปนีก้บัแผงควบคมุไฟฟ้าท่ีตดิอยู่ในท่ีตา่งๆ เช่น 
ทางเข้า ผนงัในห้อง 
①. สบัสวิตซ์เปิด 「入

い り

」เบรกเกอร์แอมแปร์ 
②. สบัสวิตซ์เปิด 「入

い り

」เบรกเกอร์กนัไฟดดู 
③. สบัสวิตซ์เปิด 「入

い り

」โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
(กรณีของเคร่ืองป้องกนัภยัให้ปิดฝาด้วย) 
เม่ือปฏิบตัติามนีแ้ล้วไฟฟ้าจะตดิ 

เม่ือไฟฟ้าตดิแล้วให้เขียน ช่ือผู้ท าสญัญา,วนัท่ีเร่ิมใช้ไฟฟ้าและอ่ืนๆ 
ลงในหนงัสือขัน้ตอนการเร่ิมใช้ไฟฟ้า และน าสง่ที่ตู้ไปรษณีย์  
อนึง่ สามารถย่ืนสมคัรในเว็บไซต์ได้ 
【HPของโตเกียวเดนเรียวค】ุhttp://www.tepco.co.jp 

2.เบรกเกอร์แอมแปร์ 
หน่วยการใช้ไฟฟ้าในแตล่ะครัง้แตกตา่งกนัออกไปตามจ านวนแอมแปร์ท่ีได้

ท าสญัญาเอาไว้ 

เม่ือจ านวนการใช้ไฟฟ้าเกินเบรกเกอร์จะท างานและจะตดัไฟฟ้าดงันัน้ให้ลด

จ านวนเคร่ืองใช้ไฟฟ้าลงและเปิดสวิตซ์ขึน้ใหม่อีกครัง้ 

ในกรณีท่ีอยากเปล่ียนจ านวนแอมแปร์ สามารถเปล่ียนได้โดยไม่เสียคา่ใช้จ่าย 

แตอ่ตัราคา่ไฟฟ้าพืน้ฐานจะเปลี่ยนตามไปด้วย 

3.เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

แรงดนัไฟฟ้าของญ่ีปุ่ นมีคา่อยู่ท่ี 100 โวลต์ 

และความถ่ีไฟฟ้าท่ีฝ่ังตะวนัออกของญ่ีปุ่ นรวมถึงเขตซจึิอรุะมีคา่ความถ่ีอยู่ท่ี 

50 Hz สว่นทางฝ่ังตะวนัตกของญ่ีปุ่ นมีคา่ความถ่ีอยู่ท่ี 60 Hz 

ก่อนจะใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าใดๆกรุณาตรวจสอบรายละเอียดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าวา่เข้า

กบัแรงดนัไฟฟ้าและความถ่ีได้หรือไม่ 

กรุณาอยา่ใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีไม่เข้ากบัแรงดนัไฟฟ้าหรือความถ่ีเพราะอาจเป็

นสาเหตใุห้เกิดอบุตัเิหตอุย่างไฟไหม้ได้ 

4.วิธีการช าระค่าไฟฟ้า 

ช าระคา่ใช้ไฟฟ้าได้ท่ี ธนาคาร,ไปรษณีย์ หรือ ร้านสะดวกซือ้ 

โดยใช้ใบแจ้งหนีจ้ากบริษัทไฟฟ้าท่ีได้ท าสญัญาเอาไว้ 

และสามารถด าเนินธุรกรรมให้ตดัจ่ายคา่ใช้ไฟฟ้าอตัโนมตัจิากบญัชีของธนาค

ารหรือไปรษณีย์เป็นต้น 

ตดิต่อสอบถาม: แผนกการขายโตเกียวเดนเรียวคปุระจ าเขตทสจึิอรุะ 

（☎029-822-5243） 

● แก๊ส 

1.การใช้แก๊ส 

แก๊สท่ีใช้อยู่ตามครัวเรือน มีประเภทคือ  City gas(Town gas) 

และแก๊สโพรเพน จะมีทัง้เขตพืน้ท่ีท่ีใช้  City gas(Town gas) 

และเขตพืน้ท่ีท่ีใช้แก๊สโพรเพน ในการซือ้อปุกรณ์ในการใช้แก๊ส 

กรุณาระวงักรณีท่ีอปุกรณ์ไม่สามารถใช้ได้เน่ืองจากชนิดของแก๊ส 

2.แก๊สผา่นทอ่ใต้ดิน 
ในการใช้แก๊สผ่านทอ่ใต้ดนิ ให้ตดิตอ่ท่ีบริษัทโทบแุก๊สหรือบริษัทนิฮงแก๊ซ 

เม่ือแจ้งช่ือและท่ีอยู่ผ่านทางโทรศพัท์แล้วเจ้าหน้าท่ีจะเข้ามาที่บ้านในวนัเวลา

ท่ีสะดวกและท าการเปิดระบบแก๊สเพ่ือให้บริการ 

ติดต่อสอบถาม: บริษัทโทบแุก๊ส สาขายอ่ยอิบารากิมินามิ（☎029-821-1107） 

                          แผนกการขาย บริษัทนิฮงแก๊สเขตทสจิึอรุะ（☎029-842-8350） 

3.แก๊สโพรเพน 
ภายในเขตทสึจิอุระในกรณีท่ีอาศัยในพืน้ท่ีท่ีแก๊สผ่านท่อใต้ดินเข้าไม่ถึง 

กรุณาตดิตอ่ทกุบริษัทแก๊ส เพ่ือรับบริการแก๊สโพรเพนได้ 

4.วิธีการช าระค่าแก๊ส 
ช าระคา่ใช้แก๊สได้ท่ี ธนาคาร,ไปรษณีย์ หรือ ร้านสะดวกซือ้ 

โดยใช้ใบแจ้งหนีจ้ากบริษัทแก๊สท่ีได้ท าสญัญาเอาไว้ 

และสามารถด าเนินธุรกรรมให้ตดัจ่ายคา่ใช้แก๊สอตัโนมตัจิากบญัชีของธนาคา

รหรือไปรษณีย์เป็นต้น  

4.การใช้ชีวติ 
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5.ข้อควรระวังในการใช้แก๊ส 

ในการใช้แก๊สควรระวงัเร่ืองตา่งๆตอ่ไปนี ้

①ใช้เคร่ืองดดูอากาศในตอนใช้แก๊ส 

②ตรวจสอบการจดุไฟและการดบัไฟด้วยตา 

③ปิดวาล์วแก๊สก่อนออกไปข้างนอกหรือก่อนนอน 

6.เม่ือรู้ตัวว่ามีการร่ัวไหลของแก๊ส 

เม่ือรู้สกึถึงความผิดปกตขิองแก๊ส ให้ปิดวาล์วแก๊ส 

เปิดประตหูรือหน้าตา่งเพ่ือให้แก๊สไหลออกไปข้างนอก 

จากนัน้ให้ตดิตอ่บริษัทแก๊สและในกรณีแก๊สร่ัวไหลไม่ควรเปิดสวิทซ์ไฟเน่ืองจา

กมีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดการระเบิดจากประกายไฟตอนท่ีเปิดสวิตซอ์ปุกรณ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าซึง่เป็นอนัตรายร้ายแรง  

● ประปา 

แผนกประปา ☎029-821-6237 

1.การใช้น า้ประปา 

น า้ประปาของเขตทสจึิอรุะมีการฆ่าเชือ้ด้วยคลอรีนสามารถด่ืมได้ 

กรุณาตดิตอ่ท่ีแผนกประปาเพ่ือขอใช้น า้ประปาใหม่ 

2.การบ ารุงซ่อมแซม 

ในการซอ่มแซมตา่งๆ เช่น ทอ่น า้ภายในบ้านหรืออปุกรณ์จ่ายน า้ 

กรุณาเรียกใช้บริการจากผู้ รับเหมางานก่อสร้างงานประปาท่ีเขตทสจึิอรุะก าห

นดไว้ และหากผู้ รับเหมาก่อสร้างเกิดมีข้อสงสยัใดๆ 

กรุณาตดิตอ่ท่ีแผนกประปา 

นอกจากนีค้วรระวงัหากก่อสร้างอย่างผิดกฎหมายจะต้องแก้ไขการก่อสร้างให

ม่ทัง้หมด และเม่ือพบเหน็การร่ัวไหลของน า้ประปาบนถนน 

กรุณาแจ้งที่แผนกประปาในทนัที 

3. วิธีการช าระค่าประปา 

ช าระคา่ใช้น า้ประปาได้ท่ี ธนาคาร ไปรษณีย์ หรือ ร้านสะดวกซือ้ 

โดยใช้ใบแจ้งยอดช าระจากบริษัทไดอิจิคงัเคียว 

ผู้ รับเป็นตวัแทนดแูลเก็บคา่ใช้บริการ/ตรวจวดัมิเตอร์น า้ประปา 

และสามารถด าเนินธุรกรรมให้ตดัจ่ายคา่ใช้ประปาอตัโนมตัจิากบญัชีของธนา

คารหรือไปรษณีย์เป็นต้น หรือจ่ายผ่านทางบตัรเครดติ  

●ระบบระบายน า้เสีย 

แผนกระบายน า้เสีย ☎สายใน2255 

1.การใช้ระบบระบายน า้เสีย 

ในการใช้ระบบระบายน า้เสียของชมุชนในพืน้ท่ีท่ีมีการตดิตัง้ระบบระบายน า้เ

สียเอาไว้นัน้ จ าเป็นจะต้องจ่ายคา่ใช้บริการตามจ านวนท่ีใช้น า้ประปา 

และในกรณีท่ีใช้น า้ในบ่อกรุณาแจ้งที่แผนกระบายน า้เสียด้วย 

 

2. วิธีการช าระค่าใช้ระบบระบายน า้เสีย 

ช าระคา่ใช้ระบบระบายน า้เสยีได้ท่ี ธนาคาร ไปรษณีย์ หรือ ร้านสะดวกซือ้ 

โดยใช้ใบแจ้งยอดช าระจากบริษัทไดอิจิคงัเคียวซึง่รับเป็นตวัแทนดแูลเก็บคา่ใ

ช้บริการ/ตรวจวดัมเิตอร์น า้ประปา 

และสามารถด าเนินธุรกรรมให้ตดัจ่ายคา่ใช้ประปาอตัโนมตัจิากบญัชีของธนา

คารหรือไปรษณีย์เป็นต้น หรือจ่ายผ่านทางบตัรเครดติ  

（4）วิธีทิง้ขยะ 

แผนกสุขอนามัย ☎สายใน2444 

เขตทสจึิอรุะได้จดัท าระบบลดและรีไซเคลิขยะเพ่ือท าให้โครงการสงัคมท่ีดีตอ่

สิง่แวดล้อมเป็นความจริงขึน้ 

จงึขอความร่วมมือในการรักษากฎระเบียบของการทิง้ขยะ 

และทิง้อย่างถกูต้อง 

◎ทิง้ขยะใน สถานท่ี/วนัท่ี ก าหนด 

◎ในวนัทิง้ขยะสามารถทิง้ได้ถึงเวลา 8:30 น.(เขตทสจึิอรุะ), 8:00 

น.(เขตนิอิฮาริ) และ ห้ามมใิห้ทิง้ขยะนอกเหนือวนัทิง้ขยะ, 

หลงัเวลาเก็บขยะ หรือ ยามวิกาลโดยเดด็ขาด 

◎แบ่งประเภทของขยะ และทิง้ขยะตามวนัท่ีก าหนด 

◎ผกูปากถงุให้แน่นเพ่ือป้องกนัไม่ให้ขยะในถงุไหลออกมา 

หากไม่รักษากฎระเบียบการทิง้ขยะแล้ว 

นอกจากจจะเป็นการรบกวนเพ่ือนบ้านแล้ว 

อาจก่อให้เกิดเป็นปัญหาทะเลาะวิวาทได้ 

ส าหรับผู้ ท่ีไม่เข้าใจกฎการทิง้ขยะตา่งๆเชน่ วนัท่ีทิง้ขยะ หรือ 

สถานท่ีทิง้ขยะ กรุณาเข้าสอบถาม 

● การแบ่งและจัดเก็บขยะ 

ขยะจากครัวเรือนจะถกูแบ่งและจดัเก็บออกได้เป็น ขยะเผาได้, ขยะสด, 

ขยะจ าพวกหอ่บรรจ/ุหีบหอ่พลาสตกิ, ขยะเผาไม่ได้, ขยะท่ีสามารถรีไซเคลิได้ 

และนอกจากนีย้งัมี ขยะขนาดใหญ่ซึง่จะถกูจดัเป็นขยะอีกประเภท 

มีคา่ใช้จ่ายในการเข้าไปจดัเก็บขยะท่ีบ้าน สว่น ขวดเปลา่, กระป๋องเปลา่, 

ผ้าเก่า, ถ่านไฟฟ้า, กระดาษตา่งๆ, ขวดเพท็ จะถูกจดัเก็บเป็นขยะรีไซเคลิ 

และสามารถน ามาใช้ใหม่ได้ ถงุขยะท่ีก าหนดให้ใช้มีจ าหน่ายท่ี 

ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซือ้ 

● ขยะเผาได้ 

ขยะท่ีเผาได้คือขยะดงัตอ่ไปนี ้

ผ้าหรือเศษกระดาษท่ีสกปรก,ผ้าอ้อม,ผลติภณัฑ์จากหนงัหรือยาง, 

สิง่จ าพวกท่ีมีพืชพรรณปริมาณเลก็น้อย บงัคบัให้ใสถ่งุที่ก าหนดในการทิง้ 

ท่ีเขตทสจึิอรุะให้ใสถ่งุสีแดง 

ท่ีเขตนิอิฮาริให้ใสถ่งุที่สามารถมองเหน็สิง่ของท่ีบรรจอุยู่ด้านใน 

จะมีการจดัเก็บสปัดาห์ละ 2 ครัง้ 

4.การใช้ชีวติ 
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● ขยะสด 

ขยะสดจะน ามารีไซเคลิเป็นแก๊สมีเทนหรือปุ๋ ยหมกั สว่นขยะจ าพวก 
เศษอาหาร, เปลือกอาหารทะเล (เช่น กุ้ ง,หอย,ป)ู กากชา, กากกาแฟ, ถงุชา, 
หรือ 
อาหารเหลือให้เทน า้ขยะทิง้และใสล่งในถงุสีเหลืองที่ก าหนดจากนัน้ผกูปากถุ
งให้แน่นหนา จะจดัเก็บขยะประเภทนี ้2 
ครัง้ตอ่สปัดาห์ในวนัเดียวกบัวนัทิง้ขยะเผาได้  
แตท่ว่าเวลาจดัเก็บขยะสดจะแตกตา่งออกไปจากเวลาจดัเก็บขยะเผาได้ 
ขอความร่วมมือให้ทิง้ในเช้าวนัเก็บขยะท่ีก าหนด 

● ขยะจ าพวกห่อบรรจุ/หบีห่อพลาสติก 

ขยะจ าพวกหอ่บรรจ/ุหีบหอ่พลาสตกิ คือ 
ภาชนะพลาสตกิที่บรรจผุลติภณัฑ์(ยกเว้นขวดเพ็ท), 
หีบหอ่พลาสตกิที่หอ่หุ้มผลติภณัฑ์, สิง่ที่มีตรา    “ขยะพลาสตกิ” 
ขยะจ าพวกนีจ้ะน ามารีไซเคลิเป็นวตัถุดบิทางเคมีหรือผลติภณัฑ์พลาสตกิ 
และขยะอาทเิช่น ขวดท่ีใสว่ตัถดุบิอาหารหรือของใช้ประจ าวนั, 
ถงุหรือแก้วท่ีใสว่ตัถดุบิอาหารหรือของใช้ประจ าวนั, ถาดท่ีใสว่ตัถดุบิอาหาร, 
ถงุพลาสตกิหรือหีบหอ่พลาสตกิที่ใสว่ตัถดุบิอาหารหรือของใช้ประจ าวนั, 
ตาข่าย/ฝาครอบ, โฟม เป็นต้น 
ให้ล้างสิง่สกปรกออกก่อนจะทิง้ลงในถงุขยะท่ีสามารถมองเหน็ด้านในได้ 
หลงัจากนัน้ผกูปากถงุให้แน่น การจดัเก็บท่ีเขตทสจึิอรุะจดัเก็บสปัดาห์ละ 1 

ครัง้และท่ีเขตนิอิฮาระจดัเก็บสปัดาห์ละ 2 ครัง้ 

● ขยะเผาไม่ได้ 

ขยะประเภทเคร่ืองปัน้ดนิเผาหรือขยะประเภทเคร่ืองโลหะ, แก้ว, ของมีคม 
ท่ีเขตทสจึิอรุะให้ทิง้ลงในถงุสีฟ้าท่ีก าหนดและท่ีเขตนิอิฮาริให้ใสภ่าชนะในการ
ทิง้ สว่นขยะประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดเลก็ 
ทกุเขตให้ใสล่งในถงุสฟ้ีาท่ีก าหนด จะจดัเก็บขยะประเภทนีส้ปัดาห์ละ 1 ครัง้ 

● ขยะขนาดใหญ่ 

ขยะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีไม่สามารถใสล่งในถงุท่ีก าหนดใน 1 ใบได้ เช่น 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่, เคร่ืองเรือนจะประเภทท่ีนอน/ฟุต้ง, 
จกัรยาน, ของเลน่ เป็นต้น  
นอกจากนี ้
หากใสข่ยะลงในถงุขยะท่ีก าหนดแล้วปิดปากถงุไม่ได้จะถือเป็นขยะขนาดให
ญ่ 
ในการทิง้ขยะขนาดใหญ่จ าเป็นต้องย่ืนค าขอทิง้ขยะก่อนโดยให้ตดิตอ่ไปท่ีศนู
ย์รับแจ้งขยะขนาดใหญ่ทางโทรศพัท์ (☎029-826-4800） 

ซือ้ตัว๋ทิง้ขยะตามราคาของประเภทขยะ 
หลงัจากนัน้ในตอนทิง้ให้ตดิตัว๋ไว้บนขยะ และทิง้ขยะก่อนเวลา 8:30 น. 
ในวนัท่ีก าหนดและทิง้ในท่ีท่ีมองเหน็ได้จากถนน 
อีกทัง้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านขนาดใหญ่ เชน่ 
ชิน้สว่นภายในเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน, คอมพิวเตอร์, ทีวี, เคร่ืองปรับอากาศ, 
ตู้เย็น/ตู้แช่แข็ง, เคร่ืองซกัผ้า, เคร่ืองป่ันผ้าแห้ง ท่ีไม่สามารถจดัเก็บได้ 
กรุณาใช้บริการรับซือ้ขยะ อาทเิช่น ร้านรับซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
 

● ขยะที่ไม่สามารถจัดเก็บได้ 

ขยะประเภทตา่งๆ อาทเิช่น เคร่ืองปรับอากาศ, โทรทศัน์, 
เคร่ืองซกัผ้า/เคร่ืองป่ันผ้าแห้ง, ตู้เย็น/ตู้แชแ่ข็ง, คอมพวิเตอร์, จกัรยานยนต์, 
เคร่ืองดบัเพลงิ, ตู้นิรภยั, ยางรถยนต์, บลอ็กคอนกรีต, หลงัคา, 
ขยะทางการแพทย์, สารเคมีทางการเกษตร, สี, แบตเตอร่ี, ถงัแก๊ส, 
เคร่ืองจกัรทางการเกษตร, คอนกรีต, เคร่ืองสบู หรือ เศษไม้จากการก่อสร้าง 
จะถือเป็นขยะจดัเก็บไม่ได้ 
ในกรณีท่ีซือ้ของเข้าเปล่ียนใหม่อาจจะให้ผู้ขายมารับของเก่าเก็บไปหรือเข้ารับ
บริการจากผู้ เช่ียวชาญมาจดัเก็บ อีกทัง้ขยะท่ีมาจากธุรกิจตา่งๆ เช่น บริษัท 
หรือร้านอาหาร ก็ไม่สามารถจดัเก็บได้ 
กรุณาสอบถามเก่ียวกบัวิธีการทิง้ขยะประเภทนี ้

●ระบบช่วยเหลือสนับสนุนเคร่ืองก าจัดขยะสดในครัวเรือน 

ทางเขตได้ช่วยเหลือในเร่ืองคา่ใช้จ่ายบางสว่นให้กบัผู้ ท่ีจดัซือ้เคร่ืองก าจดัขยะ
สดภายในครัวเรือนเพ่ือผลกัดนัการลดขยะ เคร่ืองท่ีอยูใ่นขอบขา่ยมี 3 
ประเภท คือ เคร่ืองบรรจปุุ๋ ยหมกั, เคร่ืองท าปุ๋ ย EM, 
เคร่ืองจ ากดัขยะสดแบบไฟฟ้า 
เคร่ืองก าจดัขยะสดจะผลติปุ๋ ยหมกัที่มีคณุภาพดี 
ใช้ปุ๋ ยที่ได้หว่านในสวนผกัหรือแปลงดอกไม้ในบ้าน 
※เคร่ืองท าปุ๋ ย EM มีแจกจา่ยให้ในเวลาท่ีก าหนด 
กรุณาสอบถามข้อมลูอย่างละเอียด 

●ห้ามเผาขยะ 

ห้ามไม่ให้ทิง้ขยะในท่ีกลางแจ้งตามข้อบงัคบัของกฎหมาย 
ถึงแม้เป็นการเผาเศษก่ิงไม้ท่ีถกูตดัจากต้นไม้ในสวนหรือเศษใบไม้ 
เน่ืองจากการเผาขยะจ าพวกนีอ้าจจะมีกลิน่เหม็นหรือเกิดควนัซึง่เป็นการรบก
วนเพ่ือนบ้าน  

（5）สัตว์เลีย้ง อาทเิช่น สุนัข/แมว 

แผนกสุขอนามัย ☎สายใน2407 

● ความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าของสตัว์เลีย้ง 

เม่ือเร่ิมเลีย้งสตัว์เลีย้ง 
ให้เลีย้งสตัว์โดยวิธีท่ีถกูต้องเหมาะสมส าหรับตามธรรมชาตขิองสตัว์ประเภทนั ้
นๆ และระวงัในเร่ืองของสขุภาพและความปลอดภยัของสตัว์ 
พร้อมกนันัน้ห้ามมิให้สตัว์เลีย้งของตนไปรบกวนผู้ อ่ืน อย่างเช่น 
การท าลายทรัพย์สนิ หรือ ท าร้ายร่างกาย 

● การลงทะเบียนสุนัข 

เม่ือเร่ิมเลีย้งสนุขั จ าเป็นต้องลงทะเบียนสนุขัภายใน 30 
วนัหลงัรับมาเลีย้งหรือหลงัสนุขัมีอายเุกิน 90 วนัขึน้ไป 
เม่ือลงทะเบียนแล้วจะได้รับใบอนญุาตการเลีย้ง 
และกรุณาสวมปลอกคอให้สนุขัด้วย 
นอกจากนีเ้ม่ือสตัว์เลีย้งตายหลงัการลงทะเบียนกรุณาย่ืนเร่ืองแจ้งตาย 
และหากเจ้าของมีการเปล่ียนช่ือหรือท่ีอยู่กรุณาย่ืนใบแจ้งการเปล่ียนแปลงด้ว
ย  

4.การใช้ชีวติ 
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● การฉีดยาป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า 
ในการเลีย้งสนุขั มีข้อบงัคบัให้สนุขัเข้ารับการฉีดวคัซีนป้องกนัพษิสนุขับ้า 1 
ครัง้ทกุปี 
โรคพิษสนุขับ้านัน้สามารถตดิต่อมาสูค่นได้ไม่ได้ตดิตอ่กนัเพียงในหมู่สตัว์เทา่
นัน้ อีกทัง้ยงัเป็นโรคร้ายแรงที่อาจถึงขัน้เสยีชีวิตได้ 
ในปัจจบุนัยงัไม่มีข่าวการตดิเชือ้ภายในประเทศญ่ีปุ่ น 
แตใ่นประเทศเพ่ือนบ้านนัน้มีการตดิเชือ้เพิ่มมากขึน้ 
และประเทศญ่ีปุ่ นเองก็มีความเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดการตดิเชือ้จากสตัว์ท่ีน าเข้าม
าจากตา่งประเทศได้ด้วยเช่นกนั  

หากสนุขัท่ีไม่ได้รับการฉีดวคัซีนป้องกนัพษิสนุขับ้ากดัคนเข้า 
จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย 
กรุณาเข้ารับการฉีดวคัซีนท่ีโรงพยาบาลสตัว์หรือหน่วยบริการฉีดวคัซีนท่ีจดัขึ ้
นโดยส านกังานเขต 

(6)สมาคมละแวกบ้าน/มารยาทในการอยู่อาศัย 

● เข้าร่วมสมาคมละแวกบ้าน/สมาคมผู้อยู่อาศัย 

แผนกกจิกรรมพลเมือง ☎สายใน2456 

ในสงัคมญ่ีปุ่ นมีแนวคดิเร่ืองให้ความส าคญักบัการเก่ียวดองกนัในละแวกบ้าน
ตัง้แตส่มยัก่อน 
สมาคมละแวกบ้าน/สมาคมผู้อยู่อาศยัเป็นกลุม่อิสระท่ีจดัตัง้กนัโดยสมาชิกใน
หมู่บ้านเพ่ือสร้างสงัคมท้องถ่ิน 
ท่ีทกุคนจะอยู่กนัได้อย่างสามคัคีกนัและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศยัได้สบ
าย 
สมาคมละแวกบ้าน/สมาคมผู้อยู่อาศยัในเขตทสจึิอรุะมีการจดักิจกรรมดงัตอ่ไ
ปนี ้
①. กิจกรรมสร้างสภาพแวดล้อมสวยงาม(ร่วมกนัท าความสะอาดหรือดแู

ลสถานท่ีท่ีขยะ เป็นต้น 
②. กิจกรรมประชาสมัพนัธ์(แจกจ่ายหรือเวียนจดหมายแจ้งข่าวจากเขต 

(ทสจึิอรุะประชาสมัพนัธ์) หรือ สมาคมละแวกบ้าน เป็นต้น) 
③. กิจกรรมป้องกนัเหตรุ้าย 

(ดแูลหรือตดิตัง้เสาไฟแสงสว่างในท่ีมืดเปลี่ยว, เดนิตรวจตรา เป็นต้น) 
④. กิจกรรมป้องกนัภยัพิบตั ิ

(ดแูลโรงเก็บอปุกรณ์เคร่ืองใช้จ าเป็นในการด ารงชีพเม่ือเกิดภยัพิบตัหิรื
อ ซ้อมหลบหนีเม่ือเกิด เช่น การภยัพบิตัจิากธรรมชาตทิกุรูปแบบ 
เป็นต้น) 

⑤. กิจกรรมแลกเปล่ียนในพืน้ท่ี (เช่น งานเทศกาลฤดรู้อน) 
ท่ีเขตทสจึิอรุะมีชาวเขตท่ีเข้าร่วมในสมาคมละแวกบ้าน/สมาคมผู้อยู่อ
าศยัเป็นจ านวนมาก ซึง่ชาวตา่งชาตก็ิสามารถเข้าร่วมได้เช่นกนั 
เก่ียวกบัขัน้ตอนการสมคัรเข้าร่วมกลุม่นัน้ 
กรุณาสอบถามท่ีแผนกกิจกรรมพลเมือง หรือ 
สอบถามท่ีหวัหน้าสมาคมละแวกบ้าน(สมาคมผู้อยู่อาศยั)หรือหวัหน้า
กลุม่เขตท่ีตนอาศยัอยู ่

● สิ่งที่ควรระวังในการใช้ชวีติในญี่ปุ่น 
1.เสียงอึกทกึครึกโครมจากชีวิตประจ าวัน 
ท่ีอยู่อาศยัในญ่ีปุ่ นสว่นมากจะแคบและอยู่ชิดกบัเพ่ือนบ้านอย่างเช่น 
อพาร์ทเม้นท์ ดงันัน้ อาจจะมีเสียงท่ีร่ัวไหลผ่านก าแพงออกไป 
พฤตกิรรมตา่งๆอย่าง การเปิดโทรทศัน์หรือเพลงเสียงดงั, 
เสียงเอะอะสง่เสียงดงัในงานปาร์ตี ้เป็นการรบกวนเพ่ือนบ้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาเช้าตรู่หรือยามวิกาล ควรระวงัเป็นพเิศษ 
กรุณาใสใ่จผู้ ท่ีอยู่อาศยัอยูร่อบข้างหรืออาศยัอยู่ชัน้บนและลา่งด้วย 

ตวัอย่าง) เสยีงท่ีอาจจะเป็นเสียงรบกวน 

・เสียงดงัจากการสนทนากนั 

・เสียงจากโทรทศัน์, วิทย ุหรือ เคร่ืองดนตรี 

・เสียงจากการเข้าโอฟุโรหรืออาบน า้ฝักบวั 

・เสียงจากเคร่ืองซกัผ้าหรือเคร่ืองดดูฝุ่ น 

2.การเข้าอยู่อาศัยในเคหสถาน 

ห้ามมิให้กระท าการตา่งๆโดยไมข่ออนญุาตเจ้าของบ้านก่อน เช่น 

เพิ่มผู้เข้าพกัอาศยั, ให้ผู้ อ่ืนเช่าตอ่, ปรับปรุงบ้าน เป็นต้น 

กรุณาปรึกษาเจ้าของบ้านหรือนายหน้าก่อน 

อีกทัง้ในตอนย้ายออกจากบ้านหากมีความเสียหายตา่งๆ เช่น 

คราบเปือ้นน า้มนัในห้องครัว ,มีเชือ้ราในห้องอาบน า้, มีรูท่ีก าแพง เป็นต้น 

อาจมีกรณีท่ีไม่ได้รับคืนเงินรับประกนัการเช่าท่ีจ่ายกบัเจ้าของบ้านไว้เพ่ือเป็น

การประกนัข้าวของ 

3.วิธีการใช้พืน้ที่สาธารณะในที่อยู่อาศัย 

บนัไดหรือโถงทางเดนิท่ีอยู่นอกห้องอพาร์ทเม้นต์/แมนชัน่จะถือเป็นพืน้ท่ีสาธา

รณะของผู้ ท่ีอยู่อาศยัในอาคาร เม่ือเกิดเหตแุผ่นดนิไหวหรือไฟไหม้ 

พืน้ท่ีสาธารณะเหลา่นีจ้ะถกูใช้เป็นเส้นทางการหลบหนี 

จงึเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความส าคญัมาก 

จงึขอความร่วมมือไมใ่ห้วางสิง่ของสว่นตวักีดขวางทาง 

4.การเลีย้งสัตว์ในที่อยู่อาศัย 

อพาร์ทเม้นต์หรือแมนชัน่ บางแหง่ห้ามมิให้เลีย้งสตัว์ดงันัน้ก่อนจะเลีย้งสตัว์ 

กรุณาตรวจสอบเนือ้หาในสญัญาการเช่าก่อนจะเร่ิมเลีย้ง 

5.การเข้าบ้าน 

ท่ีญ่ีปุ่ นจะถอดรองเท้าไว้ท่ีโถงด้านหน้าของบ้านเป็นปกต ิ

รองเท้าท่ีถอดจะต้องเรียงและหนัปลายเท้าออกไปท่ีหน้าประตเูป็นมารยาท 

6.ในการเข้าอาบน า้ 

ในครอบครัวญ่ีปุ่ น เพ่ือเป็นการประหยดัน า้ 

ทกุคนจะเข้าอาบน า้โดยไม่ทิง้น า้ในอ่างอาบน า้จนกว่าคนสดุท้ายจะเข้าอาบ

น า้เสร็จ 

ดงันัน้ตอนท่ีล้างตวัให้ล้างท่ีนอกอ่างอาบน า้เพ่ือเอาสบู่ออกให้หมดก่อนจะเข้า

แช่ในอ่าง ไม่ให้ล้างตวัในอ่างอาบน า้ 

และขอให้ระวงัเป็นพิเศษในการอาบน า้ท่ีออนเซนหรือโรงอาบน า้สาธารณะ  

7.การใช้พืน้ที่สาธารณะ 

ในการใช้สถานท่ีสาธารณะหรือสวนสาธารณะ 

ให้ปฏิบตัติามกฎกตกิาใช้พืน้ท่ีนัน้ๆ 

อีกทัง้ให้คดิถึงผู้ใช้คนตอ่ๆไปด้วยดงันัน้ควรช่วยกนัเก็บกวาดหรือท าความสะ

อาดหลงัใช้ 

8.ห้ามทิง้ขยะหรือบุหร่ีไม่เป็นที่เป็นทาง 
หยดุการทิง้ขยะเช่น เศษบหุร่ี, หมากฝร่ัง, กระป๋องเปลา่ 

ไว้ตามถนนหรือท่ีนอกเหนือจากถงัขยะ 

ผู้ ท่ีสบูบหุน่ีนัน้ขอความร่วมมือให้พกที่เข่ียบหุร่ีพกพาไว้กบัตวั 
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（7）ธนาคาร 

ท่ีธนาคารสามารถด าเนินการฝาก, ถอนเงนิ, โอนเงินตา่งประเทศ, 
ท าธุรกรรมจ่ายคา่บริการตา่งๆโดยอตัโนมตัไิด้ 

＜เวลาท าการของธนาคาร＞ 

วนัจนัทร์～วนัศกุร์ 9:00～15:00 น. (หยดุท าการในวนัเสาร์), วนัอาทติย์, 
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตู้ ATM 

สามารถใช้ในเวลากลางคืนหรือวนัหยดุได้แตท่ว่าจะมีความแตกตา่งกนัไปตา
มแตล่ะธนาคารหรือสาขา 

● การเปิดบัญชีธนาคาร 

จ าเป็นต้องมีตราประทบัและหลกัฐานแสดงตนเช่น Residence card 

(ไซริวการ์ด), หนงัสือเดนิทาง, ใบขบัข่ี 
เม่ือเปิดบญัชีธนาคารแล้วสามารถท าบตัรเงินสดได้ 
และบตัรเงินสดนีจ้ะสามารถน าไปท าธุรกรรมทางการเงินตา่งๆได้ เช่น 
การถอนเงินจาก ATM, การฝากหรือโอนเงิน นอกจากนีส้ามารถใช้ 
ATM ของร้านสะดวกซือ้ หรือ ธนาคารท่ีไม่ได้เปิดบญัชีได้ 
แตท่ว่าจะมีคา่ธรรมเนียมบริการตามเวลาหรือสถานท่ีท่ีถอนเงิน สามารถหา 
ATM ได้ตาม ธนาคาร, ร้านสะดวกซือ้, ห้างสรรพสนิค้า, สนามบิน, สถานี 
และอ่ืนๆ 

● การส่งเงนิไปต่างประเทศ 

ใช้บริการท่ีธนาคาร โดยกรอกข้อมลูตา่งๆลงในใบขอสง่เงินไปตา่งประเทศ 
อาทเิช่น ที่อยู่, ช่ือ, ช่ือธนาคาร, เลขท่ีบญัชีของผู้ รับเงิน เป็นต้น 
ท่ีธนาคารของผู้ รับเงินเองก็จะมีคา่ธรรมเนียมในการถอนเงิน 
กรุณาสอบถามท่ีธนาคารถึงรายละเอียดตา่งๆเช่น จ านวนวนัท่ีโอนเงิน, 
คา่ธรรมเนียมตา่งๆ 

（8）ไปรษณีย์ 

สถานท่ีท่ีมีสญัลกัษณ์『〒』
ゆうびん

คือท่ีท าการไปรษณีย์ 

ท่ีไปรษณีย์นอกจากงานบริการรวบรวมและสง่ไปรษณียบตัร จดหมาย, 

พสัดแุล้วยงัให้บริการฝากเงิน, โอนเงิน และสง่เงินไปตา่งประเทศได้อีกด้วย 

● ไปรษณีย์ในประเทศ 

สามารถสง่ไปรษณีย์ทัว่ประเทศญ่ีปุ่ นได้โดยมีคา่บริการไปรษณียบตัรธรรมดา

ราคา 52 เยน, จดหมาย 82 เยนขึน้ไป 

ในการสง่จะต้องตดิแสตมป์ตามคา่ธรรมเนียมซึง่จะก าหนดตามน า้หนกัและใ

สล่งไปในตู้ไปรษณีย์ท่ีสญัลกัษณ์『〒』
ゆうびん

หรือ 

จะน าสง่ที่ท าการไปรษณีย์โดยตรงก็ได้ 

แสตมป์สามารถหาซือ้ได้ท่ีท่ีท าการไปรษณีย์,ที่ร้านสะดวกซือ้ หรือ ท่ีอ่ืนๆ 

ในกรณีท่ีอยากสง่ไปรษณีย์ดว่น ให้เลือก สง่ดว่น(HAITATSU) 

และจ่ายคา่ธรรมเนียมพเิศษ ไปรษณีย์จะน าสง่เร็วกว่าไปรษณีย์ทัว่ไป 

และในกรณีสง่สิง่ของหรือเอกสารส าคญัให้เลือก 

ไปรษณีย์ลงทะเบียน(KAKITOME) 

ในกรณีท่ีเกิดความเสยีหายใดๆจะได้รับเงนิคา่ชดใช้ 

 

● ไปรษณีย์ตา่งประเทศ 

ไปรษณีย์ตา่งประเทศมี บริการไปรษณีย์ทัว่โลกโดยราคาคา่บริการเทา่กนัท่ี  
70 เยน และบริการสง่จดหมายทางอากาศราคาเทา่กนัท่ี 90 เยน 
นอกจากนีใ้นการสง่จดหมายหรือพสัดไุปตา่งประเทศมีนัน้  3 วิธี 
คือทางเคร่ืองบิน, ทางเรือ, ทางเคร่ืองบินแบบประหยดั 
คา่ธรรมเนียมและจ านวนวนัสง่จะแตกตา่งกนัไป  
อีกทัง้มีข้อจ ากดัสิง่ของท่ีสง่ไป คือ 
ขนาดความใหญ่ของพสัด,ุน า้หนกัของพสัดุ,ุ ประเทศปลายทาง 

（9）การบริการรับ/ส่งของถงึบ้าน 

ในการน าสง่สิง่ของ 
นอกจากไปรษณีย์แล้วยงัมีบริษัทท่ีให้บริการสง่ของอีกด้วย 
กรณีท่ีไปรษณีย์อยู่หา่งจากบ้านหรือกรณีท่ีสง่ของขนาดใหญ่นัน้บริการน าสง่
จะอ านวยความสะดวกได้มาก 
และนอกจากจะฝากสิง่ของท่ีจะสง่ไว้ท่ีตา่งๆอย่างเช่นร้านสะดวกซือ้ได้แล้ว 
หากเป็นของท่ีถือได้ยากล าบากก็สามารถใช้บริการเข้ามารับของท่ีต้องการสง่
ท่ีบ้านได้อีกด้วย 

（10）โทรศัพท์ 

●ติดตัง้โทรศัพท์บ้านใหม่ 

1.กรณีติดตัง้โทรศัพท์บ้านใหม่ 
ให้ย่ืนเร่ืองขอตดิตัง้ที่บริษัท NTT（NIHONDENSHINDENWA：☎116）

ในการตดิตัง้ใหม่จะมีคา่ท าสญัญา, คา่ใช้จ่ายตดิตัง้อปุกรณ์โทรศพัท์, 
คา่ก่อสร้าง เอกสารท่ีใช้ในการย่ืนเร่ืองขอตดิตัง้จะต้องใช้หลกัฐานแสดงตวั 
(Residence card (ไซริวการ์ด), หนงัสือเดนิทาง, ใบขบัข่ี) 
เพ่ือยืนยนัช่ือหรือท่ีอยู ่
2.วิธีการช าระค่าบริการโทรศัพท์บ้าน 

จะมีการเรียกเก็บช าระคา่บริการพืน้ฐานและคา่ใช้โทรศพัท์ทกุเดือน 
ช าระคา่บริการโทรศพัท์บ้านได้ท่ี ธนาคาร ไปรษณีย์ หรือ ร้านสะดวกซือ้ 
โดยใช้ใบแจ้งยอดช าระจากบริษัทโทรศพัท์ 
และสามารถด าเนินธุรกรรมให้ตดัจ่ายคา่ใช้โทรศพัท์โดยอตัโนมตัจิากบญัชีขอ
งธนาคารหรือไปรษณีย์เป็นต้น  

● โทรศัพท์มือถอื 

1.กรณีอยากใช้โทรศัพท์มือถือ 

ย่ืนเร่ืองขอใช้บริการโทรศพัท์มือถือ 
ในตอนท่ีเร่ิมใช้บริการใหม่จะต้องช าระว่าคา่เคร่ืองโทรศพัท์มือถือและคา่บริก
ารตา่งๆ จ าเป็นต้องมีหลกัฐานแสดงช่ือหรือท่ีอยู่ (Residence card 

(ไซริวการ์ด), หนงัสือเดนิทาง, ใบขบัข่ี เป็นต้น)   
2.วิธีการช าระค่าบริการโทรศัพท์มือถือ 
จะมีการเรียกเก็บช าระคา่บริการพืน้ฐานและคา่ใช้โทรศพัท์ทกุเดือน 
ช าระคา่บริการโทรศพัท์มือถือได้ท่ี ธนาคาร ไปรษณีย์ หรือ ร้านสะดวกซือ้ 
โดยใช้ใบแจ้งยอดช าระจากบริษัทโทรศพัท์ 
และสามารถด าเนินธุรกรรมให้ตดัจ่ายคา่ใช้โทรศพัท์โดยอตัโนมตัจิากบญัชีขอ
งธนาคารหรือไปรษณีย์เป็นต้น  
 

4.การใช้ชีวติ 

15 



● โทรศัพท์ระหว่างประเทศ 

เวลาโทรศพัท์จากญ่ีปุ่ นไปตา่งประเทศ จะมีวิธีการโทร  2 วิธี คือ 
โทรตรงไปยงัตา่งประเทศโดยตรง และการโทรผ่านระบบตอ่โทรศพัท์ 
คา่ใช้บริการโทรศพัท์ผ่านทางระบบตอ่โทรศพัท์จะแพงกว่า 
นอกจากนีค้า่บริการยงัแตกตา่งกนัไปตาม เวลาการใช้โทรศพัท์, 
ประเทศของคูส่นทนา และ บริษัทโทรศพัท์ 
◆วิธีการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 

〔หมายเลขศนูย์บริการ〕＋〔010〕＋〔รหสัประเทศ〕＋〔รหสัพืน้ท่ี〕
＋〔เบอร์โทรศพัท์คูส่นทนา〕 

※ รหสัพืน้ท่ีท่ีเร่ิมต้นด้วย “0” ไม่จ าเป็นต้องกด “0” 
※〔หมายเลขศนูย์บริการ〕จะแตกตา่งกนัไปตามบริษัทโทรศพัท์ 
≪ตวัอย่าง≫ 

・KDDI：001 

・NTT communication：0031 

・Softbank telecom：0061 

（11）ระบบขนส่งสาธารณะ 

ระบบขนสง่สาธารณะในเขตทสจึิอรุะนัน้มีทัง้ รถไฟ รถประจ าทาง รถแทก็ซี ่
โดยทางรถไฟมีอยู่รอบๆ ประเทศญ่ีปุ่ นและสามารถเดนิทางไปยงัที่ตา่งๆ 
ได้หากเป็นทางท่ีรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน ภายในเขตมี 3 สถานี คือ สถานีทสจึิอรุะ 
สถานีอาระคาวะโอค ิและ สถานีคนัดาทส ึที่มีรถไฟ JR สาย Joban ผ่าน 
และมีรถประจ าทางวิ่งตามสถานท่ีส าคญัตา่งๆ ภายในเขต 
สามารถเลือกใช้ระบบขนสง่สาธารณะตามจดุหมายท่ีประสงค์จะไป  

●รถไฟ 

ภายในเขตมีรถไฟฟ้าสาย JR สาย Joban 

เช่ือมตัง้แตก่รุงโตเกียวผ่านเขตทสจึิอรุะจนไปถึงจงัหวดัอิบารากิ ภายในเขตมี 
3 สถานี สถานีทสจึิอรุะ สถานีอาระคาวะโอค ิและ สถานีคนัดาทส ึ
กรณีท่ีสญัจรโดยรถไฟดว่นพิเศษ ตัง้แตส่ถานีทสจึิอรุะไปถึงสถานีโตเกียว 
ใช้เวลาประมาณ 50 นาที หรือ 
ถึงสถานีมิโตะท่ีมีท่ีว่าการเขตตัง้อยู่ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 
คา่เดนิทางจะแตกตา่งกนัตามสถานีต้นทางและสถานีปลายทาง 
นกัเรียนมธัยมต้นขึน้ไปจะคดิคา่โดยสารราคาเดียวกบัผู้ใหญ่ 
และเดก็ที่อายไุม่ถึง 12 ปี จะคดิราคาเดก็ซึง่เป็นคร่ึงหนึง่ของราคาผู้ใหญ่ 

〔วิธีขึน้รถไฟฟ้า〕 

①. ตรวจสอบคา่เดนิทางจนถึงสถานีปลายทางได้ท่ีแผนท่ีเส้นทางรถไฟท่ีส

ถานี 

②. ใสเ่งินเข้าไปท่ีตู้ออกตัว๋อตัโนมตั ิ

กดปุ่ มจ านวนเงินท่ีปรากฏบนหน้าจอโดยเลือกตามราคาจดุหมายปลา

ยทาง แล้วตัว๋จะออกมา 

③. สอดตัว๋เข้าไปท่ีเคร่ืองตรวจตัว๋ 

หลงัสอดตัว๋เข้าไปแล้วตัว๋จะออกมาจากชอ่งคืนตัว๋ท่ีอยู่สดุปลายของเค

ร่ืองตรวจตัว๋ 

④. เม่ือรับตัว๋คืนแล้วก็เดนิผ่านประตขูองเคร่ืองตรวจตัว๋ออกไป 

บตัรรถไฟแบบพรีเพดใช้โดยเตมิเงินเก็บไว้ก่อน 

 

มีจ าหน่ายท่ีเคร่ืองจ าหน่ายตัว๋อตัโนมตัหิรือช่องตดิตอ่สอบถาม    

ในการใช้งานแคเ่พียงน าบตัรพรีเพดแตะไปท่ีเซนเซอร์ของเคร่ืองตรวจตัว๋ก็จะ

สามารถขึน้ลงรถไฟหรือเปล่ียนรถไฟได้อยา่งราบร่ืนดงันัน้การใช้บตัรรถไฟแบ

บพรีเพดจงึสะดวกมาก 

●รถประจ าทาง 

ภายในเขตสถานีทสจึิอรุะจะถกูตัง้เป็นจดุศนูย์กลางโดยมีบริษัทรถประจ าทาง

เอกชนสองแหง่ที่ท าการเดนิรถอยู่คือ KANTOUTETSUDOU และ JR 

BUS KANTO คา่โดยสารจะแตกตา่งกนัไปตามระยะท่ีเดนิทาง 

นกัเรียนมธัยมต้นขึน้ไปจะคดิคา่โดยสารราคาเดียวกบัผู้ใหญ่ 

และเดก็ที่อายไุม่ถึง 12 ปี จะคดิราคาเดก็ซึง่เป็นคร่ึงหนึง่ของราคาผู้ใหญ่ 

นอกจากนีย้งัมีรถประจ าทางส าหรับการกระตุ้นการก่อสร้างเมืองอย่าง 

“รถประจ าทางคริะระจงั” 

ซึง่เร่ิมต้นท่ีสถานีทสจึิอรุะโดยมีเป้าหมายเพ่ือเพิม่ผู้ใช้บริการและลดความไม่

สะดวกในพืน้ท่ีหา่งไกลจากเส้นทางรถประจ าทางซึง่ได้ด าเนินการให้บริการไป

พร้อมกบัการใสใ่จสิง่แวดล้อม คา่โดยสารผู้ใหญ่ราคา 100 

เยนและเดก็ต ่ากว่าประถมลงไปราคา 50 เยน 

〔วิธีขึน้รถประจ าทาง〕 

①. รถประจ าทางจะวิ่งตามเส้นทางท่ีก าหนดไว้ 

และจะจอดตามป้ายท่ีก าหนดไว้ 

ตรวจสอบรถประจ าทางท่ีผ่านป้ายของจดุหมายปลายทาง 

ในกรณีไม่ทราบป้ายของจดุหมายกรุณาสอบถามกบัคนขบัรถประจ าท

าง 

②. ให้ขึน้รถประจ าทางท่ีประตตูรงกลางและลงจากรถที่ประตดู้านหน้า 

③. รับบตัรหมายเลขในตอนขึน้รถประจ าทาง 

จะตรวจสอบคา่โดยสารในตอนลงตามหมายเลขท่ีพิมพ์อยู่ในบตัร 

④. กดปุ่ มท่ีขอบหน้าตา่งเม่ือจอแสดงถึงป้ายของจหุมายปลายทางท่ีต้องก

ารจะลง เพ่ือเป็นการแจ้งให้คนขบัรถประจ าทางทราบ 

⑤. ตรวจสอบคา่โดยสารโดยดหูมายเลขของตัว๋หรือตารางคา่โดยสารท่ีอยู่

ด้านบนบริเวณสว่นหน้าของรถประจ าทาง 

เตรียมเงินให้พอดีเพ่ือท่ีจะไม่ต้องทอนเงิน 

ใสเ่งินและตัว๋ลงไปพร้อมกนัท่ีกลอ่งคา่โดยสารท่ีอยู่ข้างคนขบั 

กรณีท่ีไม่มีเงินเศษให้แลกเศษท่ีเคร่ืองแลกข้างคนขบัไว้แตเ่น่ินๆ 

● รถแท็กซี่  

มีบริษัทรถแทก็ซี่อยู่หลากหลายบริษัทโดยตัง้สถานีทัง้ 3 

แหง่ภายในเขตเป็นศนูย์กลาง (สถานีทสจึิอรุะ, สถานีอาระคาวะโอค ิและ 

สถานีคนัดาทส)ึ 

และสามารถเรียกรถแทก็ซี่ให้มารับได้โดยตดิตอ่ไปท่ีบริษัทแทก็ซี่โดยตรง 

คา่โดยสารจะคดิแบบระบบมิเตอร์และสามารถตรวจสอบคา่โดยสารซึง่จะปร

ากฏบนมิเตอร์ท่ีอยู่ข้างที่นัง่คนขบัรถ จา่ยคา่โดยสารในตอนลงจากรถแทก็ซี่ 

  

4.การใช้ชีวติ 
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แผนกจัดการทั่วไปห้องจัดการภาวะฉุกเฉิน ☎สายใน2292 

（1）ภัยพบัิตทิางน า้หรือลม 

ท่ีญ่ีปุ่ น มกัจะเกิดพายไุต้ฝุ่ นหรือฝนตกหนกัในช่วงเดือนมิถนุายน – ตลุาคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือพายไุต้ฝุ่ นขึน้ฝ่ังมาจะมีน า้เอ่อล้นจากแม่น า้, 

เกิดน า้ทว่ม และ น า้ไหลทะลกัเข้าบ้าน 

นอกจากนีย้งัมีภยัพิบตัใิหญ่อย่างอ่ืนอีก เช่น ดนิโคลนถลม่หรืออาคารพงัถลม่ 

เม่ือพายไุต้ฝุ่ นเคลื่อนใกล้เข้ามาให้ระวงัและตดิตามประกาศจากกรมอตุนิุยม 

และงดเว้นการออกไปข้างนอกเพ่ือกิจกรรมตา่งๆ เช่น ออกเท่ียวเลน่, ปีนเขา, 

ตกปลา, หรือ เลน่น า้ท่ีทะเล 

●พายุไต้ฝุ่น 

พายไุต้ฝุ่ น 

เกิดจากการพฒันาจากพายหุมนุเขตร้อนท่ีเกิดขึน้บนทะเลในเขตพืน้ท่ีเขตร้อน

/เขตกึง่เขตร้อนดงันัน้พายไุต้ฝุ่ นจงึท าให้เกิดความเสียความเสียหายเป็นวงกว้

างพร้อมกบัฝนตกหนกัและลมแรง ในพืน้ท่ีอ่ืนๆของโลกจะเรียกพายไุต้ฝุ่ นว่า 

เฮอริเคนหรือไซโคลน  

ท่ีญ่ีปุ่ นพายไุต้ฝุ่ นเข้ามากช่วงฤดรู้อนไปจนถึงฤดใูบไม้ผล ิ

ไต้ฝุ่ นจะสามารถคาดการณ์รูปแบบหรือทศิทางได้ในระดบัหนึง่ 

ถึงกระนัน้พลงัของธรรมชาตนิัน้มิอาจหยัง่ได้ 

ควรเตรียมตวัให้ดีและไม่ประมาท 

〔การเตรียมตวัรับมือกบัไต้ฝุ่น〕 

①. น าสิง่ของหรือยดึสิง่ของตา่งๆเช่น 

ไม้ปลกูหรือกลอ่งขยะท่ีไว้ด้านนอก,ระเบียง หรือในสวน ไว้ให้มัน่คง 

②. กระจกของหน้าตา่งเสริมความแข็งแรงด้วยการปิดเทปกระดาษกาวหรือ

เทปกาวพลาสตกิ ถ้ามีบานปิดกนัฝนหรือชดัเตอร์ให้ปิดเอาไว้ 

③. กรณีท่ีเป็นหว่งน า้ทว่มให้เคลื่อนย้ายสิง่ของจ าพวก เฟอร์นิเจอร์ 

หรืออปุกรณ์ไฟฟ้าไว้ท่ีสงูเทา่ท่ีท าได้ 

④. ให้ตรวจสอบข้อมลูจากกรมอตุนิุยมผ่านทางโทรทศัน์, วิทย ุหรือ 

อินเตอร์เน็ตเป็นต้น 

⑤. เตรียมตวัเผ่ือกรณีไฟฟ้าดบัโดยการเตรียมสิง่ของจ าเป็น เช่น ไฟฉาย 

หรือ วิทยมืุอถือ 

⑥. จดัเตรียมสิง่ของท่ีน าตดิตวัไปในการอพยพ เช่น อาหาร,น า้ด่ืม,ยา หรือ 

สิง่ของมีคา่ 

⑦. ตรวจสอบท่ีตัง้ของสถานท่ีอพยพ 

〔สิ่งที่ควรระวังเมื่อพายุไต้ฝุ่นเข้ามาใกล้〕 

①. ไมอ่อกไปข้างนอก ในตอนท่ีมีลมพดัแรงหรือฝนตกหนกั 

②. ไม่เข้าใกล้ทะเล, แม่น า้, ทางน า้ของไร่สวน หรือ 

พืน้ท่ีผาชนัท่ีอาจเกิดถลม่ 

③. ตรวจสอบประกาศอตุนิิยม และอพยพทนัทีเม่ือมีการแจ้งให้อพยพ 
④. ในการอพยพ ให้สบัเบรกเกอร์ไฟฟ้า, ปิดวาล์วแก๊ส 

และลอ็กกญุแจบ้านก่อนท าการอพยพ 

 

●พายุหมุน 

พายหุมนุ 
จะเกิดพร้อมๆกบัเมฆควิมิวโลนิมบสัท่ีท าให้ฝนตกหนกัรุนแรงและท่ีด้านลา่งข
องเมฆนัน้จะมีการเคลื่อนตวัขึน้บนอากาศน า้วนท่ีเคลื่อนตวัอย่างรวดเร็วซึง่จ
ะยืดยาวขึน้จากพืน้ดนิไปจนถึงก้อนเมฆ พายชุนิดนีจ้ะถกูเรียกอีกช่ือว่า 
พายทุอร์นาโด  

ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น 
พายหุมนุจะเกิดขึน้มากท่ีสดุในเดือนกนัยายนซึง่มีโอกาสสงูที่พายจุะพดัขึน้ฝ่ัง 
รูปแบบของพายคืุอมีเส้นผ่าศนูย์กลางหลายเมตรและในรูปแบบใหญ่จะมีเส้น
ผ่าศนูย์กลางใหญ่กว่าหลายร้อยเมตรขึน้ไป 
ในใจกลางพายลุมจะพดักรรโชกรุนแรงและในบางครัง้สามารถท าลายตกึอาค
ารโครงเหลก็หรือคอนกรีตท่ีมีเหลก็เสริมได้ภายในชัว่พริบตา 
และยงัอาจจะดดูสิง่ตา่งๆอย่าง 
รถยนต์ขนาดใหญ่ขึน้ไปกลางอากาศได้อีกด้วย 

ในการเกิดพายหุมนุ ลมเย็นจะพดัผ่าน ท้องฟ้าจะมืดลงทนัที และ 
จะมีฝนตกฟ้าร้องหรือลกูเหบ็ตกลงมา (น า้แข็งที่มีเส้นผ่านศนูย์กลางเกิน 5 
มิลลเิมตรตกลงมาจากเมฆควิมิวโลนิมบสั)  นอกจากนี ้จะมีเสียงฟ้าร้อง 
“โก~” และอาจจะมีอาการหอืูอ้จากการเปล่ียนแปลงของความดนัอากาศ 
〔เมื่อเกิดพายหุมุนและอยู่ในที่กลางแจ้ง〕 

①. อพยพหนีเข้าไปอาคารท่ีแขง็แรงที่อยู่ใกล้เคียง 
②. กรณีท่ีไม่มีอาคารท่ีอยู่ใกล้ ให้หมอบตวัลงในท่ีตา่งๆเช่น  

คนู า้ท่ีหลบได้ทัง้ตวัหรือหลมุ เป็นต้น 
โดยใช้มือทัง้สองข้างปกป้องสว่นหลงัของคอเอาไว้ 

③. ไม่หนีไปในสิง่ก่อสร้างท่ีน า้หนกัเบาอย่างเช่น 
บ้านส าเร็จรูปท่ีดนู่าจะพงัทลายหรือถกูพดัไปได้, โรงเก็บรถ หรือ 
ของวางประดบัตา่งๆ 

④. ไม่เข้าใกล้บริเวณแม่น า้หรือสะพาน 
〔เม่ือเกิดพายุหมุนและอยู่ภายในอาคาร〕 

①. ย้ายไปท่ีชัน้ลา่งสดุของอาคารหรือห้องใต้ดนิ 
②. ย้ายไปห้องท่ีไม่มีหน้าตา่งท่ีอยู่ระหวา่งใจกลางของอาคาร 
③. ปิดบานกนัฝนหรือชตัเตอร์, หน้าตา่ง ,ผ้าม่าน 

และอยู่ให้หา่งจากหน้าตา่ง, ผนงัห้อง หรือ ประต ู  
④. ให้อยู่ในทา่หมอบตวัลงท่ีกลางห้อง 

ใช้แขนทัง้สองข้างปกป้องหวัและสว่นหลงัคอ 

● ฝนตกหนักมาก(ฝนตกหนักฉับพลนั) 

ฝนตกหนกัมากหมายถึงฝนท่ีตกจ านวนมากและรุนแรงภายในเวลาสัน้ๆในพืน้
ท่ีท่ีจ ากดั 
ปริมาณน า้ฝนจ านวนมากจะไหลผ่านผิวดนิโดยไม่ถกูดดูซมึและเพียงเวลาไม่
นานก็จะไหลตรงลงไปรวมกนัท่ีแม่น า้หรือทอ่น า้ทิง้ซึง่เป็นสาเหตใุห้เกิดภยัพิบั
ตติา่งๆ เช่น น า้ทว่ม หรือ น า้ขงัตามถนน 
ฝนตกหนกัมากในพืน้ท่ีท่ีจ ากดันัน้ยากตอ่การพยากรณ์การเกิดจงึต้องเปล่ียน
แปลงการรับมือไปตามสถานการณ์ 
เวลาท่ีเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาตใิห้ดแูผนท่ีเสี่ยงภยัที่บอกพืน้ท่ีเสี่ยงจะได้รับค
วามเสียหาย ควรรู้ไว้ว่าพืน้ท่ีท่ีตนอาศยัอยู่นัน้เป็นพืน้ท่ีอนัตรายหรือไม่ 
ฝนตกหนกัมากนัน้มกัจะเกิดความเสียหายที่ไม่คาดคดิแม้เป็นพืน้ท่ีท่ีเตรียมพ
ร้อมรับมือเอาไว้แล้ว 
การอพยพไปในพืน้ท่ีปลอดภยัในเวลาอนัน้อยถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญั 

5.การเตรียมพร้อมรับมือกับภยัพบิัต ิ

 

17 



● อุทกภยั 

ระดบัน า้ในแม่น า้ท่ีสงูขึน้และเอ่อล้นจากไต้ฝุ่ นหรือฝนตกหนกัมากเป็นเหตใุห้เ
กิดอทุกภยั ในสองสามปีท่ีผ่านมา 
มีความเสียหายท่ีเกิดจากอทุกภยัในทกุพืน้ท่ี 
เฝ้าตดิตามข่าวอตุนิุยมวิทยาเหมือนปกตผิ่านทาง โทรทศัน์, วิทย ุหรือ 
อินเตอร์เน็ตพร้อมไปกบัตรวจสอบพืน้ท่ีหลบภยัไว้ลว่งหน้า 
เม่ือรู้สกึวา่เป็นอนัตรายหรือมีการแจ้งเตือนให้หลบภยัให้ปฎิบตัทินัที 

● ส าหรับไต้ฝุ่นหรืออุทกภยั 

เม่ือมีความกงัวลว่าจะเกิดภยัพิบตัจิากไต้ฝุ่ นหรือฝนตกหนกั 
ทางประเทศหรือเขตจะประกาศข้อมลูป้องกนัภยัทกุประเภท 
ท่ีเขตนีจ้ะมีการแจ้งเตือนตา่งๆเช่น การสง่อีเมล์ 
“ปลอดภยัและวางใจในเขตทสจึิอรุะ” และ โฮมเพจ หรือ 
การถ่ายทอดผ่านระบบสญัญาณเตือนภยัเพ่ือรายงานสภาพของท่ีเกิดเหตหุรื
อข้อมลูการป้องกนัภยั 
ภายในเขตมีท่ีหลบภยัปลอดภยัแน่นอนเม่ือมีภยัพิบตัเิกิดขึน้ 
กรุณาตรวจสอบท่ีหลบภยัใกล้บ้านไว้ลว่งหน้าและพดูคยุตกลงกบัครอบครัวว่
าเลือกที่หลบภยัที่ไหน 

〔สิ่งที่ควรระวังในการอพยพหนีภยั〕 

①. เส้นทางไปยงัสถานท่ีหลบภยั 
ให้ก าหนดกบัครอบครัวไว้และตรวจสอบก่อนว่าเส้นทางนัน้ปลอดภยัผ่า
นได้หรือไม่ 

②. ใสเ่สือ้ผ้าท่ีเคลื่อนไหวได้ง่ายและน าสิง่ของที่จ าเป็นจ านวนน้อยท่ีสดุตดิ
ตวัไปในตอนท่ีอพยพ 

③. ให้อพยพโดยการเดนิและไมใ่ช้รถยนต์ยกเว้นในกรณีพิเศษ 
การอพยพด้วยรถยนต์นัน้อาจจะเป็นเหตใุห้เกิดการจราจรตดิขดัสง่ผลใ
ห้รถฉกุเฉินไม่สามารถผ่านได้ 

④. ในการหลบภยั ให้ปฎิบตัติามต าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี เช่น 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ, เจ้าหน้าท่ีของเขต, พนกังานดบัเพลงิ หรือ 
คนจากกลุม่ดบัเพลงิอาสา 

（2）ภัยพบัิตจิากทสึนามิหรือแผ่นดนิไหว 

แผ่นดนิไหว คือ การสัน่สะเทือนกะทนัหนัอย่างรุนแรงพร้อมกบัการโยกไหว 
รวมถึงพืน้ดนิหรืออาคารโคลงเคลง 
ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นประเทศมีจ านวนแผ่นดนิไหวบ่อยแหง่หนึง่ของโลก 
โดยเฉพาะในปีเฮเซย์ท่ี 23 (2011) 

แผ่นดนิไหวทางภาคตะวนัออกของญ่ีปุ่ นท่ีเกิดขึน้ในมีนาคมก่อความเสียหาย
ครัง้ยิ่งใหญ่จากทัง้แผ่นดนิไหวและทสนึามิท่ีเกิดตามมา 
สง่ผลตอ่บริเวณกว้างในภาคตะวนัออกของญ่ีปุ่ น 
แม้แตใ่นเขตทสจึิอรุะเม่ือมีการสัน่ไหวรุนแรงอย่างมากถึงระดบั 6 

ตอ่เน่ืองเป็นเวลานาน จะสง่ผลเสยีหายรุนแรงตอ่ระบบสาธารณปูโภค หรือ 
บ้านเรือนได้ อีกทัง้สิง่ที่น่าหวัน่เกรงของแผน่ดนิไหว คือ 
มีการเกิดภยัพิบตัติอ่เน่ืองเช่นการเกิดอคัคีภยัหรือทสนึามิหลงัแผ่นดนิไหว 
แผ่นดนิไหวนัน้คาดการณ์ได้ยากและไม่อาจรู้ได้ว่าจะเกิดขึน้เม่ือใด 
ดงันัน้เพ่ือให้ปฏิบตัติา่งๆ ได้อยา่งไม่ตื่นตระหนก จ าเป็นต้องเตรียมตวัไว้ก่อน 
เช่น 
การตรวจสอบสิง่ของท่ีจะน าตดิตวัไปเม่ือเกิดเหตกุารณ์ผิดปกตหิรือท่ีหลบภยั
ท่ีครอบครัวก าหนด 
 

● แผ่นดินไหว 

〔กรณีที่อยู่ในบ้าน〕 

①. ไม่ตกใจลนลานออกมาข้างนอกเน่ืองจากอาจได้รับบาดเจ็บจากกระจก

หน้าตา่งหรือป้ายประกาศตา่งๆท่ีตกลงมา 

②. ปกป้องร่างกายให้ปลอดภยัโดยหลบอยู่ใต้โต๊ะ  

③. ปิดวาล์วแก๊สและดบัไฟท่ีใช้อยู่ในทนัที 

④. เปิดประตหูน้าตา่งไว้เม่ือเพ่ือใช้เป็นทางออกหลบหนี 

⑤. ถ้าเกิดเพลงิไหม้ให้ดบัไฟให้เร็วท่ีสดุโดยใช้เคร่ืองดบัเพลงิเป็นต้น 

⑥. เม่ือการสัน่ไหวหยดุลงให้ระวงัเศษกระจกท่ีแตกหรือเฟอร์นิเจอร์ท่ีล้ม/ต

กลงมาภายในห้อง 

⑦. แผ่นดนิไหวนัน้ไม่ได้มีเพียงครัง้เดียวให้ระวงัอาฟเตอร์ช็อกที่ตามมา 

〔กรณีที่อยู่ข้างนอก〕 

①. ปกป้องศีรษะด้วยกระเป๋าจากของที่อาจจะตกลงมา เช่น 

กระจกหน้าตา่ง หรือ ป้ายประกาศ 

②. บริเวณใกล้รัว้ก าแพงหรือถนนแคบๆนัน้เป็นอนัตรายได้ให้หนีไปในท่ีกว้

าง เช่น สวนสาธารณะหรือลานกว้าง 

③. ในกรณีท่ีขบัรถยนต์อยู่ให้หยดุรถที่ด้านซ้ายของถนนและดบัเคร่ืองยนต์ 

ในกรณีฉกุเฉินอาจจะต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์ดงันัน้ให้ปลดลอ็กประต ู

เสียบกญุแจคาไว้ แล้วหยิบของมีคา่อยา่ง เช่น ใบรับรองตรวจสอบรถ 

และให้หลบหนีโดยการเดนิ 

④. หากอยู่ในท่ีใกล้ทะเลหรือแม่น า้ท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดซนึามิ 

ให้รีบหนีขึน้ท่ีสงูในทนัที 

⑤. หากอยู่ในภเูขาหรือผาชนั 

ให้รีบหนีออกหา่งโดยเร็วท่ีสดุเน่ืองจากอาจมีความเสี่ยงที่ภเูขาถลม่หรือ

หน้าผาจะถลม่ซึง่เกิดขึน้ได้ง่าย 

〔เตรียมตวัรับมือแผ่นดนิไหว〕 

①. เข้าร่วมการฝึกป้องกนัภยัซึง่จดัในสถานท่ีท างานหรือในภมูิภาค 

②. สมคัรเข้าร่วมสมาคมละแวกบ้าน/สมาคมผู้อยู่อาศยั 

เพ่ือให้ทกุคนรู้จกัหน้าคา่ตากนัเอาไว้ขณะร่วมกนัท ากิจกรรมตา่งๆ 

และเม่ือเกิดเหตภุยัพิบตัทิกุคนในชมุชนจะได้เข้าช่วยเหลือกนั 

③. ยดึเฟอนิเจอร์ไว้ด้วยอปุกรณ์โลหะส าหรับป้องกนัการล้มคว ่า 

ตดิฟิล์มท่ีกระจกเพ่ือไมใ่ห้เศษกระจกนัน้กระจายในกรณีท่ีกระจกแตก 

④. ตรวจสอบเส้นทางหลบหนีและพืน้ท่ีกว้างส าหรับลีภ้ยัหรือสถานท่ีลีภ้ยัที่

อยู่ใกล้บ้าน 

⑤. พดูคยุกบัครอบครัวในเร่ืองของวิธีการปฎิบตัติวัในเวลาเกิดภยัพิบตั ิ

และเลือกสถานท่ีรวมตวักนัไว้ลว่งหน้าหากเกิดพลดัหลงกนั 

⑥. ในครอบครัวท่ีมีเดก็ให้สอบถามกบัทางอาจารย์เก่ียวกบัวิธีการไปรับหรื

อวิธีตดิตอ่กบัทางโรงเรียน 

⑦. ตรวจสอบ/เตรียมตวัสิง่ของที่จะน าตดิตวัไปในกรณีฉกุเฉิน เช่น น า้, 

อาหาร, ยา, ไฟฉาย, วิทย ุเป็นต้น 

⑧. ค้นหาข้อมลูช่องทางการตดิตอ่กบัสถานฑตู/สถานกงสลุ 

 

5.การเตรียมพร้อมรับมือกับภยัพบิัต ิ
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● ซึนาม ิ

ทสนึามิคือ คล่ืนน า้ท่ีเกิดขึน้จากการเคลื่อนไหวของภเูขาไฟหรือแผ่นดนิไหว 

มีพลงัในการท าลายล้างอนัรวดเร็ว 

เป็นคลื่นท่ีตา่งจากคล่ืนน า้ปกตโิดยสิน้เชิงและอนัตรายมาก 

ทสนึามิเกิดขึน้ได้จากการโยกไหวของแผ่นดนิเป็นเวลานานถึงแม้จะเป็นเพียง

แผ่นดนิไหวเบาๆ 

และความสงูของคลื่นเพียงไม่ก่ีสบิเซนตเิมตรก็อนัตรายอย่างร้ายแรง  

ทสนึามิไม่เพียงเกิดแตไ่หลมาตามทะเลแตอ่าจจะโถมขึน้มาตามแม่น า้ได้ด้วย

ดงันัน้หากอยู่ใกล้บริเวณปากแม่น า้หรือทะเลในตอนท่ีเกิดแผ่นดนิไหวให้หนีขึ ้

นท่ีสงูในทนัที แตท่ว่าในการอพยพให้วิง่หนีไปโดยไม่ใช้รถยนต์ 

ทสนึามิอาจโถมเข้ามาได้หลายครัง้ให้ตรวจสอบการสิน้สดุของทสนึามิผ่านทา

งโทรทศัน์หรือวิทยกุ่อนกลบัไปท่ีเดมิรวมถงึไม่ไปตรวจตามดสูถานการณ์ของ

ทะเลหรือแม่น า้เองโดยเดด็ขาด  

นอกจากนี ้ก่อนไปลงเลน่น า้ในทะเลหรือไปตกปลา 

ควรตรวจสอบเส้นทางหลบหนีหรือสถานท่ีหลบหนีไว้ลว่งหน้า 

（3）การอพยพในเวลาเกดิภยัพิบัติ 

การอพยพ คือ การหนีไปท่ีท่ีปลอดภยัเม่ือเกิดเหตภุยัพิบตัติา่งๆ เช่น อทุกภยั 

หรือ แผ่นดนิไหว เป็นต้น ในเวลาฝนตกหนกั 

ให้เฝ้าระวงัสภาพการณ์ของน า้ท่ีทว่มขงัหรือวิธีท่ีฝนตก 

โดยจ าไว้เสมอว่าให้อพยพโดยเร็วท่ีสดุเม่ือรู้สกึถึงอนัตราย  

อีกทัง้เม่ือมีความเสี่ยงจะเกิดอทุกภยัจะมีประกาศอพยพจากเขตให้อพยพโดย

เร็ว 

และในเวลาเกิดแผ่นดนิไหวผู้ ท่ีไม่มีท่ีอยู่อาศยัเน่ืองจากความเสียหายตา่งๆ 

เช่น พงัทลายหรือถกูไฟไหม้ 

จะมีการตัง้พืน้ท่ีหลบภยัไว้เป็นท่ีส าหรับพ านกั/พกัชัว่คราวสามารถเข้าใช้สถา

นท่ีหลบภยัได้เม่ือต้องการข้อมลูขา่วสารภยัพิบตั,ิเม่ือต้องการน า้หรืออาหารแ

ม้ไม่ได้อพยพ หรือ เม่ือเกิดความเสีย่งว่าท่ีพกัจะทรุดถลม่ลงมา 

● ค าสั่งอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ท่ีเขตจะมีการประกาศข้อมลูการอพยพเพ่ือรับมือสถานการณ์(ค าสัง่อพยพ/

ค าแนะน าให้อพยพ/ข้อมลูการเตรียมตวัเพ่ืออพยพ) ผ่านทางสื่อตา่งๆเช่น 

การสง่อีเมลล์ “ข้อมลูปลอดภยัและวางใจเขตทสจึิอรุะ”, 

การประกาศผ่านโฮมเพจของเขต หรือ ผ่านระบบสญัญาณเตือนภยั  

การตระหนกัถงึความส าคญัของข้อมลูเหลา่นีเ้พ่ือให้พร้อมรับมือเม่ือถึงเวลาเ

กิดเหตจุะสามารถอพยพได้อย่างไม่ตื่นตระหนก 
〔ประเภทของข้อมูลการอพยพ〕 

○ ข้อมลูการเตรียมตวัอพยพ： 

เป็นข้อมลูชกัชวนให้เตรียมพร้อมเพ่ือการอพยพจากส านกังานหลกัหน่วยรับมื
อภยัพิบตัขิองเขต 
เพ่ือปฏิบตัสิ าหรับการอพยพเม่ือมีการเตือนภยัน า้ทว่ม/ฝนตกหนกั เช่น 
เตรียมสิง่ของเพ่ือการอพยพก่อนลว่งหน้า 
และกรณีท่ีมีผู้สงูอายหุรือเดก็อยู่ให้บ้านให้อพยพโดยเร็วท่ีสดุ 
 

○ ค าแนะน าในการอพยพ： 

ข้อมลูเพ่ือจดัเตรียมการอพยพจากส านกังานหลกัหน่วยรับมือภยัพิบตัขิองเขต 

กรุณาเฝ้าระวงัเร่ืองรับการแจ้งข่าวสารตา่งๆอย่างเช่นแม่น า้ท่ีอยูใ่นสภาวะอนั

ตรายผ่านทางระบบสญัญาณเตือนภยั 

และในการอพยพให้ดบัไฟและลดจ านวนสิง่ของท่ีจะน าไปให้น้อยท่ีสดุ  

○ ค าสัง่การในการอพยพ： 

ค าแนะน าอย่างหนกัแน่นเพ่ือการอพยพจากส านกังานหลกัหน่วยรับมือภยัพิบั

ตขิองเขต 

เม่ือมีความเสี่ยงจะเกิดน า้ทว่มหรือน า้ในแม่น า้ทะลกัจะมีการแจ้งสถานท่ีอพย

พผ่านระบบป้องกนัภยัและให้อพยพในทนัที ในกรณีท่ีมีเจ้าหน้าท่ีตา่งๆเช่น 

ต ารวจหรือเจ้าหน้าท่ีของเขต, พนกังานดบัเพลงิ ,คนจากกลุม่ดบัเพลงิอาสา 

ให้สงบสตแิละปฏิบตัติามค าสัง่ในการอพยพ 

● สถานที่อพยพในเวลาฉุกเฉิน 

ท่ีหลบภยัเม่ือเกิดเหตภุยัพิบตัมีิอยูใ่นทกุที่ภายในเขต 

เป็นสถานท่ีอพยพเพ่ือความปลอดภยั เช่น ลานกว้างหลบภยั, 

ท่ีหลบภยัชัว่คราว, ที่หลบภยัจากน า้ทว่ม ในสถานการณ์ท่ีมีอนัตราย เช่น 

เพลงิไหม้ลกุลามจากอคัคีภยั, บ้านเรือนพงัถลม่ เป็นต้น หรือ 

ในเวลาท่ีมีค าสัง่อพยพจากส านกังานหลกัหน่วยรับมือภยัพิบตัขิองเขต 

ให้หลบหนีไปยงัสถานท่ีปลอดภยัตามสถานการณ์ของภยัพิบตันิัน้  

〔สถานที่อพยพจากอุทกภยั〕 

สถานท่ีเพ่ือการอพยพเม่ือมีความเสี่ยงจะเกิดอทุกภยัหรือเม่ือเกิดอทุกภยั 

ภายในเขตก็ระบสุถานท่ีสาธารณะหรือโรงเรียนซึง่ตัง้อยู่ท่ีราบสงู 

〔สถานที่อพยพชั่วคราว〕 

ก าหนดให้โรงเรียนประถมต้น,มธัยมต้น หรือ มธัยมปลาย 

ท่ีเป็นอาคารปลอดภยัเม่ือเกิดภยัพิบตัใิห้เป็นสถานท่ีพ านกั/พกัชัว่คราวส าหรั

บผู้ ท่ีเสียท่ีอยู่อาศยัจากเหตตุา่งๆเช่น บ้านพงัถลม่/ถกูเผาท าลาย 
〔ลานกว้างหลบภยั〕 

สถานท่ีอพยพในเวลาเกิดอนัตรายจากเหตตุา่งๆเช่น 

บริเวณรอบๆสถานท่ีหลบภยัชัว่คราวเกิดอคัคีภยัที่ลกุลามเป็นวงกว้าง 

โดยสว่นใหญ่จะก าหนดให้ใช้สวนสาธารณะ 

〔สถานที่อพยพละแวกใกล้เคียง〕 

สถานท่ีอพยพท่ีเลือกโดยตนเองไว้ลว่งหน้า เช่น พืน้ท่ีว่างเปลา่, 

ลานกว้างหรือสวนสาธารณะท่ีอยู่ใกล้ท่ีท างานหรือบ้าน, 

สถานท่ีปลอดภยัอนักว้างขวางเพ่ืออพยพในเวลาฉกุเฉินทนัทีหลงัเกิดเหตภุยั

พิบตั ิ 

※ ก่อนถึงเวลาฉกุเฉิน 

ให้ตรวจสอบสถานท่ีอพยพในฉกุเฉินในแตล่ะท่ีไปพร้อมๆกบัส ารวจเส้นทางท่ี

จะไปยงัสถานท่ีอพยพ และตรวจเช็กดจูดุอนัตรายเอาไว้ก่อน  
นอกจากนี ้ตรวจสอบสถานท่ีอพยพไว้ลว่งหน้า 
และพดูคยุและตกลงกบัครอบครัวให้ถ่ีถ้วนถึงสถานท่ีท่ีจะอพยพตามเหตภุยัพิ
บตัิ

5.การเตรียมพร้อมรับมือกับภยัพบิัต ิ
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（4）สถานที่อพยพใกล้ตวั 

รายชื่อสถานที่อพยพ 
สถานท่ีอพยพ 
อทุกภยั 

สถานท่ีอพยพ 
ชัว่คราว 

สถานท่ีอพยพ 
พืน้ท่ีกว้าง 

１ ศนูย์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจงัหวดัอิบารากิ Okijukumachi 1853 ○   

２ โรงเรียนประถมคามิโอทสฮึิกาชิ Okijukumachi 2489 ○ ○  

３ ศนูย์บริการสวสัดิการผู้สงูอาย ุ(KOHANSOU) Tenomachi 1892-1 ○   

４ ศาลาประชาคมคามิโอทส ึ Tenomachi 3252 ○   

５ โรงเรียนมธัยมต้นทสจึิอรุะที่ 5 Tenomachi 3218-1 ○ ○  

６ โรงเรียนประถมคามิโอทสนิึชิ Tenomachi 3651 ○ ○  

７ ศนูย์สวสัดิการผู้ ใช้แรงงานทัว่ไป(Work-hill Tsuchiura) Kidamarihigashidai4-1-1 ○   

８ ศาลาประชาคมต าบลนิจ ู Kidamari 1675 ○   

９ โรงเรียนมธัยมต้นทสจึิอรุะที่ 2 Higashimanabemachi 21-7 ○ ○  

10 โรงเรียนประถมมานาเบะ Manabe 4-3-1 ○ ○  

11 โรงเรียนมธัยมปลายทสจึิอรุะที่ 1 Manabe 4-4-2 ○ ○  

12 โรงเรียนมธัยมปลายเทคนิคทสจึิอรุะ Manabe 6-11-20 ○ ○  

13 โรงเรียนประถมทสวึะ Namiki 5-4826-1 ○ ○  

14 ศาลาประชาคมทสวึะ Namiki 5-4824-1 ○   

15 โรงเรียนประถมทสวึะมินามิ Hitana 3090 ○ ○  

16 โรงเรียนมธัยมปลายทสจึิอรุะที่ 3 Ooiwata 1599 ○ ○  

17 โรงเรียนประถมโออิวะตะ Ooiwata 2066-1 ○ ○  

18 โรงเรียนสาธิตมธัยมปลายมหาวิทยาลยันิฮงเขตทสจึิอรุะ Komatsugaokamachi4-46 ○ ○  

19 ศนูย์สขุภาพเขตทสจึิอรุะ Shimotakatsu 2-7-27 ○   

20 ศาลาประชาคมต าบลยงจ ู Kokubuchou 11-5 ○   

21 โรงเรียนมธัยมต้นทสจึิอรุะที่ 4 Nakatakatsu 3-10-4 ○ ○  

22 โรงเรียนประถมชิโมะทาคาทส ึ Shimotakatsu 4-2-9 ○ ○  

23 โรงเรียนประถมฟจุิซาวะ Fujisawa 3057 ○ ○  

24 ศาลาประชาคมต าบลนิอิฮาริ Fujisawa 982 ○  ○ 

25 โรงเรียนประถมทสจึิอรุะ Ootemachi 13-32  ○  

26 โรงเรียนประถมอาซุมะ Naka 455  ○  

27 โรงเรียนประถมชิชิทสคึะเดิม Shishitsuka 1478  ○  

28 โรงเรียนประถมอาระคาวะโอคิ Arakawaokihigashi3-24-3  ○  

29 โรงเรียนประถมนาคามรูะ Nakamuraminami5-29-5  ○  

30 โรงเรียนประถมทสจึิอรุะที่ 2 Fujisaki 2-1-41  ○  

31 โรงเรียนประถมคนัดาทส ึ Nakakandatsumachi4  ○  

5.การเตรียมพร้อมรับมือกับภยัพบิัต ิ
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รายชื่อสถานที่อพยพ 
สถานท่ีอพยพ 
อทุกภยั 

สถานท่ีอพยพ 
ชัว่คราว 

สถานท่ีอพยพ 
พืน้ท่ีกว้าง 

32 โรงเรียนประถมมิกิโมมิ Migimomi 1728-3  ○  

33 โรงเรียนประถมโอ๊ะโตะ Ottominami 2-1-1  ○  

34 โรงเรียนประถมซกุะยะ Sugenoyamachi1464-8  ○  

35 โรงเรียนประถมโทริเดะ Takaoka 1367  ○  

36 โรงเรียนประถมยามะโนะ Hongou 301  ○  

37 โรงเรียนมธัยมต้นทสจึิอรุะที่ 1 Bunkyouchou 3-8  ○  

38 โรงเรียนมธัยมต้นทสจึิอรุะที่ 3 Nakamuraminami 1-25-15  ○  

39 โรงเรียนมธัยมต้นทสจึิอรุะที่ 6 Migimomi 428  ○  

40 โรงเรียนมธัยมต้นทสวึะ Nakanuki 1222-2  ○  

41 โรงเรียนมธัยมต้นนิอิฮาริ Fujisawa 913  ○  

42 โรงเรียนมธัยมปลายทสจึิอรุะที่ 2 Tatsutamachi 9-6  ○  

43 โรงเรียนมธัยมปลายทสจึิอรุะโคะโฮะค ุ Sugenoyamachi 1525-1  ○  

44 โรงเรียนสาธิตมธัยมปลายมหาวิทยาลยันานาชาติทสคึบุะ Manabe 1-3-5  ○  

45 โรงเรียนมธัยมปลายโจวโซวกกัคอิุน Nakamuranishine 1010  ○  

46 สวนสาธารณะคิโจว Chuuouicchoumechinai   ○ 

47 สวนออกก าลงักายคาวากจุ ิ Kawaguchinichoumechinai   ○ 

48 สวนสาธารณะคนัดาทส ึ Kitakandatsumachinai   ○ 

49 สวนสาธารณะเบ็ดเตลด็คาซมิุกะอรุะ Ooiwatachimachinai   ○ 

50 ลานกว้างออกก าลงักายของพลเมือง Sanokochinai   ○ 

51 สวนสาธารณะโอ๊ะโตะนมุะ Nakamuranishinechinai   ○ 

５．災害
さ い が い

への備
そ な

え 
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（5）ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภยัพิบัต ิ

เม่ือเกิดเหตภุยัพิบตั ิให้รับข้อมลูท่ีถกูต้องจากช่องทางตา่งๆ เช่น 
รถประกาศข่าว, ระบบสญัญาณเตือนภยั, อีเมลล์ 
“ปลอดภยัวางใจเขตทสจึิอรุะ”, วิทยหุรือโทรทศัน์ 
โดยไม่สบัสนกบัข้อมลูลวงตา่งๆ 
เม่ือตรวจสอบข้อมลูกบัคนในละแวกใกล้เคียงแล้วให้ท าการอพยพ 

● ประกาศฉุกเฉินแผ่นดนิไหว 

ข่าวแจ้งเตือนภยั/ขา่วพยากรณ์จากกรมอตุนิุยมวิทยาเพ่ือแจ้งถงึแรงสัน่ไหวรุ
นแรงอนัเกิดจากแผ่นดนิไหว 
ข่าวแจ้งเตือนภยันีส้ามารถตรวจสอบได้ผ่านช่องทางตา่งๆ เช่น โทรทศัน์, 
วิทย,ุ โทรศพัท์มือถือ เป็นต้น 
มีโอกาสท่ีจะเกิดแผ่นดนิไหวภายในวินาทีถึง10วินาทีหลงัแจ้งเตือนภยัดงันัน้เ
ม่ือมีประกาศข่าวแจ้งเตือนภยัให้รับมือโดยตัง้สตแิละไม่ตื่นตระหนก 

● วิทย ุ

ＡＭ 

ＮＨＫ ช่องท่ี１ 594kHz 

ＮＨＫช่องท่ี２ 693kHz 

ＩＢＳ (ทสจิึอรุะ) 1458kHz 

ＦＭ 
ＮＨＫ-ＦＭ (มิโตะ) 83.2MHz 

Radio Tsukuba (ทสคึบุะ) 84.2MHz 

● อินเตอร์เน็ต (รองรับหลายภาษา) 

 ＮＨＫ ＷＯＲＬＤ  

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ 

● อีเมลล์ข้อมูลปลอดภัยวางใจเขตซึจิอุระ(ภาษาญ่ีปุ่น) 

อีเมลล์จะถกูสง่เข้ามือถือหรือคอมพิวเตอร์เพ่ือแจ้งข้อมลูตา่งๆเช่น 

ข้อมลูอคัคีภยั ข้อมลูการอพยพ หรือ ข้อมลูฉกุเฉินเก่ียวกบั  

ฝนตกหนกัมากไต้ฝุ่ น หรือ แผ่นดนิไหว 

 เปิดผ่านคอมพิวเตอร์  

http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page001249.html 

 เปิดผ่านโทรศพัท์มือถือ  

http://www.city.tsuchiura.lg.jp/dir.php?code=1371 

●อีเมลล์ข้อมูลป้องกันภัยของจังหวัดอิบารากิ (ภาษาญ่ีปุ่น) 

จะมีการสง่อีเมลล์ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัภยั เช่น 
ข้อมลูเตือนพายหุมนุ,ข้อมลูซนึามิ/แผ่นดนิไหว, 
ข้อมลูเฝ้าระวงัภยัจากดนิถลม่หรือข้อมลูอตุนิุยม 
ไปยงัคอมพวิเตอร์หรือโทรศพัท์มือถือ 
http://mobile.pref.ibaraki.jp/ 

● ระบบสัญญาณเตือนภยั 

วิธีแจ้งข่าวโดยการกระจายเสียงเม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินเช่นภยัพิบตั ิ

และมีการตดิตัง้ระบบอยู ่215 แหง่ภายในเขต 

● กระดานข้อความส าหรับภยัพิบัติ 

เม่ือมีเหตภุยัพิบตัใิหญ่เกิดขึน้ 
โทรศพัท์จะตดิตอ่ได้ยากจงึให้ใช้กระดานแจ้งขา่วส าหรับเหตภุยัพิบตัขิองบริษั
ทโทรศพัท์บ้านหรือบริษัทโทรศพัท์มือถือ 
สามารถฟังข้อความของครอบครัว/เพ่ือนท่ีฝากไว้ หรือ 
ฝากข้อความเสยีงของตวัเอง  

〔โทรศัพท์บ้าน（ＮＴＴ）：เบอร์กระดานข้อความส าหรับภยัพบิัต ิ☎171〕 

◆ วิธีการอดัเสยีงข้อความ 

①. โทรศพัท์ไปท่ีเบอร์「☎171」 

②.  กด「１」 

③. กดรหสัพืน้ท่ีก่อนจะกดเบอร์โทรศพัท์บ้านของตนเอง 

④.  อดัข้อความเสียงท่ีจะฝากไว้ 

◆ วิธีการฟังข้อความที่ฝากไว้ 

①. โทรศพัท์ไปท่ีเบอร์「☎171」 

②. กด「２」 

③. กดรหสัพืน้ท่ีก่อนจะกดเบอร์โทรศพัท์บ้านของผู้ฝากข้อความ 

④.  ฟังข้อความเสยีงท่ีจะฝากไว้ 

〔โทรศัพท์มือถือ：บริการกระดานข้อความส าหรับภัยพิบัติ〕 

เปิดลงิค์ฉกุเฉินส าหรับเข้ากระดานข้อความส าหรับภยัพิบตัใินหน้าแรกเว็บไซ
ต์ของโทรศพัท์มือถือ (ภาษาญ่ีปุ่ น/ภาษาองักฤษ) 

◆ＮＴＴDOCOMO http://dengon.docomo.ne.jp/topp.cgi 

◆ａｕ http://dengon.ezweb.ne.jp/ 

◆Softbank http://dengon.softbank.ne.jp 

● กระดานข้อความส าหรับภัยพิบัติในระบบบรอดแบนด์ 

กระดานข้อความที่จะเร่ิมเปิดใช้บนอินเตอร์เน็ตเม่ืออยูใ่นสถานการณ์ท่ีตอ่อิน
เตอร์เน็ตได้ยาก 
และเพ่ือเพิม่การสื่อสารในพืน้ท่ีท่ีได้รับความเสียหายจากการเกิดภยัพิบตัิ 

（Web171）：https://www.web171.jp/ 
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（1）ประกันสุขภาพพลเมือง 

● ระบบประกันสุขภาพพลเมือง 

แผนกสวสัดิการประกนัสขุภาพและเงินบ านาญ ☎สายใน2296 

ไม่มีใครรู้ลว่งหน้าว่าจะได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเม่ือใด 
ระบบประกนัสขุภาพจงึเป็นระบบประกนัการรักษาพยาบาลเพ่ือให้วางใจว่าจ
ะสามารถเข้ารับการตรวจท่ีโรงพยาบาลเม่ือเกิดเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ  
ผู้ เข้าร่วมประกนั 
จะจ่ายคา่รักษาพยาบาลโดยเงินท่ีถกูเก็บรวบรวมไว้เป็นคา่ประกนัเพ่ือแบ่งเบ
าภาระคา่ใช้จ่าย ท่ีญ่ีปุ่ นนัน้ทกุคนจะต้องเข้าประกนัสขุภาพอนัใดอนัหนึง่ คือ 
ประกนัสขุภาพพลเมืองท่ีมีกลุม่เป้าหมายผู้ เข้าร่วม เช่น 
ผู้ ท่ียกเลกิประกนัของบริษัทเน่ืองจากลาออกหรือผู้ ท่ีมีธุรกิจสว่นตวั หรือ 
ประกนัสขุภาพท่ีมีกลุม่เป้าหมายผู้ เข้าร่วมคือผู้ ท่ีท างาน 
เช่นท างานท่ีบริษัทเป็นต้น   
ประกนัสขุภาพพลเมือง คือ 
ประกนัการรักษาทางการแพทย์ซึง่ด าเนินการบริหารโดยเทศบาลเม่ือเข้าร่วมแ
ล้วจ าเป็นต้องจ่ายเบีย้ประกนัภยั 
ในกรณีท่ีบาดเจบ็หรือเจ็บป่วยจะช าระคา่รักษาพยาบาลเพียง 30% 

แตถ้่าไมเ่ข้าร่วมประกนัจะต้องจ่ายคา่รักษาพยาบาลเป็นจ านวนเตม็ 
1.การเข้าร่วมประกนัสุขภาพพลเมือง 

o ในเวลาท่ีผู้ ท่ีเข้าพ านกัเกิน 3 เดือน 
ลงบนัทกึผู้อยู่อาศยัในเขตทสจึิอรุะแล้ว 

o ในเวลาท่ีย้ายเข้าเขตทสจึิอรุะจากเทศบาลอ่ืน 
o ในเวลาท่ีลาออกและยกเลกิประกนัสขุภาพของท่ีท างาน 
o ในเวลาท่ีเดก็เกิดใหม ่

2.การออกจากประกนัสุขภาพพลเมือง 
ในกรณีท่ีเข้าข่ายในเง่ือนไขตา่งๆตอ่ไปนี ้
ให้ด าเนินขัน้ตอนออกจากประกนัสขุภาพภายใน 14 

วนัและคืนบตัรประกนัสขุภาพให้แผนกสวสัดกิารประกนัสขุภาพและเงินบ านา
ญ 

・ย้ายไปเทศบาลอ่ืนท่ีอยู่นอกเขตทสจึิอรุะ 

 ・เข้าร่วมประกนัสขุภาพของที่ท างาน 

 ・เสียชีวิต 

 ・ออกไปนอกประเทศ 

3.บัตรประกันสุขภาพพลเมือง 

เม่ือเข้าร่วมประกนัสขุภาพพลเมืองแล้วจะได้รับบตัรประกนัสขุภาพ 1 คนต่อ 1 
ใบซึง่เป็นหลกัฐานแสดงการเป็นผู้ เข้าร่วมประกนัสขุภาพพลเมืองของเขตทสจิึ
อรุะ บตัรประกนัสขุภาพจ าเป็นในเวลาท่ีเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ 
ให้เก็บรักษาบตัรให้ดี 
4.การจ่ายเงนิประกนั 

คค่า่รักษาพยาบาลของผู้ เข้าร่วมประกนัสขุภาพพลเมือง 
โดยรับการตรวจรักษาจากแพทย์เน่ืองจากการเจบ็ป่วยหรือบาดเจ็บ 
หรือเม่ือรับการจ่ายยาจากร้านขายยา จะจ่าย 30% จากปกต ิและสว่นตา่ง 
70% ทางเขตทสจิึอรุะจะจ่ายให้กบัโรงพยาบาลหรือร้านขายยาเอง 
นอกจากนีจ้ะมีเงินช่วยเหลือในกรณีคลอดบตุรจะได้รับเงินคลอดบตุรและเลีย้
งดชูัว่คราวและในกรณีท่ีเสียชีวิตจะได้รับเงินคา่จดังานศพ 

5.ภาษีประกันสุขภาพพลเมือง 

ผู้ ท่ีเข้าร่วมประกนัสขุภาพพลเมืองจะต้องช าระภาษีประกนัตามเง่ือนไขตา่งๆเ
ช่น รายได้ เป็นต้น ภาษีประกนัจะเพิ่มเตมิเข้ากบัเงินตา่งๆ เช่น 
เงินสนบัสนนุจากประเทศหรือจงัหวดั เพ่ือไว้ใช้ในการจ่ายเงินช่วยเหลือตา่งๆ 
เช่น คา่รักษาพยาบาล, คา่คลอดบตุรและเลีย้งดชูัว่คราว หรือ คา่งานศพ  
ในกรณีท่ีไม่ช าระคา่ประกนัสขุภาพเป็นเวลานาน 
บตัรประกนัสขุภาพจะไม่ได้รับการเปล่ียนใหม่ 
และจะต้องจ่ายคา่รักษาพยาบาลเตม็จ านวน 

6.วิธีการตัดสนิภาษีประกันสุขภาพพลเมือง 

● ระบบรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ 

แผนกสวสัดิการประกนัสขุภาพและเงินบ านาญ ☎สายใน2316 

ระบบรักษาพยาบาลเพ่ือท่ีผู้สงูอายจุะได้วางใจและเข้ารับการรักษาอย่างตอ่เ
น่ือง กลุม่เป้าหมายของผู้ เข้าร่วมประกนั คือ 
ผู้ ท่ีมีบนัทกึผู้อยู่อาศยัในเขตทสจึิอรุะ อายตุัง้แต ่75 ปีขึน้ไปและผู้ ท่ีอาย ุ65 
ปีขึน้ไปท่ีได้รับการวินิจฉยัว่าพิการถาวร 
ผู้ ท่ีก าลงัจะอาย ุ75 ปี 
จะได้รับการเปล่ียนจากประกนัสขุภาพของที่ท างานหรือประกนัสขุภาพพลเมื
องท่ีเข้าร่วมมาจนถงึปัจจบุนัเป็นระบบการรักษาผู้สงูอาย ุ
คา่ประกนัจะจ่ายโดยตนเอง 
แตจ่ะจ่ายคา่รักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 10% 

(ผู้ ท่ีมีรายได้สงูจ่าย 30%) 
กรณีท่ีไมเ่ข้าร่วมประกนัจะต้องจ่ายคา่รักษาเตม็จ านวน   

（2）เงนิบ านาญราษฎร 

แผนกสวสัดิการประกนัสขุภาพและเงินบ านาญ ☎สายใน 2291 

● ระบบเงนิบ านาญราษฎร 

ระบบเงินบ านาญราษฎร คือ ระบบเพ่ือช่วยเหลือผู้ เข้าร่วมในการใช้ชีวิต 
โดยจะจ่ายเงินคา่ประกนัสมทบเข้ากองกลาง 
โดยตัง้เป้าหมายให้ผู้ เข้าร่วมได้ใช้ชีวิตแบบมัน่คงโดยจะจ่ายเงินบ านาญซึง่จ า
เป็นในการใช้ชีวิต เช่น เงินใช้ชีวิตหลงัชราภาพ, เงินหลงัเสียชีวิต, 
หรือเงินเพ่ือกรณีท่ีพิการจากการเจบ็ป่วยหรือบาดเจ็บ 

ในเงินบ านาญนัน้มีเงินบ านาญราษฎรหรือเงินบ านาญสาธารณสขุรวมอยู่ด้ว
ย ผู้ ท่ีต้องช าระเงินบ านาญคือผู้ ท่ีอาศยัอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ นอายุตัง้แต ่20 
ปีจนถึง 60 ปี โดยไม่เก่ียง สญัชาต,ิ เพศ, อาย,ุ จ านวนรายได้  
ในกลุม่ผู้ ท่ีต้องช าระนัน้ 
หากเป็นผู้ ท่ีมิได้เข้าร่วมบ านาญสาธารณสขุ(เงินบ านาญท่ีผู้ ท่ีท างานบริษัทจะ
เข้าร่วม) จะต้องคา่ประกนัจนอาย ุ60 ปี 
ในการเข้าร่วมเงินบ านาญราษฎร ด าเนินเร่ืองได้ท่ีเขตท่ีมีหลกัฐานถ่ินท่ีอยู ่

สว่นลดจากรายได้สทุธิ ค านวณตามรายได้สทุธิของครอบครัวผู้ เข้าร่วมในปีก่อนหน้า 

สว่นลดจากค่าเฉลีย่ ค านวณจากจ านวนของผู้ เข้าร่วมประกนัในครอบครัว 

สว่นลดที่เท่ากนั ค านวณราคาต่อ 1 ครอบครัว 

6.สวัสดกิาร/ประกันสุขภาพ/การพยาบาลดแูล 
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● เงนิบ านาญพืน้ฐาน   ประเภทที่เงนิบ านาญราษรรจ่ายให้ 

● ประเภทของผู้เข้าร่วมประกันราษฎร 

● เบีย้ประกันเงนิบ านาญราษฎร 

บงัคบัให้จ่ายเบีย้ประกนัตามท่ีกฎหมายก าหนดโดยไม่เก่ียงเง่ือนไขตา่งๆเช่น 
สญัชาต,ิ เพศ, อาย,ุ รายได้สทุธิ โดยเร่ิมจา่ยตัง้แตอ่าย ุ20 ปี จนถึงอาย ุ60 ปี 
เบีย้ประกนันัน้มีแบบท่ีก าหนดบงัคบัให้ผู้ท าประกนัทกุคนต้องจ่ายและเบีย้ปร
ะกนัแบบเพิ่มเตมิท่ีจะจ่ายตามความประสงค์ 
นอกจากนี ้ส าหรับผู้ ท่ีไม่สามารถจ่ายเบีย้ประกนัได้ด้วยเหตผุล เช่น 
สภาพทางเศรษฐกิจ ให้ย่ืนค าร้องขอเพ่ือยกเว้นการช าระเบีย้ภาษี 
● เงนิก้อนกรณีออกจากระบบ 
กรณีท่ีจะยกเลกิการพ านกัในญ่ีปุ่ น เช่น การกลบัประเทศ เป็นต้น 
ไม่สามารถจ่ายเงินบ านาญราษฎรตอ่ไปได้ 
ถึงแม้จะอยู่ในระหว่างการจ่ายเบีย้ประกนัก็ตาม และ 
กรณีท่ีถอนตวัออกโดยเข้าร่วมระบบบ านาญราษฎรไม่ถึง 25 ปีเตม็ 
ก็ไม่สามารถรับเงินบ านาญได้ ด้วยเหตนีุ ้
ผู้ ท่ีจะกลบัประเทศโดยยงัไมเ่ป็นผู้ มีเง่ือนไขครบท่ีจะสามารถรับเงินคืนได้และ
จ่ายเบีย้ประกนัของบ านาญราษฎรเกิน 6 เดือนแล้ว 
จะสามารถขอรับเงินก้อนกรณีออกจากระบบได้ 
จากการด าเนินเร่ืองย่ืนขอเงินคืนหลงัออกจากประเทศไปภายใน 2 ปี 
นอกจากนี ้เม่ือเข้าร่วมเกิน 25 ปีแล้ว 
กรณีท่ีจะออกจากประเทศญ่ีปุ่ นโดยเป็นผู้มีเง่ือนไขครบตามก าหนดท่ีจะได้รับ
เงินบ านาญ สามารถรับเงิน รวมไปถึงย่ืนขอเงินบ านาญจากตา่งประเทศได้  
ยอดจ านวนของเงินก้อนท่ีจะได้รับขึน้ตามเง่ือนไขตา่งๆ เช่น 
ระยะเวลาท่ีจ่ายเบีย้ประกนั  

（3）เมื่อเร่ิมตัง้ครรภ์ 

    แผนกส่งเสริมสุขภาพ ☎029-826-3471 

● การมอบสมุดบนัทกึสุขภาพแม่และเด็ก 

เม่ือคณุแม่ตัง้ครรภ์จะได้รับการสง่มอบ “คูมื่อสขุภาพแม่และเดก็” 

สง่มอบคูมื่อท่ีท่ีว่าการเขตย่อย, ท่ีว่าการเขตชัว่คราว, แผนกพลเมือง หรือ 

ศนูย์สขุภาพเขตทสจึิอรุะ  

คูมื่อสขุภาพแมแ่ละเดก็ 

จ าเป็นต้องใช้ในเวลาเข้ารับวคัซีนหรือเวลาเข้าตรวจสขุภาพของเดก็หรือมารด

า อีกทัง้ยงัเป็นคูมื่อท่ีส าคญัส าหรับการลงบนัทกึตา่งๆ เช่น 

การฉีดวคัซีน/การตรวจสขุภาพ/เจริญเตบิโตของเดก็ที่เกิด หรือ 

บนัทกึสภาพสขุภาพของมารดาก่อนและหลงัคลอดบตุร  

เม่ือทราบว่าตัง้ครรภ์ ควรไปรับคูมื่อสขุภาพแมแ่ละเดก็ทนัที 

และเข้ารับการตรวจครรภ์เป็นประจ าและมีคูมื่อสขุภาพแม่และเดก็เป็นภาษา

ตา่งประเทศด้วย (ภาษาองักฤษ, ภาษาโปรตเุกส, ภาษาตากาลอ็ก, 

ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาไทย, ภาษาอินโดนีเซีย และ ภาษาสเปน) 

● ห้องเรียนของสตรีมีครรภ์ 

เปิดสอนสปัดาห์ละ 2 ครัง้ เพ่ือสตรีท่ีมีอายคุรรภ์ประมาณ 7-8 

เดือนและสมาชิกครอบครัว จดัสอนท่ีศนูย์สขุภาพเขตทสจึิอรุะโดยมีคา่ใช้จ่าย 

(เปิดเป็นระบบจองก่อนเข้าเรียน) คา่หนงัสือเรียน (420 เยน)   

● ตรวจสุขภาพฟันของสตรีมีครรภ์ 

เข้ารับการตรวจสขุภาพฟันในระหว่างตัง้ครรภ์ฟรี 1 ครัง้ 

ท่ีโรงพยาบาลท่ีร่วมสนบัสนนุ 

และจะได้รับมอบบตัรผู้ มีสทิธ์ิเข้าตรวจสขุภาพในตอนท่ีมอบคูมื่อสขุภาพแมแ่

ละเดก็ 

● ตรวจสุขภาพทั่วไปของสตรีมีครรภ์ 

จะได้รับเงินช่วยเหลือสว่นหนึง่ส าหรับคา่ใช้จ่ายของการตรวจสขุภาพท่ีโรงพย

าบาล จ านวน 14 

ครัง้ในระหว่างตัง้ครรภ์และจะได้รับมอบบตัรผู้ มีสทิธ์ิเข้าตรวจสขุภาพในตอน

ท่ีมอบคูมื่อสขุภาพแมแ่ละเดก็ 

（4）เมื่อมีเดก็เกดิใหม่ 
● แจ้งเกิด 

แผนกพลเมือง ☎สายใน2287 

เม่ือมีเดก็เกิดใหม่ภายในประเทศญ่ีปุ่ น กรุณาแจ้งเกิดภายใน 14 วนั 
โดยนบัรวมวนัท่ีเกิด กรณีท่ีผู้ปกครองคนใดคนหนึง่ถือสญัชาตญ่ีิปุ่ น 
จะสามารถได้รับสญัชาตญ่ีิปุ่ นถงึกระนัน้มีกรณีท่ีไม่ได้รับสญัชาตญ่ีิปุ่ นซึง่จ าเ
ป็นท่ีต้องย่ืนค าร้องขอวีซา่ท่ีส านกังานตรวจคนเข้าเมืองภายใน 30 วนั 
นบัรวมวนัท่ีเกิด 
  

เงินบ าน
าญพืน้ฐ
านผู้สงูอ
าย ุ

จ่ายเงินบ านาญให้แก่ผู้ ท่ีจ่ายเงินประกนัเป็นเวลา25ปีขึน้ไปเม่ือ
อาย ุ65 ปี หรือ จ่ายคืนโดยลดจ านวนเงินลงสว่นหนึง่เม่ืออาย ุ
60 ปีตามความประสงค ์

เงินบ าน
าญพืน้ฐ
านผู้พิกา

ร 

จ่ายเงินบ านาญให้แก่ผู้ ท่ีจ่ายเงินประกนัมามากกวา่ระยะท่ีก าห
นดไว้ 
เม่ือได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนกลายเป็นผู้พิการ(เกินกว่าระดั
บท่ีก าหนด)  

เงินบ านา
ญพืน้ฐาน
ให้ครอบครั

วผู้ เสยีชีวิต 

จ่ายเงินบ านาญให้แก่ผู้ ท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนในการรับเงินบ าน
าญผู้สงูอายพืุน้ฐานหรือผู้ ท่ีอยู่ในระหว่างช าระเงินของระบบเงิน
บ านาญราษฎรเมือ่เสียชีวิต(จ่ายเงินบ านาญให้แก่ลกูผู้ เสียชีวิตจ
นอาย1ุ8ปีหรือภรรยาของผู้เสียชีวิตท่ีมีลกูจนลกูอายุ18ปี 
เพ่ือให้บคุคลผู้นัน้สามารถใช้ชีวิตได้) 

ผู้ประกนัแบบ
ท่ี 1 

ผู้ ท่ีอายตุัง้แต ่20 ปีขึน้ไปแตย่งัไมถ่ึง 60 ปีเตม็ 
และไม่ได้เข้าร่วมกองทนุบ านาญสาธารณะสขุ 
โดยประกอบอาชีพ เช่น ธรุกิจสว่นตวั, เกษตรกรรรม, 
การท าป่าไม้, การประมง  

ผู้ประกนัแบบ
ท่ี 2 

ผู้ ท่ีเข้าร่วมกองทนุบ านาญสาธารณะสขุ เช่น 
พนกังานบริษัท 

ผู้ประกนัแบบ
ท่ี 3  

คูส่มรสท่ีอภิบาลดแูลผู้ เข้าร่วมกองทนุบ านาญสาธารณะสุ
ข ที่อายเุกิน 20 ปี แตย่งัไม่ถงึ 60 ปีบริบรูณ์  
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● เงนิก้อนส าหรับค่าคลอดบุตร 

แผนกสวสัดิการประกนัสขุภาพและเงินบ านาญ ☎สายใน2296 

เน่ืองจากการคลอดบตุรแบบปกตจิะไม่ครอบคลมุอยู่ในประกนัการรักษาพยา
บาล ซึง่จะมีคา่ใช้จ่ายสงู 
แตถ้่ามารดาของเดก็ที่เกิดเข้าร่วมประกนัสขุภาพพลเมือง 
จะได้รับเงินก้อนส าหรับคา่คลอดบตุร 
จ านวนเงินท่ีได้รับกรณีท่ีเข้าร่วมประกนัสขุภาพพลเมือง โดยพืน้ฐานคือ 
420,000 เยน ตอ่การคลอดบตุร 1 คน 
อนึง่ ถ้าตัง้ครรภ์เกิด 85 วนั แล้วเดก็เสยีชีวิตในครรภ์ หรือ แท้งลกู 
จะได้รับเงินเช่นกนั 
ผู้ ท่ีเข้าร่วมประกนัการรักษาพยาบาลอนันอกเหนือจากประกนัสขุภาพพลเมือ
ง กรุณาสอบถามท่ีบริษัทประกนั 

● ปรึกษาการเลีย้งดูและตรวจสุขภาพของเดก็ทารก 

แผนกส่งเสริมสุขภาพ ☎029-826-3471 

◆ การตรวจสุขภาพทั่วไปของเด็กทารก 
สามารถเข้ารับการตรวจสขุภาพของเดก็ทารกได้ท่ีสถาบนัการแพทย์ภายในจงั
หวดั ในช่วงหลงัเกิด 3-8 เดือนและช่วง 9-11เดือน โดยเข้าตรวจช่วงละ 1 ครัง้ 
และจะได้รับมอบบตัรผู้ มีสทิธ์ิเข้าตรวจสขุภาพหลงัแจ้งเกิด 
◆ การปรึกษาการเลีย้งดูและตรวจสุขภาพของเด็กทารก 
ท่ีศนูย์สขุภาพเขตซจึิอรุะ ได้จดัการตรวจสขุภาพฟันของแม่และเดก็ 
และจดัการตรวจสขุภาพของเดก็ทารก 4 เดือน, เดก็อาย ุ1 ปี 6 เดือน และ 
เดก็อาย ุ3 ปี ผู้ปกครองผู้ มีลกูซึง่อยูใ่นขอบเขตดงักลา่ว ให้ไปแจ้งที่ไปรษณีย์ 
อีกทัง้มีการจดักิจกรรมตา่งๆเช่น ปรึกษาการเลีย้งดทูารก 10 เดือน, 
ห้องเรียนอาหารหย่านม, การวดัสดัสว่นของเดก็ทารก 

● การฉีดวัคซนีตามก าหนด 

มีการจดัฉีดวคัซีนเพ่ือป้องกนัโรคตา่งๆ คือ 
วคัซีนโรคไข้หวดัประเภทของตา่งๆ )ประเภท b(Hib.),วคัซีนโรคปอดบวมในเด็
ก, วคัซีนโรคไวรัสตบัอกัเสบบี, วคัซีนรวม 4 ชนิดรวมกนั 
(โรคคอตีบ,โรคไอกรน,โรคบาดทะยกั,โรคโปลโิอ), วคัซีนโรคBCG, 
วคัซีนรวมของโรคหดัและโรคหดัเยอรมนั, วคัซีนโรคอิสกุอิใส, 
วคัซีนโรคสมองอกัเสบ, วคัซีนรวม 2 ชนิดรวมกนั (โรคคอตีบ,โรคบาดทะยกั), 
วคัซีนมะเร็งปากมดลกู 
หลงัย่ืนแจ้งเกิดแล้วจะมีเอกสารตา่งๆสง่มาท่ีบ้าน เช่น บตัรนดัตรวจสขุภาพ 

วคัซีนป้องกนัโรคตามก าหนดนัน้ 
สามารถเข้ารับการฉีดวคัซีนได้โดยไม่เสียคา่ใช้จ่ายหากอายอุยู่ในกลุม่เป้าหม
าย 
เวลาเข้ารับฉีดวคัซีนกรุณาน าบตัรนดัตรวจสขุภาพและคูมื่อสขุภาพแม่และเด็
กไปด้วย กรณีท่ีอายไุมอ่ยูใ่นกลุม่เป้าหมายฉีดวคัซีน 
หากมีความประสงค์จะเข้ารับวคัซีนจะต้องเสียคา่ใช้จา่ย   

● วัคซีนที่ไม่บังคับ 

ความช่วยเหลือในการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคตา่งๆ คือ วคัซีนเชือ้โรต้าไวรัส, 
วคัซีนโรคคางทมู และ วคัซีนโรคไข้หวดัใหญ่ 
โรคคางทมูสามารถเข้ารับการฉีดวคัซีนได้โดยไม่เสียคา่ใช้จา่ย 
แตว่คัซีนเชือ้โรต้าไวรัสและวคัซีนโรคไข้หวดัใหญ่ 
จะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายสว่นหนึง่ 

●ระบบสวสัดิการการรักษาพยาบาล (มารุฟคุ)ุ 

แผนกสวสัดิการประกนัสขุภาพและเงินบ านาญ ☎สายใน2316 

ระบบเพ่ือแบง่เบาภาระคา่รักษาพยาบาลในกรณีท่ีบคุคล เช่น เดก็เลก็ 
เข้ารับการตรวจตามสถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาล 
เรียกระบบนีไ้ด้อีกอยา่งว่า “มารุฟุค”ุ  
ผู้ ท่ีจะเข้าระบบแตกตา่งกนัไปตามเทศบาล 
แตท่ี่เขตทสจึิอรุะกรณีท่ีเป็นเดก็เลก็จะมีเงนิช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาลในการ
เข้าโรงพยาบาลของเดก็ตัง้แตว่นัท่ีเกิดจนถึงมธัยมต้นปีท่ี 3 และ 
คา่เดนิทางไปโรงพยาบาล 

● เงนิช่วยเหลือเดก็ 

แผนกสวัสดกิารเดก็  ☎สายใน2475 

สนบัสนนุเงินให้แก่ผู้ปกครองของเดก็ท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ท่ีไม่เกินมธัย
มต้น(โดยเดก็คนนัน้ต้องมีอายไุม่เกิน 15 ปี ในวนัท่ี 31 มีนาคมของปีนัน้) 
เดือนท่ีจะรับได้เงินสนบัสนนุคือ มิถนุายน ตลุาคม กมุภาพนัธ์ 
โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือในสว่นของเดือนก่อนๆหน้าเดือนท่ีรับเงิน 
แตท่ว่ามีการจ ากดัวงเงินช่วยเหลือโดยพิจารณาตามรายได้สทุธิ 

● เงนิช่วยเหลือเลีย้งดเูดก็ 

มีการสนบัสนนุเงินช่วยเหลือให้ผู้ปกครองของเดก็ที่ไม่อายไุม่ถงึ 18 
ปีเตม็(อายไุมถ่ึง 20 ปีในกรณีท่ีเป็นผู้พิการ) 
ซึง่เป็นครอบครัวท่ีมีเข่าข่ายตามเง่ือนไข เช่น ครอบครัวท่ีไม่มีพ่อหรือแม่ หรือ 
ครอบครัวท่ีพ่อหรือแมเ่ป็นผู้พิการ 
แตท่ว่าเป็นผู้ ท่ีมีรายได้สทุธิเกินกว่าก าหนดไว้ หรือ 
เป็นผู้ ท่ีได้รับเงินจากบ านาญสาธารณะ จะไม่ได้เงินสนบัสนนุนี ้

● สถานที่เลีย้งเด็ก/เนสเซอร่ี 

แผนกสวสัดกิารเดก็ ☎สายใน2418 

โดยเดก็ที่จะเข้าสถานท่ีเลีย้งเดก็หรือเนสเซอร่ีได้ต้องเป็นเดก็ที่มีอาย ุ0 ขวบ 
จนถึง ก่อนเข้าโรงเรียนประถมศกึษา ภายในเขตมีสถานท่ีดแูลเดก็มากมาย 
เช่น สถานท่ีดแูลเดก็ของราชการ 11 แหง่, สถานท่ีดแูลเดก็เอกชน 12 แหง่ 
และ โรงเรียนอนบุาลท่ีได้รับการรับรอง เพ่ือดแูลเดก็ก่อนวยัเรียน 
คา่ใช้จ่ายการเลีย้งดจูะแตกตา่งกนัไปตามรายได้สทุธิของผู้ปกครองของเดก็ 
◆ ขัน้ตอนการขอเข้าสถานที่เลีย้งเด็ก/เนสเซอร่ี 

①. ย่ืนค าร้องของเข้าสถานท่ีเลีย้งเดก็หรือเนสเซอร่ี 
②. แสดงหลกัฐานท่ีแสดงการไม่สามารถเลีย้งดไูด้ อาทเิช่น 

หลกัฐานแสดงการเข้างานของผู้ปกครอง (รวมถึงธุรกิจสว่นตวั) 
เป็นต้น 

③. ส าหรับผู้ ท่ีเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม ่
จ าเป็นต้องย่ืนท่ีอยู่อาศยัในเทศบาลท่ีอยู่ก่อนในปีก่อนหน้า 
และหลกัฐานการช าระภาษีผู้อยู่อาศยั/หลกัฐานการยกเว้นภาษีผู้
อยู่อาศยั 

※แบบฟอร์มใน①และ②
สามารถรับได้ท่ีแผนกสวสัดกิารเดก็และสถานท่ีเลีย้งเดก็หรือเนสเซอร่ีทกุแ
หง่ 
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◆ สถานที่เลีย้งเด็ก/เนสเซอร่ี 
ช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ 

ชินเซ Nakamuraminami 1-24-1 029-841-0575 

อาราคาวะโอค ิ Arakawaokinishi 2-10-11 029-841-0037 

คาสมุิกะโอกะ Kasumigaokamachi 13-20 029-821-1890 

โทวซาค ิ Touzakimachi 4-7 029-821-2807 

โทวซาคิสาขาหน้าสถานี Yamatochou9-2 Urara2 8th fl. 029-826-3515 

ทสวึะ Namiki 2-8-4 029-822-8053 

อามะคาวะ Amakawa 1-24-1 029-822-6172 

ชินคาวะ Jouhokumachi 18-19 029-822-8896 

ซากรุะคาวะ Tanaka 3-4-5 029-821-9136 

คนัดาทส ึ Kandatsuchuou 3-8-22 029-831-8464 

ทาเคะโนะอิริ Nishineminami 3-4-46 029-842-6253 

ทสจึิอรุะไอรินไค Migimomi 1681 029-841-0463 

เมกมุ ิ Karasuyama 5-2263-8 029-841-2838 

ชิระโทริ Shiratorimachi 1096-4 029-831-2590 

แองเจิลยเูมะ Manabe 2-10-23 029-822-1863 

ทสคึบุะโคคไุซ Touzakimachi 12-21 029-823-7404 

จโูอ Kandatsuchuou 1-10-21 029-830-1284 

ทาคะโอกะ  Takaoka 2303-4 029-862-4666 

ฟุจิซาว่า Fujisawa 1746 029-862-2600 

ชิระโฮะ Hasukawarashinmachi8-30 029-823-3070 

อะโอะโซระ Kamitakatsu 1800-1 029-869-7490 

คานะ Nakamuraminami 1-14-11 029-843-6877 

โดวะคงั Higashimanabemachi 9-28 029-824-1323 

◆ โรงเรียนอนบุาลท่ีได้รับการรับรอง 

ช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ 

โรงเรียนโมมิจิโคโดโมะ Shimotakatsu 2-10-22 029-821-1645 

โรงเรียนโมมิจิโคโดโมะที่ 2 Wakamatsuchou 1-73 029-822-5987 

อนบุาลมานาเบะสมุิเระ Higashimanabemachi22-11 029-824-3522 

อนบุาลแองเจิลสปอร์ต Karasuyama 5-2039 029-897-3331 

อนบุาลทสจึิอรุะเซโบะ Oomachi 9-6 029-823-1460 

อนบุาลจโูอ Kandatsuchuuou 2-1-18 029-831-2103 

อนบุาลทสจึิอรุะมิโดริ Namiki 4-1-36 029-822-7090 

อนบุาลอะโอบะได Migimomi 2755 029-842-6311 

อนบุาลฮิตาชิกกัคอุิน Otto 1029-1 029-842-7107 

อนบุาลคิดส์มาอมุะ Itaya 7-626-11 029-830-2206 

อนบุาลดงกริุ Kandatsuchuuou 5-4555-1 029-832-5415 

Kid’s land นานะอิโระ 
Oomachi11-41 Nanairo Bldg. 029-875-3651 

ศูน ย์ เลี ย้ ง เ ด็ก  K id ’ s  

r o o m ยามาโตะ Nishineminami 2-1-29 029-842-5732 

 

● สถานเลีย้งเดก็ (Jidoukan) 

สถานท่ีซึง่ด าเนินงานโดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือสนบัสนนุสขุภาพแข็งแรง 
หรือเพ่ือพฒันาอารมณ์ท่ีหลากหลายผ่านทางการเลน่ท่ีเป็นประโยชน์ 
อาทเิช่น สโมสรทกุประเภทในทกุพืน้ท่ี 

○ ทสวึะจิโดคงั…Itaya 2-712-9 ☎029-832-3112 

○ พอปลาร์จิโดคงั…Karasuyama2-530-394 ☎029-841-3212 

○ นิอิฮาริจิโดคงั…Hongou 347-1 ☎029-862-4403 

● ศูนย์ช่วยเหลอืเลีย้งดูเดก็ส่วนภมิูภาค 
มีการช่วยเหลือในการเลีย้งด ูเช่น 
การสร้างกลุม่เพ่ือนผู้ปกครองหรือแนะแนวเร่ืองตา่งๆ อย่างเช่น 
การเลน่ระหวา่งผู้ปกครองและเดก็ 
และยงัเปิดรับปรึกษาหรือให้ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการเลีย้งดเูดก็ 

○ ศูนย์ช่วยเหลือเลีย้งดูเดก็ [Sakuranbo] 

 Tanaka 3-4-5（ในสถานท่ีเลีย้งเด็ก Sakuragawa）☎029-823-1288 

○ ศูนย์ช่วยเหลือเลีย้งดูเดก็ [Arinkokurabu] 

 Migimomi 1681（ในสถานท่ีเลีย้งเด็ก Tsuchiura-airinkai）☎029-841-0463 

○ ศูนย์ช่วยเหลือเลีย้งดูเดก็ ชิระโทริเนสเซอร่ี 
 Shiratorimachi 1096-4（ในเนสเซอร่ี Shiratori）☎029-831-2590 

○ ศูนย์ช่วยเหลือเลีย้งดูเดก็[Himawari] 

 Karasuyama 5-2263-8（ในเนสเซอร่ี Megumi）☎029-841-2838 

●กิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้การเลีย้งลูก [Warabe][Nozomi]   
เปิดให้ค าปรึกษากบัเจ้าหน้าท่ีซึง่มีประสบการณ์ในการเลีย้งลกูโดยจดักิจกรร
มให้ข้อมลูการเลีย้งเดก็และกิจกรรมแลกเปล่ียนข้อมลูกนัในหมู่สมาชิก 

○ Warabe…Nakatakatsu 1-19-20 ☎029-825-1030 

○ Nozomi…Higashimanabemachi2-5 ☎029-824-8620 

（5）สุขภาพแข็งแรง 

แผนกส่งเสริมสุขภาพ ☎029-826-3471 

● ศูนย์สุขภาพ 
ให้ความช่วยเหลือเพ่ือเสริมสร้างสขุภาพท่ีแข็งแรงของพลเมืองผ่านการจดักิจ
กรรมตา่งๆ เช่น การตรวจสขุภาพทกุประเภท การให้ค าปรึกษาด้านสขุภาพ 
หรือ การให้ความรู้เร่ืองสขุภาพ 
เพ่ือป้องกนัโรคท่ีเกิดจากพฤตกิรรมการใช้ชีวิตและเพ่ือตรวจพบโรคแตเ่น่ินๆ 
และจดัการรักษาเร่งดว่นไปพร้อมๆกบัสถานท่ีตรวจสขุภาพชัว่คราวในวนัหยดุ 

● แพทย์ประจ าในวันหยุด/ห้องฉุกเฉินในวนัหยุด 
◆แพทย์ประจ าในวนัหยดุ(แผนกอายรุกรรม/แผนกสติูนรีเวช/แผนกทนัตกรรม)  

ศนูย์ Call center ☎029-824-9155  

(เฉพาะวนัเสาร์-อาทิตย์ และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 

◆ห้องฉกุเฉินในวนัหยดุ(แผนกกมุารเวช/แผนกอายรุกรรม) ☎029-823-9628 

วนัพฤหสับดี-วนัอาทิตย์ และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์…19.00-22.00 น. 

วนัอาทิตย์ และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์…9.00-12.00 น., 13.00-16.00 น. 

 (แผนกอายรุกรรมเปิดเฉพาะวนัเสาร์และช่วงกลางคืนของวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 
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◆ตรวจสุขภาพรายกลุ่ม/ตรวจสุขภาพโดยสถาบันการแพทย์ 

ประเภท/ช่ือการตรวจ อายุของกลุ่มเป้าหมาย 

ตรวจสขุภาพทัว่ไป ผู้ ท่ีอาย ุ20–39 ปี 

ตรวจระบบหายใจและทรวงอก 

ผู้ ท่ีมีอาย ุ20 ปีขึน้ไป ตรวจมะเร็งกระเพาะอาหาร 

ตรวจมะเร็งล าไส้ใหญ่(เฉพาะรายกลุม่) 

ตรวจมะเร็งตอ่มลกูหมาก ผู้ชายท่ีมีอาย ุ50 ปีขึน้ไป 

ตรวจอลัตราซาวด์ชอ่งท้อง(เฉพาะรายกลุ่ม) ผู้ ท่ีมีอาย ุ40 ปีขึน้ไป 

ตรวจมะเร็งปากมดลกู ผู้หญิงที่มีอาย ุ20 ปีขึน้ไป 

ตรวจมะเร็งเต้านม 
ผู้หญิงที่มีอายุ 20 ปีขึน้ไป 

อายทุี่เป็นเลขคู่ (22,24,26,...) 

ตรวจโรคกระดกูพรุน ผู้หญิงอายตุัง้แต ่20–70 ปี 

ตรวจสขุภาพแบบเจาะจง ผู้ ท่ีอาย ุ40–74 ปี 

ตรวจสขุภาพผู้สงูอาย ุตัง้แต ่75 ปีขึน้ไป ผู้ ท่ีอาย ุ75 ปีขึน้ไป 

（6）การประกันสุขภาพเพื่อดูแลระยะยาว 

แผนกสวสัดิการผู้สงูอาย ุ☎สายใน2463 

● ระบบประกันสุขภาพเพื่อดูแลระยะยาว 

ระบบประกนัสขุภาพเพ่ือดแูลระยะยาว คือ 
ระบบท่ีช่วยเหลือสงัคมโดยรวมไม่เพียงแตค่รอบครัวท่ีรับผิดชอบดแูลผู้สงูอายุ
เทา่นัน้ 
เม่ือช าระคา่ใช้จ่ายสว่นหนึง่แล้วจะสามารถเข้าใช้บริการดแูลท่ีจ าเป็นได้ในตอ
นท่ีผู้ ป่วยอยู่ในสภาวะท่ีต้องการการดแูลช่วยเหลือในชีวิตประจ าวนัหรือเม่ือผู้
ป่วยต้องการการดแูลอนัเน่ืองจากการป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมหรือโรคอมัพฤก
ษ์อมัพาต 
ผู้ ท่ีอายเุกิน 40 ปีขึน้ไป 
จะบงัคบัให้เข้าร่วมระบบประกนัรวมถึงชาวตา่งชาต(ินอกเหนือจากผู้พ านกัระ
ยะสัน้) จะบงัคบัให้เข้าร่วมระบบประกนัด้วยเช่นกนั 

● กลุ่มคนเป้าหมายผู้เข้าร่วมระบบประกันเพื่อดูแลระยะยาว 

ประเภท กลุม่เป้าหมาย 

ผู้ท าประกนัแบบท่ี 1 ผู้ ท่ีมีอายเุกิน 65 ปีขึน้ไป 

ผู้ท าประกนัแบบท่ี 2 
ผู้ เข้าร่วมประกนัรักษาพยาบาลท่ี 

อายเุกิน 40 ปีขึน้ไปและไมเ่กิน 65 ปี 

● ผู้ที่สามารถใช้บริการดูแลระยะยาวได้ 

ผู้ ท่ีอายเุกิน 65 ปีขึน้ไป(ผู้ เข้าร่วมประกนัแบบท่ี 1) 
สามารถเข้าใช้บริการได้เม่ือได้รับการรับรองว่าเป็นบคุคลต้องการความช่วยเ
หลือหรือการดแูล  
ผู้ ท่ีอายเุกิน 40 ปีและยงัไม่ถงึ 65 ปี (ผู้ เข้าร่วมประกนัแบบท่ี 2) 
สามารถเข้าใช้บริการได้เม่ือได้รับการรับรองว่าเป็นบคุคลต้องการความช่วยเ
หลือหรือการดแูลอนัเน่ืองจากโรคบางชนิด 
 

● เบีย้ประกันสุขภาพเพื่อดูแลระยะยาว 

เงินคา่ประกนัสขุภาพเพ่ือดแูลระยะยาวนัน้จะได้รับเงินคืนเพ่ือใช้ในการดแูลรั
กษาพยาบาล ผู้ ท่ีอายเุกิน 65 ปีขึน้ไป 
จะก าหนดคา่เบีย้ประกนัตามเง่ือนไขตา่งๆเช่น รายได้ เป็นต้น ผู้ ท่ีอาย ุ40 ปี 
และยงัไม่ถึง 65 ปี 
จะเรียกเก็บคา่เบีย้ประกนัรวมเข้าไปกบัเบีย้ประกนัรักษาพยาบาลท่ีก าลงัเข้าร่
วม 
● ประเภทของผู้ป่วยและเงนิช่วยเหลือสูงสุดในการใช้บริการดู

แลผู้ป่วยที่บ้าน 
บริการดแูลผู้ ป่วยท่ีบ้านนัน้ มีการบริการ 2 ประเภท คือ 
บริการดแูลท่ีบ้านและบริการเข้าใช้ศนูย์ดแูลผู้ ป่วยระยะสัน้ 
โดยจะก าหนดเงินช่วยเหลือสงูสดุท่ีจะได้โดยพิจารณาตามสภาพของร่างกาย
และจิตใจ 

ประเภท สภาพของจิตใจและร่างกาย (ตวัอย่าง) 

จ านวนเงินช่วยเห

ลือสงูสดุ 

(ค่าใช้จ่ายต่อเดือน) 

ผู้ ป่วยปร

ะเภท 1 

การเคลื่อนไหวพืน้ฐานในชีวิตประจ าวนั 
โดยสว่นใหญ่ผู้ ป่วยสามารถท าได้เองแตต้่องการ
การดแูลเพ่ือป้องกนัการ 

50,030 เยน 

ผู้ ป่วยปร

ะเภท 

2 

ความสามารถในการเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวั
นด้อยกว่าผู้ ป่วยประเภท 1 
และต้องการการชว่ยเหลือดแูล 

104,730 เยน 

ผู้ ป่วยปร

ะเภท 

1 

สามารถทานอาหาร, ขบัถ่าย, เปล่ียนเสือ้ผ้า 
ด้วยตวัเองได้ 
ต้องการการดแูลในบางสว่นหรือต้องการความชว่
ยเหลือบ้าง 

166,920 เยน 

ผู้ ป่วยปร

ะเภท 2 

สามารถทานอาหาร, เปล่ียนเสือ้ผ้า 
ด้วยตวัเองได้แตต้่องการการชว่ยเหลือสว่นหนึ่งใน
การขบัถ่าย 

196,160 เยน 

ผู้ ป่วยปร

ะเภท 

3 

ต้องการความช่วยเหลือเป็นบางสว่นในการทาน
อาหาร, ขบัถ่าย, เปล่ียนเสือ้ผ้า 269,310 เยน 

ผู้ ป่วยปร

ะเภท 4 

อาการของโรคสมองเส่ือมรุนแรง 
ต้องการความเช่ือเหลือทัง้หมดใน การทานอาหาร, 
การขบัถ่าย, การเปล่ียนเสือ้ผ้า 

308,060 เยน 

ผู้ ป่วยปร

ะเภท 

5 

ต้องการความชว่ยเหลือทัง้หมดในการทานอาหาร, 
การขบัถ่าย, การเปล่ียนเสือ้ผ้า 
และอยูใ่นสภาพอมัพฤกษ์ท่ีไมส่ามารถพลิกตวัได้เ
อง 

360,650 เยน 
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แผนกการค้าการท่องเที่ยว ☎สายใน2702 

（1）การหางาน 

● การเข้าท างานที่ประเทศญี่ปุ่น 

ชาวตา่งชาตท่ีิจะท างานในประเทศญ่ีปุ่ นจ าเป็นต้องมีวีซา่ซึง่รับรองการท างา
น และ 
จะต้องได้รับวีซา่ท่ีอนญุาตให้ท างานได้หรือได้รับอนญุาตจากส านกังานตรวจ
คนเข้าเมืองให้ท างานนอกเหนือจากท่ีวีซา่ก าหนด 
ในขัน้แรกให้ตรวจสอบวีซา่ของตนว่ามีคณุสมบตัทิ างานได้หรือไม่ 
และตรวจสอบรายละเอียดของงานว่าเป็นท่ียอมรับหรือไม ่

● การหางานที่ประเทศญี่ปุ่น 

สามารถหางานกบัศนูย์จดัหางานของรัฐ (Hello work) 

โดยไม่เสียคา่ใช้จา่ยใดๆ 
นอกจากนีส้ามารถเข้าใช้ศนูย์จดัหางานของเอกชนซึง่ได้รับอนญุาตจดัตัง้จาก
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสขุและแรงงาน หรือ 
เข้าใช้บริการแบบกลุม่โดยแตมี่ค่าใช้จ่ายในบางสว่น 

● ศูนย์จัดหางานของรัฐ (Hello work) 

จดัให้ค าปรึกษาหรือแนะน าอาชีพ 
ท่ีศนูย์จดัหางานของรัฐเปิดให้ใช้ระบบค้นหาข้อมลูการจ้างงานทัว่ประเทศผ่า
นระบบเครือขา่ย และเปิดแนะน าอาชีพและบริการสารสนเทศ 
〔Hello work เขตทสึจิอุระ〕 

Maneba 1-18-9 ☎029-822-5124 

 【ลา่มแปล】（10.00-12.00 น., 13.00-15.00 น.） 

ภาษาองักฤษ：วนัจนัทร์, วนัพธุ, วนัศกุร์ 
ภาษาโปรตเุกส：วนัจนัทร์ – วนัศกุร์ 
ภาษาสเปน：วนัองัคาร, วนัพฤหสับดี 
ภาษาจีน：วนัจนัทร์, วนัพธุ 

● ประกันการว่างงาน 

ประกนัส าหรับผู้ ท่ีตกงานโดยจะช่วยเหลือจ่ายเงินประกนัชดเชยให้ในระหว่าง
ท่ีว่างงาน 
เพ่ือให้ผู้ ท่ีท าประกนัจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีเสถียรภาพจนกว่าจะเร่ิมงาน
ใหม่ ชาวตา่งชาตก็ิสามารถเข้าร่วมประกนัได้หากมีวีซา่ท่ีอนมุตัใิห้ท างาน 
เบีย้ประกนั จะร่วมกนัรับผิดชอบโดยผู้ว่าจ้างและลกูจ้าง 
ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ด าเนินการขอเข้าร่วมประกัน 
เงินช่วยเหลือผู้ว่างงาน จะได้รับเงินตามเง่ือนไขคือ 
เป็นผู้ ท่ีเข้าร่วมประกนัมามากกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 2 ปี 
(โดยจะนบัย้อนหลงัจากวนัท่ีตกงานไปเป็นระยะเวลา 2 ปี) และ 
เป็นผู้ ท่ีมีความตัง้ใจในการท างานอีกครัง้และอยู่ในสภาพท่ีท างานได้ 
ย่ืนเร่ืองรับเงินช่วยเหลือได้โดยน าเอกสารใบแจ้งลาออกไปท่ีศนูย์จดัหางานขอ
งรัฐ (Hello work) และ หากเป็นกรณีทีตกงานเน่ืองจากเหตผุลตา่งๆเช่น 
การยกเลกิจ้างงาน หรือ บริษัทล้มละลาย 
สามารถเข้ารับเงินช่วยเหลือได้เช่นกนั กรุณาเข้าสอบถามรายละเอียดได้ท่ี 
ศนูย์จดัหางานของรัฐ (Hello work) 

（2）เงื่อนไขการของจ้างงาน 

● สัญญาการจ้างงาน 

ข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและลกูจ้าง ซึง่เรียกว่า “สญัญาจ้างงาน”  
ระบเุง่ือนไขการท างานในองค์กรท่ีจ้างงาน เช่น บริษัท เป็นต้น  
ตามกฎหมายของญ่ีปุ่ น ผู้ว่าจ้างจ าเป็นต้องมอบเอกสารตา่งๆ เช่น 
หนงัสือสญัญา ซึง่มีการระบเุง่ือนไขการจ้างงาน คือ คา่จ้างงาน, 
ชัว่โมงการท างาน และอ่ืนๆ ให้กบัลกูจ้าง กรณีท่ีไม่มีหนงัสือสญัญา 
จะถือว่าไม่มีหลกัฐาน ซึง่อาจก่อให้เกิดปัญหาได้ 
จงึส าคญัเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องท าข้อตกลงเง่ือนไขการจ้างงานในหนงัสือสญัญา 

〔เง่ือนไขการจ้างงานจ าเป็นต้องก าหนดอย่างชัดเจนในหนังสือสัญญา〕 

①. ระยะเวลาของสญัญาจ้างงาน 

②. สถานท่ีท างาน และ เนือ้หางาน 

③. เวลาเร่ิมงาน,เวลาเลกิงาน และ เนือ้หานอกเหนือจากเวลาท างาน เช่น 

เวลาท างานนอกเวลา, เวลาพกัผ่อน. วนัหยดุ หรือ วนัพกัร้อน เป็นต้น 

④. อตัราคา่จ้างท่ีก าหนด, วิธีการค านวณคา่จ้าง และ วิธีจ่ายเงินคา่จ้าง, 

วนัสดุท้ายท่ีต้องออกเงินคา่จ้างและช่วงเวลาท่ีจะจ่ายเงินคา่จ้าง 

⑤. ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการลาออกจากงาน 

● เนือ้หาส าคัญในเงื่อนไขการจ้างงาน 

〔ค่าจ้าง〕 

ผู้ว่าจ้างจะต้องก าหนดและจ่ายโดยเง่ือนไขตา่งดงันี ้① สกลุเงินท่ีจ่าย ② 

จ่ายให้กบัลกูจ้างโดยตรง ③ จ่ายเตม็จ านวนเงิน ④ ทกุเดือนจ่ายมากกว่า 1 

ครัง้ขึน้ไป ⑤ ต้องก าหนดช่วงเวลาและจา่ยตามท่ีก าหนดไว้ และ 

กรณีท่ีลาออกจากงาน ต้องจ่ายเงินสว่นท่ีเหลือภายใน 7 วนัหลงัย่ืนค าร้อง 

〔ช่ัวโมงการท างาน〕 

ชัว่โมงการท างาน จะถกูก าหนดให้อยู่ใน 8 ชัว่โมงตอ่ 1 วนั และ 40 ชัว่โมงตอ่ 

1 สปัดาห์โดยไม่รวมเวลาพกั 

〔เวลาพัก〕 

ผู้ว่าจ้าง เม่ือลกูจ้างท างานเกิน 6 ชัว่โมงใน 1 วนั ต้องให้เวลาพกั 45 
นาทีขึน้ไป หรือ เม่ือลกูจ้างท างานเกิน 8 ชัว่โมงใน 1 วนั อย่างเช่น 
การท างานนอกเวลา ต้องให้เวลาพกั 1 ชัว่โมงขึน้ไป 

〔วันหยุด〕 

ผู้ว่าจ้างต้องจดัหาวนัหยดุให้ลกูจ้างมากกว่า 1 ครัง้ตอ่สปัดาห์ หรือ มากกว่า 

4 วนั ตอ่ 4 สปัดาห์ 

〔วันลาหยุด〕 

ผู้ว่าจ้างต้องจดัหาจ านวนวนัท่ีได้ก าหนดเพ่ือลกูจ้างจะสามารถลาหยดุได้วนัท่ี
ตนอยากลา นอกเหนือจากวนัหยดุท่ีก าหนดไว้ให้ 
ผู้ว่าจ้างของลกูจ้างท่ีมีจ านวนวนัท างานน้อย เช่น ลกูจ้างชัว่คราว 
ก็ต้องจดัหาวนัหยดุโดยพิจารณาตามจ านวนวนัท างาน  แตท่ว่า 
ลกูจ้างต้องขออนมุตัก่ิอนวนัท่ีต้องการหยดุ 
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〔การท างานล่วงเวลา〕 

ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเพิ่มสดัสว่นจากคา่จ้าง ในกรณีท่ีให้ลกูจ้างท างานนอกเวลา, 
ในวนัหยดุ หรือ ในเวลากลางคืน 
①. กรณีท่ีให้ลกูจ้างท างานนอกเวลาเกินกว่า 8 ชัว่โมงใน 1 วนั หรือ 40 

ชัว่โมงใน 1 สปัดาห์ ต้องจ่ายคา่จ้างเพิ่มมากกว่า 25% 
ของเงินคา่จ้างปกต ิ

②. กรณีท่ีให้ลกูจ้างท างานในวนัหยดุ ต้องจ่ายคา่จ้างเพิ่มมากกวา่ 35% 

ของเงินคา่จ้างปกต ิ
③. กรณีท่ีให้ลกูจ้างท างานในเวลากลางคืน (ช่วงเวลา ตัง้แต ่22:00 น. ถึง 

5:00 น.) ต้องจ่ายคา่จ้างเพิ่มมากกวา่ 25% ของเงินคา่จ้างปกต ิ
〔การจ้างงานไปบริษัทอ่ืน〕 

การจ้างงานไปบริษัทอ่ืน คือ 
การท่ีลกูจ้างได้รับการจ้างงานจากบริษัทต้นสงักดัแตจ่ะถกูสง่ตวัไปท างานท่ีบ
ริษัทอ่ืน โดยจะท างานตามค าสัง่และการควบคมุตามบริษัทท่ีถกูสง่ไป 
〔งาน Part time (พาร์ทไทม์)〕 

จะเรียกลกูจ้างผู้ มีเวลาท างานสัน้กว่าเวลาท างานปกตท่ีิบริษัทก าหนดไว้ 
และมีก าหนดเวลาในสญัญาจ้าง 
〔การจ้างงานลูกจ้างผู้หญิง/ผู้เยาว์〕 

ในการท างานนัน้ผู้ ท่ีอายตุ ่ากว่า 15 ปี 
ไม่สามารถท างานได้นอกเหนือจากกรณีพเิศษ และ 
ผู้ว่าจ้างเม่ือจ้างผู้ ท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 18 ปีจะต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขตา่งๆ เช่น 
อนญุาตให้ท างานได้เกิน 8 ชัว่โมงตอ่ 1 วนั และ 40 ชัว่โมงตอ่ 1 สปัดาห์ และ 
ไม่อนญุาตให้ท างานในเวลากลางคืน 
นอกจากนี ้ส าหรับลกูจ้างผู้หญิงแม้แตก่รณีท่ีลกูจ้างมีอายเุกิน 18 
ปีแล้วก็ตาม 
จะต้องตัง้เง่ือนไขท่ีแน่นอนในการท างานท่ีมีอนัตรายหรืออาจเป็นอนัตรายได้ 
หรือ ห้ามไม่ให้ท างานดกึ/ท างานในวนัหยดุ 
อีกทัง้ต้องจดัหาวนัหยดุเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ เช่น วนัหยดุลาคลอด, 
วนัหยดุเพ่ือเลีย้งดลูกู หรือ วนัหยดุเน่ืองจากอาการปวดประจ าเดือน   
〔การเลิกจ้าง〕 

การเลกิจ้าง คือ การยกเลกิสญัญาวา่จ้างตามเจตนาของผู้ ว่าจ้างแตฝ่่ายเดียว 
โดยลกูจ้างไม่มีเจตนาจะยกเลกิ 
แตท่ว่าการยกเลกิจ้างจ าเป็นจะต้องมีเหตผุลอนัสมควร 
〔การลาออก〕 

ในการขอยกเลกิสญัญาจ้างงานจะต้องมีการย่ืนขอลาออกจากลกูจ้าง 
สญัญาจะถือเป็นอนัสิน้สดุลงเม่ือผู้ว่าจ้างยินยอม 
หลงัจากท่ีผู้ว่าจ้างยอมรับการลาออกแล้ว 
ลกูจ้างจะไม่สามารถขอถอนใบลาออกได้ ดงันัน้กรุณาคดิให้รอบคอบถ่ีถ้วน 
〔กรณีได้รับบาดเจ็บหรือเจบ็ป่วยในหน้าท่ี〕 

กรณีท่ีลกูจ้างได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในหน้าท่ี 

ผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดชอบคา่รักษาบ าบดั หรือ ชดเชยในการพกังาน 

ตามกฏหมายก าหนด  

แตท่ว่า กรณีท่ีผู้ว่าจ้างไม่สามารถชดเชยได้ตามสมควร 

จะต้องเข้าประกนัอบุตัเิหตขุองลกูจ้างและผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายเบีย้ประกนัให้ก

รณีท่ีลกูจ้างเกิดบาดเจ็บในหน้าท่ี จะสามารถรับเงินช่วยเหลือได้ทกุรูปแบบ 
 

（3）ปรึกษาการท างาน 

● ปรึกษาปัญหาเน่ืองจากการท างาน เช่น เงื่อนไขการจ้างงาน 

มีการจดัตัง้ศนูย์ควบคมุมาตรฐานแรงงานอนัเป็นหน่วยงานของรัฐเพ่ือควบคุ
ม/ชีแ้นะมาตรฐานในท่ีท างานให้เป็นไปตามในสญัญาจ้างงาน 
สามารถปรึกษาเก่ียวกบัปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัการท างาน อาทเิช่น 
การไม่ได้รับจ่ายเงินเดือน, การไลอ่อกกะทนัหนั, การได้รับบาดเจ็บในหน้าท่ี 
และท่ีจดุให้ค าปรึกษาแรงงานของลกูจ้างชาวตา่งชาตซิึง่ตัง้อยู่ท่ีกรมแรงงานข
องจงัหวดัอิบารากิ เปิดให้ค าปรึกษาเป็น ภาษาองักฤษ, ภาษาจีน และ 
ภาษาสเปน 
〔ศูนย์ควบคุมมาตรฐานแรงงานเขตทสึจิอุระ〕 

 Chuou 2-14-11 

 ☎029-821-5127 

〔มุมให้ค าปรึกษาแรงงานของลูกจ้างชาวต่างชาติ〕 

 Mitoshi Miyamachi 1-8-31 

 ☎029-224-6214 

【บริการล่าม】 

ภาษาจีน：วนัจนัทร์, วนัศกุร์ท่ี 1 และ 2 ของเดือน 
ภาษาองักฤษ, ภาษาสเปน：วนัจนัทร์, วนัพฤหสับดีท่ี 1 และ 2 ของเดือน 
（9.00-12:00 น.,13.00-16.30 น.） 

（4）เพื่อการใช้ชีวิตที่ดี 

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค ☎029-823-3928 

● กิจกรรมซึง่จดัโดยศนูย์คุ้มครองผู้บริโภค 

มีการจดักิจกรรม เช่น เปิดให้ค าปรึกษา 
เพ่ือให้พลเมืองมีความเป็นอยู่ท่ีดีและปลอดภยั 

〔การให้ค าปรึกษาผู้บริโภค〕 

ให้ค าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกบัข้อสงสยัหรือเร่ืองร้องทกุข์ตา่งๆอนัเก่ียวกบั 
สนิค้าในชีวิตประจ าวนัหรือสญัญาตา่งๆ โดยผู้ เช่ียวชาญ 
ในกรณีท่ีเกิดปัญหาการอปุโภคบริโภค โปรดเข้ามาปรึกษา 
◆เวลาให้ค าปรึกษา：วนัจนัทร์～วนัศกุร์ 

9.30-12.00 น., 13.00-16.30 น. 
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（1）โรงเรียน 

● ระบบการศึกษาของประเทศญ่ีปุ่น 

การศึกษาภาคบงัคบัของญ่ีปุ่ น ได้แก่ ประถมศึกษา 6 ปี และ 
มธัยมศึกษาตอนต้น 3 ปี รวมทัง้สิน้ 9 ปี นอกจากนี ้
ยงัสามารถศึกษาตอ่ในสถานศึกษาต่างๆได้เมื่อเข้าสอบคดัเลือก เชน่ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี, มหาวิทยาลยั 4 ปี (มหาวทิยาลยัหลกัสตูรเร่งรัด 2 
ปี) เป็นต้น 
โรงเรียนจะเร่ิมภาคการศึกษาในเดือนเมษายน 
และจะจบภาคการศึกษาในเดือนมนีาคมของปีถดัมา อีกทัง้ 
ประเภทของโรงเรียนจะแบง่ตามการบริหาร โรงเรียนแหง่รัฐบริหารโดยประเทศ, 
โรงเรียนแหง่ราชการบริหารโดยจงัหวดัหรือเทศบาล และ 
โรงเรียนเอกชนบริหารโดยนติิบคุคลของสถานศึกษา 
และยงัมีโรงเรียนอนบุาลซึง่เป็นสถานศึกษาเพ่ือเด็กก่อนเข้าเรียนในโรงเรียนประถ
มศึกษา 

● การเข้าโรงเรียนอนุบาล 

แผนกระบบการศึกษา ☎สายใน5110 

โรงเรียนอนบุาล คือ 
สถานศกึษาท่ีก่อตัง้ขึน้เพ่ือเดก็ก่อนเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศกึษา 
ท่ีเขตทสจึิอรุะมีทัง้โรงเรียนอนบุาลของรัฐและโรงเรียนอนบุาลของเอกชน 
ชัว่โมงการเรียนการสอนปกตจิะอยู่ท่ี 4 ชัว่โมงตอ่ 1 วนั 
และในบางโรงเรียนอาจมีตอ่เวลาการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ  
ในการเปิดรับสมคัรนกัเรียนของโรงเรียนอนบุาลของรัฐ 
จะเร่ิมเปิดรับในเดือนกนัยายนของทกุปีและทกุๆ 
โรงเรียนจะเปิดรับเดก็ซึง่มีอาย ุ4 ปี และ 5 ปี อีกทัง้ 
โรงเรียนอนบุาลเอกชนสว่นใหญ่จะเปิดรับเดก็ซึง่มีอายุ 3 ปี จนถงึ 5 ปี 
ในกรณีท่ีมีความประสงค์อยากสมคัรเข้าโรงเรียน 
กรุณาสอบถามรายละเอียดท่ีโรงเรียนโดยตรง  
อนึง่ โรงเรียนทสจึิอรุะท่ี 2, โรงเรียนซวึะ และโรงเรียนโออิวะตะ 
จะปิดโรงเรียนในเดือน มีนาคม ปีเฮเซย์ท่ี 30  

◆ โรงเรียนอนุบาล 
โรงเรียนอนบุาลของรัฐ 

ช่ือโรงเรียน ท่ีอยู่ เบอร์ตดิตอ่ 

ทสจึิอรุะ Bunkyouchou 9-6 029-821-0796 

ทสจึิอรุะท่ี 2  Fujisaki 2-1-46 029-821-1310 

ทสวึะ Itaya 4-714-7 029-831-3735 

โออิวะตะ Koiwatahigashi2-18-4 029-824-3430 

นิอิฮาริ Sawabe 1423-4 029-862-3507 

โรงเรียนอนบุาลเอกชน 

อะโอบะได Migimomi 2755 029-842-6311 

อะมะคาวะ Amakawa 1-4-19 029-821-4126 

Angel sport Karasuyama 5-2039 029-842-6820 

ชิระโฮะ Hasukawarashinmachi 11-35 029-823-2695 

ชินงะค ุ Tenomachi 4524 029-828-1905 

จโูอ Kandatsuchuuou 2-1-18 029-831-2103 
มหาวิทยาลยันานาชาต ิ

หลกัสตูรระยะสัน้ซึคบุะ Manabe 6-6-9 029-826-5146 

ทสจึิอรุะเซย์โบะ Oomachi 9-6 029-823-1460 

สาธิตม.ปลายของ 
มหาลยัทสจึิอรุะนิฮง Sakuragamachi 17-45 029-822-0696 

ทสจึิอรุะมิโดริ Namiki 4-1-36 029-822-7090 

นาคะมรุะชิระยริู Nakamuraminami 5-31-1 029-841-5885 

ฮิตาจิกกัคอุิน Otto 1029-1 029-842-7107 

มะนะเบะสมุิเระ Higashimanabemachi22-11 029-824-3522 

โมมิจิโคโดโมะเอน Shimotakatsu 2-10-22 029-821-1645 

โมมิจิโคโดโมะเอนท่ี 2  Wakamatsuchou 1-73 029-822-5987 

● การเข้าศึกษาในโรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

แผนกระบบการศึกษา ☎สายใน5108 

โรงเรียนประถม คือ โรงเรียนท่ีเปิดให้การสอนเด็กท่ีอายตุัง้แต่ 7 ปีจนถงึ 12 ปี 
และ โรงเรียนมธัยมต้น คือ 
โรงเรียนท่ีเปิดให้การสอนเด็กท่ีจบการศึกษาในระดบัชัน้ประถมศึกษาและอาย ุ
13 ปีเต็มถึง 15 ปีเต็ม  
คนญ่ีปุ่ นมีการศึกษาภาคบงัคบัคือประถมศกึษาและมธัยมศึกษาตอนต้น 
ชาวตา่งชาติมอิยูใ่นขอบเขตในข้อบงัคบั 
แต่สามารถเข้าเรียนได้เชน่เดียวกบัคนญ่ีปุ่ น 
การเรียนการสอนในโรงเรียนประถมและโรงเรียนมธัยมต้นจะใช้ภาษาญ่ีปุ่ นเป็นห
ลกั และไมม่คี่าใช้จา่ยในบางประเภท เช่น คา่เทอมหรือคา่หนงัสือ 
แต่ก็จะมีคา่ใช้จ่ายบางประเภทท่ีต้องรับผดิชอบเองด้วย เช่น ค่าอาหารกลางวนั, 
ค่าอปุกรณ์การสอน หรือ คา่ทศันศึกษา เป็นต้น 
และมีการก าหนดโรงเรียนท่ีสามารถเข้าศึกษาได้ตามพืน้ท่ีท่ีอาศยัอยู่ 

◆ โรงเรียนประถม 

ช่ือโรงเรียน ท่ีอยู่ เบอร์ตดิตอ่ 

ทสจึอิรุะ Ootemachi 13-32 029-822-2325 

ชิโมะทะคะทส ึ Shimotakatsu 4-2-9 029-821-1100 

อาสมึะ Naka 455 029-841-0565 

โออิวาตะ Ooiwata 2066-1 029-821-0247 

มานาเบะ Manabe 4-3-1 029-821-0752 

ทสวึะ Namiki 5-4826-1 029-831-1510 

อาระคาวะโอค ิ Arakawaokihigashi3-24-3 029-841-0049 

นาคะมรูะ Nakamuraminami 5-29-5 029-841-0168 

ทสจึิอรุะท่ี 2 Fujisaki 2-1-41 029-821-0205 

คามิโอทสฮึิกะช ิ Okijukumachi 2489 029-828-1018 

คามิโอทสนิึชิ Tenomachi 3651 029-828-1016 

คนัดาทส ึ Nakakandatsumachi 4 029-831-5999 

มิกิโมม ิ Migimomi 1728-3 029-842-2501 

ทสวึะมินามิ Hitana 3090 029-823-8251 

โอ๊ตโตะ Ottominami 2-1-1 029-843-2008 

สกุะยะ Sugenoyamachi 1464-8 029-831-8331 

ฟุจิซาวะ Fujisawa 3057 029-862-3505 

โทริเดะ Takaoka 1367 029-862-3506 

ยามะโนะโช Hongou 301 029-862-3504 

8.การศกึษา 
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◆ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
ช่ือโรงเรียน ท่ีอยู่ เบอร์ตดิตอ่ 

ทสจึิอรุะท่ี 1 Bunkyouchou 3-8 029-821-3679 

ทสจึิอรุะท่ี 2 Higashimanabemachi 21-7 029-821-0808 

ทสจึิอรุะท่ี 3  Nakamuraminami1-25-15 029-841-0200 

ทสจึิอรุะท่ี 4 Nakatakatsu 3-10-4 029-821-0297 

ทสจึิอรุะท่ี 5 Tenomachi 3218-1 029-828-1021 

ทสจึิอรุะท่ี 6 Migimomi 428 029-842-7751 

ทสวึะ Nakanuki 1222-2 029-831-0866 

นิอิฮาริ Fujisawa 913 029-862-3503 

◆ แนะน าการศึกษาในโรงเรียน 
กรณีเป็นผู้ ท่ีลงทะเบียนผู้อยูอ่าศยัในเขตซึจอิรุะและมคีวามประสงค์จะเข้าโรงเรีย
นประถมของรัฐ หรือ โรงเรียนมธัยมต้นของรัฐ 
ด าเนินเร่ืองเข้าเรียนได้ท่ีสมาคมครูผู้ปกครองโดยน า Residence card 

(ไซริวการ์ด) ไปด้วย 
และในกรณีท่ีไมส่ามารถด าเนนิเร่ืองได้ทนัเวลาท่ีก าหนดเน่ืองจากเหตผุลต่างๆ 
แต่เปิดให้สง่เอกสารขอเข้าเรียนได้ตลอด  
และในครอบครับท่ีมีเด็กซึ่งมีก าหนดจบการศกึษาจากโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 
สามารถย่ืนเอกสารขอเข้าเรียนไปท่ีโรงเรียนมธัยมต้นผา่นทางโรงเรียนประถมท่ี
ก าลงัศึกษาอยูไ่ด้ 

◆ ระบบช่วยเหลือการเข้าศกึษา 
โรงเรียนประถม หรือ โรงเรียนมธัยมต้นของรัฐ ไมต้่องเสียคา่ใช้จา่ยบางอยา่งเช่น 
ค่าเทอม หรือ ค่าหนงัสือเรียน แต่ก็มภีาระในคา่ใช้จา่ยบางประเภทด้วยเช่นกนั 
อาทิเช่น ค่าอาหารกลางวนั, ค่าอปุกรณ์การสอน หรือ ค่าทศันศึกษา  
ในครอบครัวท่ีมีปัญหาด้านเศรษฐกจิไมส่ามารถช าระคา่ใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการศึ
กษาได้ จะมีระบบเพ่ือชว่ยเหลือ ผู้ ท่ีสามารถเข้ารับความช่วยเหลือได้คือ 
ครอบครับท่ีมคีณุสมบตัิตรงกบัเง่ือนไขตา่งๆด้านลา่ง 
และได้รับการอนมุตัจิากสมาคมครูผู้ปกครอง 
①. ครอบครัวท่ีต้องการความชว่ยเหลือในการด ารงชีพเน่ืองจากอาชีพท่ีไม่

มัน่คงของผู้ปกครอง 
②. ครอบครัวท่ีต้องการความชว่ยเหลือในการด ารงชีพเน่ืองจากการเป็นพ่อ

แม่เลีย้งเด่ียว 
③. ครอบครัวท่ีหยดุชัว่คราวหรือยกเลกิ รับความช่วยเหลือในการใช้ชีวิต 
กรณีท่ีประสงค์ขอเข้ารับความช่วยเหลือ 
กรุณายื่นเร่ืองท่ีโรงเรียนโดยน าเอกสารท่ีแสดงให้เหน็รายได้ในปีท่ีผ่านมาไปแสดง
ด้วย 

◆ การสนับสนุนการเรียนภาษาญ่ีปุ่ น 

แผนกการศกึษาตลอดชีวิต ☎สายใน5114 

ท่ีเขตทสจึิอรุะให้การสนบัสนนุการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นแก่เดก็นกัเรียนชาวตา่งชา
ต ิโดยจดักิจกรรมตา่งๆ ซึง่ได้รับความช่วยเหลือจากอาสาสมคัรในพืน้ท่ี เช่น 
การสนบัสนนุเดก็นกัเรียนภายในห้องเรียนภาษาญ่ีปุ่ นในโรงเรียนประถมหรือโ
รงเรียนมธัยมต้น จะมีการสอนทวนซ า้ในเร่ืองตา่งๆอย่างเช่น 
ค าศพัท์ภาษาญ่ีปุ่ นหรือขนบธรรมเนียมความเป็นอยู่ของญ่ีปุ่ น 
และยงัให้การสอนภาษาญ่ีปุ่ นโดยใช้อปุกรณ์การสอนทกุชนิดเพ่ือเสริมสร้างทั
ศนคตหิรือความสามารถที่จ าเป็นในการใช้ชีวิตได้อย่างมีความหวงัและความ
ฝันในประเทศญ่ีปุ่ น  

◆ ชมรมหลังเลกิเรียน 

แผนกการศึกษาตลอดชีวติ ☎สายใน5163 

มีการวางแผนเพ่ือการเตบิโตท่ีแขง็แรงของเดก็ๆโดยสร้างพืน้ท่ีในการใช้ชีวิตห
รือการเลน่หลงัเลกิเรียน 
มีกลุม่เป้าหมายเป็นเดก็นกัเรียนประถมหรือเดก็ทีพ่่อแม่ไม่สามารถเลีย้งดไูด้เ
น่ืองจากเหตผุลตา่งๆ เช่น ผู้ปกครองท่ีท างานช่วงกลางวนั เป็นต้น 
เง่ือนไขในกรณีท่ีมีความประสงคเ์ข้าร่วมชมรม 
ให้ตดิตอ่สอบถามท่ีชมรมเพ่ือเดก็ที่ประสงค์เข้าร่วมทกุชมรมหรือผู้ รับผิดชอบ
ดแูลเยาวชนในแผนกการศกึษาชัว่ชีวิต 

● โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย รับเด็กผู้ ท่ีจะมีอาย ุ15 ปีเต็มภายในวนัท่ี 1 
เมษายนในปีนัน้ และจ าเป็นท่ีจะต้องจบการศึกษาท่ีโรงเรียนมธัยมต้นของญ่ีปุ่ น 
หรือ คาดวา่จะจบการศึกษา หรือ จบหลกัสตูรมธัยมต้นท่ีต่างประเทศ 
มธัยมปลายไมอ่ยูใ่นการศึกษาภาคบงัคบั 
แต่ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นมีผู้ ท่ีเรียนต่อในมธัยมปลายมากกวา่ 90% 
เพ่ือการเข้าศึกษาต่อจ าเป็นต้องเข้าสอบคดัเลือกเข้าโรงเรียน 
แต่มีการจดัตัง้โรงเรียนขอบเขตพิเศษเพ่ือชาวตา่งชาติ 
หรือจดัตัง้ระบบแนะน าเข้าโรงเรียน 
โรงเรียนมธัยมปลายมีทัง้โรงเรียนราชการและโรงเรียนเอกชน 
มีการแบง่หลกัสตูรตามเนือ้หาในชัว่โมงเรียนโดยแบง่เป็น หลกัสตูรปกต,ิ 
หลกัสตูรเฉพาะทาง(หลกัสตูรเทคนิค, หลกัสตูรพาณิชย์,หลกัสตูรงานเรือน 
เป็นต้น) และ หลกัสตูรผสมผสาน 
อีกทัง้จะแบง่ภาคการเรียนตามเวลาท่ีเข้าเรียนได้แก่ ภาคเต็มเวลา(กลางวนั), 
ภาคก าหนดเวลา(กลางวนั,กลางคืน) และ  ภาคการศึกษาทางไกล 

● โรงเรียนมัธยมปลายเฉพาะทาง โรงเรียนเทคนิคพเิศษ โรงเรียนประเภทต่างๆ 
นอกจากโรงเรียนมธัยมปลายแล้ว 
ยงัสามารถเลือกโรงเรียนประเภทอ่ืนๆท่ีเข้าหลกัสตูรเพ่ือเป็นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทา
งอยา่ง 
โรงเรียนมธัยมปลายเฉพาะทางหรือหลกัสตูรการสอนโดยอาชีพท่ีน ามาใช้จริง, 
โรงเรียนเทคนคิพเิศษท่ีเข้าเรียนเทคนคิเฉพาะทาง เชน่ การตดัเยบ็, การบญัชี, 
การค านวณด้วยลกูคิด, การซอ่มบ ารุงจกัรยานยนต์, การอาหาร, โภชนาการ, 
พยาบาล, เสริมสวย, ภาษาองักฤษ, อตุสาหกรรม เป็นต้น 

● มหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัระยะสัน้ 

มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัระยะสัน้ คือ 
โรงเรียนเพ่ือผู้ ท่ีมีความสามารถในการเรียนเทียบเทา่หรือมากกว่าการจบการศึก
ษามธัยมปลาย สามารถเรียนตอ่ในมหาวิทยาได้ ซึง่มีทัง้มหาวิทยาลยัของรัฐ, 
มหาวิทยาลยัโดยราชการ และมหาวิทยาลยัเอกชน 
จ าเป็นต้องเข้ารับการสอบเลือก 
ผู้ ท่ีมคีณุสมบตัิในการเข้าสอบคือผู้ ท่ีมคีณุสมบตัิตรงตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

〔คุณสมบัตผู้ิมีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือกมหาวทิยาลัย〕 

①. ผู้ ท่ีจบการศกึษามธัยมปลายในญ่ีปุ่ นหรือตา่งประเทศ 

②. ผู้ ท่ีสอบผ่านในการสอบจบการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย 

③. ผู้ ท่ีถือคณุสมบตัติา่งๆ เช่น IB Diploma และจะอายคุรบ 18 ปี 

ภายในวนัท่ี 1 เมษายนในปีท่ีเข้าศกึษา 
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（2）การศึกษาช่ัวชีวิต 
เราได้วางแผนอย่างจริงจงัโดยตัง้เป้าหมาย 

“สร้างเมืองท่ีจะดแูลให้ความเป็นอยู่ท่ีสมบรูณ์” มีการจดัหาอปุกรณ์ สถานท่ี 

ส าหรับสนบัสนนุโอกาสในการเรียนรู้อย่างเสรี ไมว่่าใคร ที่ไหน เม่ือไหร่ 

เพ่ือสง่เสริมการใช้ชีวิตได้อย่างมีคณุภาพตลอดชีวิต และ 

มีการเปิดห้องเรียนหรือหลกัสตูรอนัหลากหลายอย่าง 

งานอดเิรกหรือวฒันธรรม เป็นต้น เพ่ือผู้ ท่ี “อยากจะเรียนรู้ไปตลอดชีวิต” หรือ 

“อยากจะมีคณุภาพท่ีดีขึน้”  

● สมาคมวัฒนธรรม 

แผนกวัฒนธรรม ☎สายใน5119 

กลุม่บคุคลหลากหลายได้จดักิจกรรมโดยตัง้เป้าหมายเพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมข

องกลุม่วฒันธรรมทกุประเภทหรือเพ่ือพฒันาวฒันธรรมพลเมือง 

โดยมีหลายประเภท เช่น ชกิิน, ชงชา, จดัดอกไม้, บลัเลต์, หมากล้อม, โชงิ, 

วรรณคดี, ละครภาพยนตร์, วรรณกรรม, ดนตรีญ่ีปุ่ น, ดนตรี, ศลิปะ, 

ดนตรีพืน้บ้าน ระบ าพืน้บ้าน, ออเคสตร้า, ประเพณีพืน้บ้าน, ละครโน, 

ดนตรีในงานเทศกาล เป็นต้น   

หากมีความประสงค์เข้าร่วมกลุม่วฒันธรรมใดๆก็ตาม 

กรุณาตดิตอ่ท่ีแผนกวฒันธรรม 

● หอประชุมของเขต(ศูนย์กลางชุมชน) 

แผนกการเรียนรู้ตลอดชีวิต ☎สายใน5114 
แผนกกจิกรรมพลเมือง ☎สายใน2456 

สามารถเข้าใช้เป็นฐานท่ีตัง้กิจกรรมชมุชนหรือกิจกรรมสงัคมสงเคราะห์ของพื ้

นท่ี, สถานท่ีเพ่ือการศกึษา แลกเปล่ียนหรือรวมกลุม่ของคนในพืน้ท่ี 

◆ เนือ้หากจิกรรมส าคัญ 

①. เปิดสอนหลกัสตูรทกุประเภท： เช่น หลกัสตูรตอ่เน่ือง หรือ 

หลกัสตูรวฒันธรรม, หลกัสตูรสขุภาพ, หลกัสตูรเพ่ืองานอดเิรก 

②. สนบัสนนุกิจกรรมเรียนรู้จากการใช้ชีวิต：จดักิจกรรมตา่งๆ เช่น 

กิจกรรมกลุม่หรือกิจกรรมชมรม, กิจกรรมการเรียนรู้ในชีวิตของพืน้ท่ี 

③. ผลกัดนักิจกรรมชมุชน：สนบัสนนุกิจกรรมในพืน้ท่ีเช่น คณะกรรมการ  

หรือด าเนินงานเทศกาลของหอประชมุเขต  

◆ เวลาเปิดหอประชุม 

9.00～17.00 น. 

※ หรือเปิดให้บริการถึง 22.00 กรณีเปิดใช้ในเวลากลางคืน  

◆ วันหยุดหอประชุม 

     วนัจนัทร์, วนัหยดุนกัขตัฤกษ์, วนัหยดุปีใหม่, วนัท าความสะอาดประจ า 

※สามารถตดิตอ่เข้าใช้ส าหรับกลุม่ได้ในวนัจนัทร์หรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ์  

◆ การยื่นขออนุญาตใช้ 

ตดิตอ่ขออนญุาตชัว่คราวผ่านโทรศพัท์หรืออินเตอร์เน็ต 

และขอเข้าใช้จริงได้ท่ีประชาสมัพนัธ์ในหอประชมุทกุๆแหง่ 

 

 

◆ หอประชุมในท้องที่ 
ช่ือหอประชมุ ท่ีอยู่ เบอร์ตดิตอ่ 

หอประชมุของพืน้ท่ีอิจจ ู Ootemachi 13-9 029-821-0104 

หอประชมุของพืน้ท่ีนิจ ู Kidamari 1675 029-824-3588 

หอประชมุของพืน้ท่ีซนัจ ู Nakamura-Minami4-8-14 029-843-1233 

หอประชมุของพืน้ท่ียงจ ู Kokubuchou 11-5 029-824-9330 

หอประชมุของพืน้ท่ีคามโิอทส ึTenomachi 3252 029-828-1008 

หอประชมุของพืน้ท่ีโลคจุู Karasuyama 2-2346-1 029-842-3585 

หอประชมุทสวึะ Namiki 5-4824-1 029-832-1667 

หอประชมุพืน้ท่ีนิอิฮาริ Fujisawa 982 029-862-2673 

● หอสมุดประจ าเขต 

หอสมดุ ☎029-822-3389 

◆ เวลาเปิดหอสมุด 

หอสมดุหลกั: วนัองัคาร – วนัศกุร์ เวลา 9.30-19.00 น. 
วนัเสาร์・วนัอาทติย์・วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ เวลา 9.30-17.00 น. 
หอสมดุย่อย：เวลา 9.30-17.00 น. 
◆ วันหยุดหอสมุด 

หอสมดุหลกั：วนัจนัทร์, วนัพฤหสับดีท่ี 3 ของเดือน 
หอสมดุย่อย：วนัจนัทร์(กรณีท่ีเป็นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

วนัถดัมาก็จะเป็นวนัหยดุหอสมดุ), วนัหยดุนกัขตัฤกษ์, 
วนัพฤหสับดีท่ี 3 ของเดือน 

※วนัสิน้ปี・วนัปีใหม่, วนัหยดุดแูลหอสมดุ 
◆ การยืมหนังสือในหอสมุด 

จ าเป็นต้องใช้บตัรอนญุาตใช้บริการและส าหรับผู้ ท่ีเข้าใช้เป็นครัง้แรก 
กรุณาน าหลกัฐานแสดงตวั เช่น Residence card (ไซริวการ์ด) ไปด้วย 
◆ บริการจองหนังสือ 

สามารถจองหนงัสือผ่านโทรศพัท์หรือโฮมเพจของหอสมดุ 
※น าหลกัฐานแสดงตวั เช่น Residence card (ไซริวการ์ด) ไปด้วย 

ผู้ ท่ีมีอายนุกัเรียนมธัยมต้นขึน้ไป 
เม่ือลงทะเบียนแล้วจะได้รับพาสเวิร์ดในโฮมเพจไว้ใช้ส าหรับการจองหนงัสื
อ   

◆ บริการจัดหาหนังสือ 
บริการเพ่ือขอยืมหนงัสือจากหอสมดุอ่ืนหรือจดัซือ้หนงัสือท่ีไม่มีอยู่ในหอสมดุ  
◆ บริการถ่ายเอกสาร  
สามารถถ่ายเอกสารหนงัสือท่ีอยู่ในห้องสมุดภายในขอบเขตตามกฎหมายลขิสิทธ์ิ
ก าหนด(มีคา่ใช้บริการ) 
◆ บริการกระจายดนตรี 
จะได้รับรหสัพาสเวิร์ดเพ่ือเข้าใช้ฐานข้อมลูดนตรีได้ 
◆ บริการเพื่อเดก็และเยาวชน 

มอบหนงัสือภาพหลงัอ่านให้ฟังในกิจกรรมให้ค าปรึกษาการเลีย้งดเูดก็เม่ืออา
ย ุ10 เดือน ที่ศนูย์สขุภาพ 
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◆ หอสมุดของเขต  
ช่ือหอสมดุ ท่ีอยู่ เบอร์ตดิตอ่ 

หอสมดุหลกั Bunkyouchou 9-2 029-822-3389 

หอสมดุท่ีพืน้ท่ีซงัจู Nakamura-Minami4-8-14 029-843-8434 

หอสมดุคนัดาทส ึ Kandatsumachi682-54 029-833-1296 

หอสมดุทสวึะ Namiki 5-4824-1 029-830-1091 

หอสมดุนิอิฮาริ Fujisawa 982 029-896-6465 

（3）กีฬา・ สันทนาการ 
เพ่ือจะรักษาสขุภาพท่ีดีของพลเมืองทกุคน 
ทางเขตได้จดัเตรียมอปุกรณ์และสถานท่ีส าหรับกีฬาทกุประเภทและการสนัท
นาการ ซึง่สามารถเข้าใช้ได้อยา่งปลอดภยัและเพลดิเพลนิ  

● หอประชุมและโรงยิมคาสุมิกะอุระ(โรงยิมซุยโก) 

องค์กรอตุสาหกรรมและวฒันธรรม ☎029-823-4811 

◆ท่ีอยู…่Ooiwata 1051 (ภายในสวนสาธารณะเบ็ดเตล็ดคาสมุิกะอรุะ) 

◆สิ่งอ านวยความสะดวก…ห้องยิมใหญ่,ห้องยิมเล็ก,ห้องประชมุ เป็นต้น 

● ลานกว้างเพื่องานเทศกาล・ลานกว้างเพื่อหลายจุดประสงค์ 

องค์กรอตุสาหกรรมและวฒันธรรม☎029-823-4811 

◆ท่ีอยู…่Ooiwata 1051（ภายในสวนสาธารณะเบ็ดเตล็ดคาสมุิกะอรุะ） 

◆สิ่งอ านวยความสะดวก…สนามฟตุบอล 1 สนาม,สนามซอฟบอล 2 สนาม, 

ลานซูโม ่

● สระว่ายน า้ซุยโก 

สระวา่ยน า้ซุยโก ☎029-824-6432 

◆ท่ีอยู…่Ooiwata 601（ภายในสวนสาธารณะเบ็ดเตล็ดคาสมุิกะอรุะ）

◆สิ่งอ านวยความสะดวก…สระวา่ยน า้น า้วน,สระวา่ยน า้เด็ก,สระวา่ยน า้หลายวตั 

     ถปุระสงค์, สระวา่ยน า้มีสไลด์เดอร์ 

● คอร์ทเทนนิสในสวนสาธารณะเบ็ดเตล็ดคาสุมิกะอุระ 

คอร์ทเทนนิส ☎029-824-0880 

◆ท่ีอยู…่Ooiwata 543（ภายในสวนสาธารณะเบ็ดเตล็ดคาสมุิกะอรุะ） 

◆สิ่งอ านวยความสะดวก…คอร์ทหญ้าปลอม 9 คอร์ท, คอร์ทซ้อม 2 คอร์ท,  

 สนามหญ้าปลอมส าหรับกีฬา croquet 

● สวนสาธารณะออกก าลังกายคาวากุจ ิ

ส านกังานดแูลสวนสาธารณะออกก าลงักายคาวากจิุ ☎029-821-1648 

◆ท่ีอยู…่Kawaguchi 2-12-75 

◆สิ่งอ านวยความสะดวก…สนามเบสบอล,สนามกีฬาและลูว่ิ่ง,คอร์ทเทนนิส 

（คอร์ทดิน 6 คอร์ท,คอร์ทส าหรับทกุสภาพอากาศ 2 คอร์ท）,สนามเล็ก 

 

 

 

 

● สนามเบสบอลในสวนสาธารณะคันดาซ ึ

ส านกังานดแูลสวนสาธารณะออกก าลงักายคาวากจิุ ☎029-821-1648 

◆ท่ีอยู…่Kitakandatsumachi 3 

◆สิ่งอ านวยความสะดวก…สนามเบสบอล 2 สนาม (มีไฟส าหรับกลางคืน) 

● ลานกว้างออกก าลังกายในสวนสาธารณะนาคะนุค ิ

ส านกังานดแูลสวนสาธารณะออกก าลงักายคาวากจิุ ☎029-821-1648 

◆ท่ีอยู…่Higashinakanukimachi 3 

◆สิ่งอ านวยความสะดวก…ลานกว้างเพ่ือออกก าลงักายเอนกประสงค์ 

● ลานกว้างออกก าลังกายในเขตมกิิโมมิ 

ส านกังานดแูลสวนสาธารณะออกก าลงักายคาวากจิุ ☎029-821-1648 

◆ท่ีอยู…่Migimomi 1601-3 

◆สิ่งอ านวยความสะดวก…สนามเบสบอล 1 สนาม, สนามฟตุบอล 1 สนาม 

● ลานกว้างออกก าลังกายในเขตนันบุ 

ส านกังานดแูลสวนสาธารณะออกก าลงักายคาวากจิุ ☎029-821-1648 

◆ท่ีอยู…่Otto 1129-5 

◆สิ่งอ านวยความสะดวก…สนามเบสบอล 1 สนาม(ส าหรับเด็ก 2 สนาม) หรือ 

สนามฟตุบอล 1 สนาม (ส าหรับเด็ก 2 สนาม)  

●คอร์ทเทนนิสในสวนสาธารณะโอ๊ะโตะลานกีฬาส าหรับครอบครัว  

หอประชมุในเขตซนัจ ู☎029-843-1233 

◆ท่ีอยู…่Oroshimachi 1-1-11 

◆สิ่งอ านวยความสะดวก…สนามเทนนิส 3 คอร์ท (คอร์ทส าหรับทกุสภาพอากาศ) 

● ลานกว้างออกก าลังกายของพลเมอืง 

ส านกังานดแูลสวนสาธารณะออกก าลงักายคาวากจิุ ☎029-821-1648 

◆ท่ีอยู…่Sanoko 260 

◆สิ่งอ านวยความสะดวก…สนามเบสบอล 2 สนาม,ลานกว้างเอนกประสงค์, 

ลานกว้างเสรี,สนามส าหรับกีฬาcroquet 6 สนาม 

● ลานกว้างออกก าลังกายพลเมืองเขตคดิะมาริ 

ส านกังานดแูลสวนสาธารณะออกก าลงักายคาวากจิุ ☎029-821-1648 

◆ท่ีอยู…่Kidamarihigashidai 1-167 

◆สิ่งอ านวยความสะดวก…ลานกว้างเอนกประสงค์ 
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- 

●Budokan 

Budokan ☎029-822-8730 

◆ท่ีอยู…่Bunkyouchou 10-16 

◆สิ่งอ านวยความสะดวก…

สนามยิงธน,ูสนามกีฬายโูด(2สนาม),สนามกีฬาเคนโด(2สนาม) 

● สวนสาธารณะออกก าลังกายนิอิฮาริ 

แผนกสนบัสนนุกีฬา ☎สายใน5125 

◆ท่ีอยู…่Fujisawa 801-1 

◆สิ่งอ านวยความสะดวก…สนามอเนกประสงค์(สนามฟตุบอล 1 สนาม หรือ 
 สนามซอฟต์บอล 2 สนาม), คอร์ทเทนนิส 4 คอร์ท, สนามเบสบอล  
(ส าหรับผู้ ใหญ่ 1 สนาม หรือ ส าหรับเด็ก 3 สนาม) 

● ศูนย์ฝึกกีฬานิอิฮาริ 

แผนกสนบัสนนุกีฬา ☎สายใน5125 

◆ท่ีอยู…่Fujisawa 990 

◆สิ่งอ านวยความสะดวก… สนามวอลเล่ย์บอล 2 สนาม หรือ  

สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม หรือ สนามแบดมินตัน 6 สนาม 

● สนามกีฬาฮงโกว 

หอประชมุเขตนิอิฮาริ ☎029-862-2673 

◆ท่ีอยู…่Hongoubangai 1 

◆สิ่งอ านวยความสะดวก…สนามเบสบอล 1 สนาม 

（4）สวนสาธารณะทสจึิอุระ 

แผนกดแูลถนนในเมืองและสวนสาธารณะ ☎สายใน2423 

สวนสาธารณะท่ีน ามาใช้เพื่อเป็นสถานท่ีพกัผอ่นของพลเมืองพร้อมไปกบัใช้เป็นท่ีกัน้ไ

ฟเพื่อป้องกนัไฟไหม้ต่อเน่ืองหรือท่ีหลบภยัในเวลาเกิดภยัพิบติั 

◆ สวนสาธารณะในเขตทสึจิอุระ 
ช่ือสวนสาธารณะ ท่ีอยู่ ประเภท 

สวนสาธารณะออกก าลงักายคาวากจิุ Kawaguchi 2-12 สวนออกก าลงักาย 

สวนสาธารณะคิโจว Chuou 1-13 สวนละแวกบ้าน 

สวนสาธารณะคนัดาซ ึ Kitakandatsumachi สวนในท้องท่ี 

สวนสาธารณะนาคานคุ ิ Higashinakanukimachi สวนละแวกบ้าน 

สวนสาธารณะเบด็เตลด็คาสมุิกะอรุะ Ooiwata สวนเบ็ดเตลด็ 

สวนสาธารณะโอ๊ตโตะนมุะ Nakamuranishine สวนเบ็ดเตลด็ 

สวนสาธารณะโอ๊ตโตะมินาม ิ Ottominami 2-6 สวนละแวกบ้าน 

สวนสาธารณะเพ่ือเดก็มิกิโมม ิ Migimomi สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะเพ่ือเดก็มานาเบะ Higashimanabemachi 

16 
สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะเพ่ือเดก็คนัดาซท่ีึ 1 Nakakandatsumachi สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะเพ่ือเดก็คนัดาซท่ีึ 2  Nakakandatsumachi สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะเพ่ือเดก็คนัดาซท่ีึ 3  Nakakandatsumachi สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะเพ่ือเดก็มโุคได Ottominami 3-6 สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะเพ่ือเดก็อินาริ Ottominami 2-17 สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะเพ่ือเดก็ชิโมะโนะอจิุ Ottominami 1-11 สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะคนับายาชิฮิกาชิ Kohoku 2-3 สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะคนับายาชินิชิ Kohoku 1-3 สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะมชิุคาเคะฮิกาชิ Mushikake สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะมชิุคาเคะจโูอ Mushikake สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะมชิุคาเคะทาเทะโนะ Mushikake สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะนางะคนิุฮิงะชิ Nagakunihigashimachi สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะมาริยามะชินมาจิ Migimomi สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะคะระสยุามะฮิงะชิ Karasuyama 2 สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะคะระสยุามะนิชิ Karasuyama 2 สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะคะระสยุามะมินาม ิ Karasuyama 2 สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะคะระสยุามะคติะ Karasuyama 2 สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะโอ๊ะโตะลานกีฬาส าหรั
บครอบครัว Oroshimachi 1-12 สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะเพ่ือเดก็นิชิเนะนิชิท่ี 1  Nishinenishi 1-8 สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะเพ่ือเดก็โอโระชิมาจิท่ี 1 Oroshimachi 1-4 สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะเพ่ือเดก็โอโระชิมาจิท่ี 2 Oroshimachi 2-10 สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะเพ่ือเดก็ฮิงะชิซึวะ Higashitsuwa 6 สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะทามรุะโอคิจคุ ุ Ootsuno 7-4 สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะคิดะมะริจโูอ Kidamarihigashidai 1-8 สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะคาสมุ ิ Kidamarihigashidai 5-27 สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะเคะยาค ิ Kidamarihigashidai 2-9 สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะมิยะวะค ิ Kidamarihigashidai 3-5 สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะคาเสะ Ootsuno 8-20 สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะมิโดริ Ootsuno 5-9 สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะมรุาซาคิงะโอกะ Murasakigaoka สวนละแวกบ้าน 

สวนสาธารณะออกก าลงักาย 
ฮิตานะเขตซจิึอรุะ Hitana 

สวนออกก าลงักา
ย 

สวนสาธารณะทาคิตะฮิงะชิ Takita 2 สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะทาคิตะนิชิ Takita 1 สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะจิโดริงะอิเคะ Komatsu 3-21 สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะอิโมะเระบิ Nagakunidai สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะมิซุโตะมิโดริโนะซาโตะ Fujisaki 2-7 สวนละแวกบ้าน 

สวนสาธารณะอาสะฮิโทวเงะเทนโบ Ono สวนทศันียภาพ 

สวนสาธารณะทะโดะเบะโนซง Tadobe สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะนาไงโนซง Nagai สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะเพ่ือเดก็โอวบะทาเคะ Oobatake สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะเพ่ือเดก็ฟจิุซาวะ Fujisawa สวนในเขตเมือง 

สวนสาธารณะฟรุุซาโตะโนะโมริ Fujisawa・Takaoka สวนในท้องท่ี 

พืน้ท่ีสีเขยีวโมริยามะ Mariyamashinden พืน้ที่สเีขียวในเมือง 

สวนสาธารณะซึรุนมุะ Sugenoyamachi สวนเกษตรกรรม 

8.การศกึษา 
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（1）เกี่ยวกับภาษี 

● ภาษีของญี่ปุ่น 

ตามภมูภิาคหรือทกุแหง่ในประเทศ 
จะมีการก่อสร้างและบริหารในหลายอยา่งเพ่ือให้ผู้อยูอ่าศยัได้ใช้ชีวติอยา่งสะดว
กสบายและปลอดภยั เชน่ บริหารงานต ารวจ,ดบัเพลงิ และการเก็บขยะ หรือ 
สร้างโรงเรียน, ถนนหนทาง, ระบบประปาบนพืน้และใต้พืน้ดนิ เป็นต้น 
ภาษี คือ 
เงินท่ีถกูจดัเก็บเพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยอนัจ าเป็นในกิจการต่างๆท่ีกลา่วไว้เบือ้งต้น 
ภาษีของญ่ีปุ่ นมีทัง้ภาษีภมูภิาคท่ีจดัรวบรวมไปเพ่ือเขตหรือจงัหวดั 
และภาษีประเทศท่ีจดัรวบรวมไปเพ่ือประเทศ 
และจะจดัเก็บภาษีเงนิได้และภาษีท่ีอยูอ่าศยั(ภาษีเขต/จงัหวดัท่ีอาศยั)ตามรายไ
ด้สทุธิ การจดัเก็บภาษีถือเป็นเร่ืองส าคญั 
หากเป็นกรณีท่ีครอบครองท่ีดินหรืออาคาร 
จะเสียภาษีอสงัหาริมทรัพย์/ภาษีผงัเมอืงด้วย 
และกรณีท่ีครอบครองรถยนต์จะเสียภาษีรถยนต์เล็กหรือภาษีรถยนต์ตามจ านวน
ไอเสียท่ีปล่อยออกมา นอกจากนีย้งัมภีาษีบหุร่ีหรือภาษีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
จะจดัเก็บเป็นภาษีอปุโภคบริโภคเมื่อเข้ารับบริการหรือซือ้สนิค้าตา่งๆ 
ผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น 
จะต้องจา่ยภาษีเชน่เดียวกบัชาวญ่ีปุ่ นถึงแม้จะเป็นชาวตา่งชาติกต็าม 

（2）ภาษีประเทศ 

สรรพากรเขตทสึจอุิระ ☎029-822-1100 

● ภาษีรายได้ 

จะจดัเก็บภาษีตามรายได้ในปีนัน้ตัง้แต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 
ผู้ ท่ีมีรายได้จากการท างานในบริษัท 
จะถกูหกัภาษีออกจากรายได้ทกุเดือนจงึไมต้่องท าเร่ืองเสียภาษี 

แต่ทว่า ผู้ ท่ีไมถ่กูหกัภาษีออกจากรายได้ หรือ ผู้ ท่ีมีรายได้ตัง้แต่ 2 แห่งขึน้ไป หรือ 
ผู้ ท่ีมีรายได้จากช่องทางอ่ืนนอกจากเงินเดือน 
จะต้องด าเนินเร่ืองยืน่เสียภาษีจากรายได้ในปีก่อนหน้าท่ีกรมสรรพากรตัง้แตว่นัท่ี 
16 กมุภาพนัธ์ ถงึ 15 มนีาคมของทกุปีและท าการช าระภาษี 

（3）ภาษีภูมิภาค 

● ภาษีจังหวดั/ภาษีเขต 

แผนกจัดเกบ็ภาษี ☎สายใน2232 

จดัเก็บภาษีกบัผู้ ท่ีมีรายได้ในปีก่อนหน้า 
หลงัย้ายเข้ามาพ านกัที่ประเทศญ่ีปุ่ นเกิน 1 ปีไม่ว่าสญัชาตใิดก็ตาม 
และอาศยัในเขตทสจึิอรุะ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
รายได้ในปีก่อนหน้าจะถกูหกัภาษีโดยแบ่งจ่ายเป็นจ านวน 12 เดือน 
ตามยอดรายได้สทุธิตัง้แตม่ถินุายนปีถดัไป ถึงพฤษภาคมใน 2 ปีถดัไป 
ผู้ ท่ีอาศยัในเขตทสจึิอรุะในวนัท่ี 1 มกราคมในปีนัน้ หรือ 
ผู้ ท่ีย้ายออกจากเขตทสจึิอรุะ จะต้องเสียภาษีท่ีเขตทสจึิอรุะ 
ผู้ ท่ีไม่ถกูหกัภาษีออกจากเงินเดือน 
จะได้รับใบเรียกเก็บภาษีและใบแจ้งภาษีในเดือนมิถนุายน 
จ่ายได้ตามสถานท่ีตา่งๆ เช่น ธนาคาร, ไปรษณีย์ หรือ ร้านสะดวกซือ้ เป็นต้น 
ผู้ ท่ีไม่ถกูหกัภาษีออกจากเงินเดือน 

จะได้รับใบเรียกเก็บภาษีและใบแจ้งภาษีในเดือนมิถนุายน 
จ่ายได้ตามสถานท่ีตา่งๆ เช่น ธนาคาร, ไปรษณีย์ หรือ ร้านสะดวกซือ้ เป็นต้น 
สามารถท าเร่ืองจ่ายภาษีโดยอตัโนมตัจิากบญัชีตา่งๆ เช่น บญัชีธนาคาร 
ช่วงเวลาท่ีต้องจ่ายภาษี คือ เดือนมิถนุายน, เดือนสงิหาคม, เดือนตลุาคม 
และ เดือนมกราคมในปีถดัมา เป็นจ านวนทัง้หมด 4 ครัง้ 

● ภาษีรถยนต์ 

 ส านักงานภาษีจังหวัดในเขตทสึจิอุระ ☎029-822-7176 

ผู้ ท่ีครอบครองรถยนต์ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน จนถงึปัจจบุนั จะถกูเรียกเก็บภาษี 
ใบเรียกเก็บภาษีและใบแจ้งภาษีจะถกูสง่จากส านกังานภาษีจงัหวดัในเดือนพฤษ
ภาคม จา่ยได้ท่ีสถานท่ีต่างๆเชน่ ธนาคาร ร้านสะดวกซือ้ เป็นต้น 
ในการเข้าตรวจสภาพรถยนต์จ าเป็นต้องใช้หลกัฐานการจ่ายภาษี(ส าหรับตรวจส
ภาพตอ่เน่ือง) กรุณาเก็บหลกัฐานให้ดี 
ยอดเก็บภาษีจะแตกตา่งกนัไปตามเง่ือนไขตา่งๆเชน่ ประเภทของรถยนต์ หรือ 
จ านวนไอเสียท่ีปลอ่ยออกมา เวลาเสียภาษีคือ พฤษภาคม (ปีละ 1 ครัง้) 

● ภาษีรถยนต์ขนาดเลก็ 

แผนกจัดเกบ็ภาษี ☎สายใน2493 

ผู้ ท่ีครอบครองรถยนต์ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายนถึงปัจจบุนั 
ซึ่งเป็นรถยนต์ท่ีอยูใ่นเง่ือนไขตา่งๆ เช่น รถยนต์ขนาดเล็ก 
(ปล่อยไอเสียต ่ากวา่660cc) หรือ รถจกัรยานยนต์ (รถจกัรยานท่ีตดิมอเตอร์ หรือ 
จกัรยานยนต์ 2 ล้อ) ในเดือนพฤษภาคม จะได้รับใบเรียกเก็บภาษีและใบแจ้งภาษี 
จ่ายภาษีได้ท่ีสถานท่ีต่างๆ เช่น ธนาคาร, ไปรษณีย์ หรือ ร้านสะดวกซือ้ เป็นต้น 
และในการเข้าตรวจสภาพรถยนต์เล็กจ าเป็นต้องใช้หลกัฐานการจา่ยภาษี(ส าหรับ
ตรวจสภาพตอ่เน่ือง) กรุณาเก็บหลกัฐานให้ดี 
ยอดเก็บภาษีจะแตกตา่งกนัไปตามเง่ือนไขตา่งๆเชน่ ประเภทของรถยนต์ หรือ 
จ านวนไอเสียท่ีปลอ่ยออกมา เวลาเสียภาษีคือ พฤษภาคม (ปีละ 1 ครัง้) 
※ยานพาหนะ เชน่ รถยนต์, รถยนต์ขนาดเล็ก หรือ มอเตอร์ไซค์ เป็นต้น 

เมื่อมอบให้ผู้ อ่ืน หรือ ยกเลิกใช้ ต้องเข้าด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ 
หากไมเ่ข้าด าเนนิการจะถือว่ายงัคงเป็นเจ้าของยานพาหนะนัน้ๆ 
และจะถกูเรียกเก็บภาษีต่อไป 

◆ สถานที่ด าเนินการ เช่น การลงทะเบียน หรือ การยกเลิกใช้ 

ประเภทรถยนต์ สถานท่ีด าเนินการ 

รถจกัรยานยนต์ 
(ต ่ากวา่125cc) แผนกจดัเก็บภาษี ส านกังานเขตทสจิึอรุะ 

Yamatochou 9-1 

☎ 029-826-1111（สายใน 2493） รถจกัรยานยนต์ขนาดเล็กเฉ
พาะทาง 

(ใช้ในการเกษตร,อ่ืนๆ) 

รถยนต์ขนาดเล็ก 
(ต ่ากวา่ 660cc) 

ส านกังานยอ่ยเขตทสจิึอรุะกลุม่ร่วมมือตรวจสภาพร
ถยนต์ขนาดเล็ก 
Oroshimachi 2-2-8 

☎ 029-843-3535 

รถยนต์ปกติ,รถยนต์ขนาดเล็
กท่ีมี 2 ล้อ (มากกวา่ 

125cc) 

ส านกังานลงทะเบียนตรวจสภาพรถยนต์ 
เขตทสจิึอรุะ ในกรมขนสง่ยอ่ยอิบารากิ 
Oroshimachi 2-1-3 

☎050-5540-2018 
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◆ การแจกจ่ายสัญลักษณ์รถจักรยานยนต์ 
ในการลงทะเบียนใหม่จ าเป็นต้องใช้เอกสาร คือ หลกัฐานการซือ้ขาย 
ส าหรับผู้ได้รับมอบพาหนะจะต้องใช้เอกสารแสดงหลกัฐานการโอนพาหนะ  
ในการย้ายเข้าจ าเป็นต้องใช้หลกัฐานการมอบป้ายทะเบียนรถหรือหลกัฐานรั
บแจ้งการยกเลกิใช้รถ 
◆ รถจักรยานยนต์เก่า 
กรุณาถอดป้ายทะเบียน 
และด าเนินการโดยน าตราประทบัและหลกัฐานการได้รับมอบป้ายทะเบียน 

● ภาษีอสังหาริมทรัพย์ 

แผนกจัดเกบ็ภาษี ☎สายใน2228、2337 

จะมีการเรียกจดัเก็บภาษีอสงัหาริมทรัพย์จากผู้ ท่ีถือครองท่ีดนิ, ท่ีพกัอาศยั, 
สนิทรัพย์ท่ีคดิคา่เสื่อมราคา(สนิทรัพย์ในธรุกิจ) ตัง้แตว่นัท่ี 1 
มกราคมจนถึงปัจจบุนั 
ยอดภาษีท่ีต้องช าระจะค านวณโดยคณูอตัราคา่ภาษี(1.4%) 

เข้ากบัฐานภาษีท่ีได้จากการประเมิน 
ในเดือนเมษายน จะได้รับใบเรียกเก็บภาษีและใบแจ้งภาษี 
จ่ายภาษีได้ตามสถานท่ีตา่งๆ เช่น ธนาคาร, ไปรษณีย์ หรือ ร้านสะดวกซือ้ 
เป็นต้น และ สามารถท าเร่ืองจ่ายภาษีโดยอตัโนมตัจิากบญัชีตา่งๆเช่น 
บญัชีธนาคาร 
ช่วงเวลาท่ีต้องจ่ายภาษี คือ เดือนเมษายน, เดือนกรกฎาคม, เดือนธนัวาคม 
และ เดือนกมุภาพนัธ์ในปีถดัไป เป็นจ านวน 4 ครัง้ 

● ภาษีผังเมือง 

แผนกจัดเกบ็ภาษี ☎สายใน2228、2337 

จะมีการเรียกเก็บภาษีผงัเมืองกบัผู้ ท่ีครอบครอง 
ท่ีดนิหรือท่ีพกัอาศยัในพืน้ท่ีท่ีท าให้เป็นเมือง 
ยอดภาษีท่ีต้องช าระจะค านวณโดยคณูอตัราคา่ภาษี(0.3%) 

เข้ากบัฐานภาษีท่ีได้จากการประเมิน 
จะเรียกช าระภาษีพร้อมกบัภาษีอสงัหาริมทรัพย์ 
โดยจะจ่ายโดยใช้ใบเรียกเก็บภาษีเดียวกนั 

● สถานที่และวิธีจ่ายภาษี 

แผนกจัดเกบ็ภาษี ☎สายใน2230 

สามารถจา่ยภาษีได้ท่ี ธนาคารหรือสถาบนัการเงนิท่ีเขตส านกังานเขต, 
สถาบนัความร่วมมือทางการเงนิ, สหกรณ์เพ่ือการเกษตร, 
สถาบนัการเงินเพ่ือแรงงาน, ร้านสะดวกซือ้, ส านกังานเขต 
(ส านกังานเขตยอ่ย/ส านกังานเขตชัว่คราว) และ 
สามารถท าเร่ืองจา่ยภาษีโดยอตัโนมตัิจากบญัชีได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั 
นอกจากนีส้ามารถจ่ายภาษีรถยนต์ขนาดเลก็ได้ด้วยบตัรเครดติผา่นอินเตอร์เนต็ 

● กรณีที่ช าระภาษีล่าช้า 

ภาษีทกุประเภทจะก าหนดเวลาช าระเอาไว้ 

กรณีท่ีไม่จ่ายภายในเวลาท่ีก าหนดอาจมีการเรียกปรับคา่ทวงเงินหรือปรับคา่

ช าระลา่ช้า นอกจากนี ้กรณีท่ีถกูทวงแล้วไม่จ่ายภาษีอีก อาจจะถกูยดึทรัพย์ 

เช่น หกัเงินเดือนหรือบงัคบัให้ขายทรัพย์สนิ  

● กรณีออกจากประเทศ 

กรณีท่ีออกจากประเทศแตย่งัค้างจ่ายภาษี 
มีวิธีการช าระโดยให้ก าหนดผู้แทนเสียภาษีโดยจะด าเนินเร่ืองทัง้หมดอนัเก่ียว
กบัการจา่ยภาษี(รับเอกสารตา่งๆ, ช าระภาษีหรือรับเงินคืน เป็นต้น) 
แทนตวัจริง หรือ วิธีการช าระโดยจ่ายภาษีตามท่ีคาดการณ์ 
(ค านวณยอดภาษีท่ีช าระก่อนท่ีจะได้รับใบแจ้งช าระภาษี 
และท าการจ่ายภาษีก่อนออกนอกประเทศ) หรือ 
วิธีการช าระโดยจ่ายเตม็จ านวน 

● หลักฐานอนัเกี่ยวข้องกับภาษี 

แผนกจัดเกบ็ภาษี ☎สายใน2493 

ในการด าเนนิเร่ืองตา่งๆในบางครัง้จ าเป็นต้องใช้เอกสารเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานแสดง
การช าระภาษีหรือหลกัฐานแสดงรายได้ เชน่ กรณีท่ีเปล่ียนใหม่,แก้ไขวีซา่, 
กรณีท่ีฝากเด็กท่ีสถานรับเลีย้งเด็ก, 
กรณีท่ียื่นการขอเข้าอยูใ่นท่ีอยูอ่าศยัโดยรัฐบาล, 
กรณีเข้ารับความช่วยเหลือทกุประเภท เป็นต้น  
ผู้ ท่ีจ าเป็นต้องการออกเอกสารหลกัฐาน 
กรุณาเข้ายืน่ค าร้องท่ีแผนกจดัเก็บภาษีโดยน าเอกสารท่ีสามารถแสดงตนได้ไปด้ว
ย 
※ ใบแสดงรายได้และการช าระภาษี (เกน็เซนโจชเูฮียว) 

เป็นเอกสารท่ีออกโดยท่ีท างาน เช่น บริษัท กรุณายื่นค าร้องท่ีท างาน 

ประเภท หมายเหตุ 
 เจ้าหน้าท่ีภาษีพลเมือง 

แผนกจดัเก็บภาษี ☎ สายใน 2493 ※ สิ่งท่ีต้องน าตดิตัวไป 

●หลกัฐานยืนยนัตวัตน 
เช่น ไซริวการ์ด (Residence 

card),ใบขบัข่ี, 
ใบประกนัสขุภาพพลเมอืง) แต่ทว่า 
กรณีท่ีขอเข้าตรวจเอกสาร เช่น 
หลกัฐานท่ีอยูเ่พ่ือการพาณิชย์, 
หลกัฐานการลงทะเบียนท่ีพกัอาศยั/ท่ีดิน, 
แผนท่ี 
ไมจ่ าเป็นต้องใช้หลกัฐานยืนยนัตวัตน 
●

กรณีท่ีผู้ ท่ีท าเร่ืองยืน่ขอไมใ่ช่ตวัจริงหรือค
รอบครับท่ีอาศยัอยูด้่วยกนั 
จ าเป็นจะต้องใช้ใบมอบอ านาจ/หลกัฐาน
การเลือกตวัแทน  
(แต่ทว่าเอกสารหลกัฐานการประเมนิท่ีพั
กอาศยั/ท่ีดินหรือหลกัฐานการช าระภาษี
ท่ีพกัอาศยั/ท่ีดินจ าเป็นต้องใช้ใบมอบอ า
นาจ/หลกัฐานการเลือกตวัแทนถงึแม้จะเ
ป็นครอบครัวท่ีอาศยัอยูด้่วยกนักต็าม) 

หลกัฐานการลงทะเบยีนท่ีพกัอาศยั/ที่ดิน

☆ 

หลกัฐานการประเมินท่ีพกัอาศยั/ที่ดิน☆ 

หลกัฐานการช าระภาษีที่พกัอาศยั/ที่ดิน☆ 

หลกัฐานการครอบครองอสงัหาริมทรัพย์

☆ 
หลกัฐานแสดงการครอบครองที่ 

เพื่อการพาณิชย์☆ 

หลกัฐานการช าระภาษีพลเมือง/ 

หลกัฐานการละเว้นจ่ายภาษี☆ 

หลกัฐานภาษีพลเมืองและรายได้สทุธิ☆ 

หลกัฐานการช าระภาษี☆ 

ใบแจ้งยอดประเมินอสงัหาริมทรัพย์ 

เจ้าหน้าที่ท่ีดิน/เจ้าหน้าที่ท่ีพกัอาศยั 

แผนกจดัเก็บภาษี☎สายใน 2228、

2337 
หลกัฐานแสดงที่พกัเพื่อการอยู่อาศยั 
หลกัฐานแสดงสภาพอาคารในปัจจบุนั 
หลกัฐานแสดงความเสือ่มของอาคาร 
การตรวจเอกสาร เช่น 
สมดุบนัทกึการช าระภาษีอสงัหาริมทรัพย์แ
ละแผนท่ี 

เอกสารท่ีมีเคร่ืองหมาย ☆ คือ เอกสารท่ีออกได้ท่ีแผนกพลเมือง  

9.ภาษี 
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（1）การขับขี่รถยนต์・รถจักรยานยนต์ 

ท่ีญ่ีปุ่ น รถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์เดนิรถทางซ้าย 
และคนเดนิถนนเดนิทางขวา 
ถนนในประเทศญ่ีปุ่ นมีรถยนต์และคนเดนิถนนจ านวนมาก 
นอกจากนีถ้นนยงัแคบอีกด้วย 
เป็นเหตใุห้มีโอกาสเกิดอบุตัเิหตทุางจราจรได้มาก 
ควรร่วมกนัระวงัป้องกนัไม่ให้เกิดอบุตัเิหตทุางจราจรโดยเคารพกฎจราจรทัง้ผู้
ขบัข่ีและคนเดนิถนน 

● ใบอนุญาตขับขี่ 
ในเวลาขบัข่ีรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ในประเทศญ่ีปุ่ น 
จ าเป็นต้องได้รับการอนญุาตให้ขบัข่ี 
ถึงแม้จะมีใบอนญุาตขบัข่ีท่ีได้มาจากประเทศของตนก็ไม่สามารถใช้เพ่ือขบัข่ีใ
นประเทศญ่ีปุ่ นได้ 
จ าเป็นท่ีจะต้องเปล่ียนใหมเ่ป็นใบขบัข่ีนานาชาตแิล้วน ามาที่ญ่ีปุ่ น หรือ 
เปล่ียนใหม่เป็นใบขบัข่ีของประเทศญ่ีปุ่ น 

◆ ใบอนุญาตขับขี่นานาชาติ 
หากมีใบอนญุาตขบัข่ีนานาชาตท่ีิออกตามอนสุญัญาเจนีวาสามารถขบัข่ีในป
ระเทศญ่ีปุ่ นได้แตท่ว่าระยะเวลาท่ีสามารถขบัข่ีในญ่ีปุ่ นได้คือภายใน 1 
ปีท่ีออกบตัรหรือวนัท่ีเข้าประเทศ (อย่างใดอย่างหนึง่ที่สัน้ท่ีสดุ) 
และไม่สามารถขบัข่ีได้หากเข้าประเทศญ่ีปุ่ น เกิน 1 

ปีขึน้ไปถึงแม้จะยงัมีในระยะเวลาท่ีสามารถใช้ใบขบัข่ีนานาชาตไิด้ 
หากต้องการขบัข่ีในประเทศญ่ีปุ่ นตอ่ จ าเป็นต้องมีใบอนญุาตขบัข่ีของญ่ีปุ่ น 
และกรุณาระวงัเน่ืองจากมีหลายกรณีท่ีไมส่ามารถขบัข่ีในประเทศญ่ีปุ่ นได้จา
กการใช้ใบอนญุาตขบัข่ีนานาชาตซิึง่เพิง่ได้มาใหม่ภายใน3เดือนช่วงออกจาก
ประเทศ  
 ใบขบัข่ีนานาชาตขิองประเทศตา่งๆซึง่ไมเ่ข้าร่วมอนสุญัญาเจนีวา เช่น 

ประเทศจีน, ประเทศเวียดนาม, ประเทศอินโดนีเซีย หรือ 
ประเทศบราซลิ เป็นต้น ไม่สามารถขบัข่ีในประเทศญ่ีปุ่ นได้ 

◆ การเปลี่ยนใหม่เป็นใบขับขี่ของประเทศญ่ีปุ่น 
กรณีท่ีถือใบอนญุาตขบัข่ีของตา่งชาตซิึง่ไม่ใช่ใบอนญุาตขบัข่ีนานาชาตมิาท่ี
ญ่ีปุ่ น สามารถเปล่ียนเป็นใบขบัข่ีของญ่ีปุ่ นเพ่ือขบัข่ีภายในประเทศได้ 
และในการเปล่ียนใบขบัข่ีมีเง่ือนไขหลายอย่าง เช่น 
ใบขบัข่ีของตา่งชาตท่ีิถืออยู่ยงัอยู่ในระยะเวลาท่ีใช้ได้ 
จะต้องมีหลกัฐานท่ีแสดงการเข้าพ านกัในประเทศท่ีออกใบขบัข่ีเกิน 3 
เดือนขึน้ไปหลงัจากได้รับใบขบัข่ีแล้ว เป็นต้น  
นอกจากนี ้จะมีการพิสจูน์ คณุสมบตัท่ีิเหมาะสม หรือ 
การพิสจูน์ความรู้หรือความสามารถที่จ าเป็นในการขบัข่ี 
เม่ือสอบผ่านแล้วจะได้รับใบขบัข่ีของญ่ีปุ่ น 
กรณีท่ีจะขอรับใบขบัข่ีในกฎหมายเดียวกบัคนญ่ีปุ่ น 
 การไปโรงเรียนสอนขบัรถยนต์เพ่ือรับใบอนญุาตถือเป็นเร่ืองปกต ิ

ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 – 2 เดือน มีคา่ใช้จ่ายประมาณ 3 – 4 
แสนเยน อนึง่ ในการเข้าเรียนและการสอบจดัท าเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 

● เร่ืองที่ควรระวังในการขับขี่  
อาจมีกรณีท่ีใบอนญุาตขบัข่ีถกูยกเลกิหรือถกูระงบัชัว่คราว 

หากก่ออบุตัเิหตทุางจราจรหรือละเมิดกฎจราจร 

และยงัมีบทลงโทษท่ีรุนแรงส าหรับการเมาแล้วขบั 

อีกทัง้ไม่เพียงแตผู่้ขบัข่ีเทา่นัน้ 

ผู้ ท่ีโดยสารมาในรถด้วยหรือผู้ ท่ีสนบัสนนุให้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก็มีความ

ผิดเช่นกนั ในกรณีท่ีจะด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ไม่ควรขบัรถ หรือ 

กรณีท่ีขบัรถเพ่ือออกไปด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ควรใช้บริการผู้ขบัรถแทน 

（2）กรณีครอบครองรถยนต์/จักรยานยนต์ 

กรุณาแจ้งเมื่อมีการด าเนินการใดๆ เช่น การซือ้รถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์, 

การโอนให้ผู้ อ่ืน, การยกเลิกการใช้ หรือ การเปล่ียนท่ีอยู ่เป็นต้น 

โดยเฉพาะเมือ่มีการโอนให้ผู้ อ่ืน จ าเป็นต้องด าเนินเร่ืองเปล่ียนช่ือผู้ลงทะเบียน 

หากไมท่ าเร่ืองเปล่ียน 

เมื่อเกดิอบุตัิเหตขุึน้อาจจะถกูใส่ความให้เป็นผู้ รับผดิชอบได้ 

และรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ท่ีมากกวา่ 250cc ขึน้ไป 

จะต้องเข้าตรวจสภาพรถโดยประเทศตามชว่งเวลาท่ีก าหนด 

และจะต้องพกใบตรวจสภาพรถไปด้วยในเวลาขบัข่ี 

กรณีท่ีซือ้รถยนต์ใหม ่จะต้องเข้าตรวจสภาพรรถครัง้แรกในปีท่ี 3 

และเข้าตรวจสภาพทกุๆ 2 ปีจากนัน้ นอกจากนี ้การลงทะเบียนรถจกัรยานยนต์ 

จะต้องมีการจดัหาท่ีจอดรถและจ าเป็นจะต้องได้รับหลกัฐานการมีท่ีจอดรถซึ่งออ

กโดยกรมต ารวจ 

（3）ประกันรถยนต์ 

● ประกันที่บังคับให้เข้าร่วม  

(ประกันท่ีจะรับผิดชอบชดเชยความเสียหายของรถยนต์) 

ประกนัท่ีรถยนต์(รวมถึงรถจกัรยานยนต์หรือรถจกัรยานท่ีติดมอเตอร์) 

ต้องเข้าร่วมในทกุๆคนัตามท่ีกฏหมายก าหนด 

 

● ประกันที่ไม่บังคับให้เข้าร่วม 

ประกนัประเภทนีจ้ะแตกตา่งจากประกนัท่ีบงัคบัให้เข้าร่วม(ประกนัท่ีจะรั

บผิดชอบชดเชยความเสียหายของรถยนต์)ตามกฎหมาย 

ประกนัชนิดนีส้ามารถเลือกท่ีจะเข้าร่วมหรือไมก่็ได้ 

ทัง้นีป้ระกนัท่ีบงัคบัให้เข้าร่วมมีข้อจ ากดัในการชดใช้ความเสียหาย 

ดงันัน้หากเป็นอบุตัิเหตท่ีุท าให้คนบาดเจ็บหรือเสียชีวติจะชดเชยได้ไมเ่พีย

งพอ 

หากเข้าร่วมประกนัท่ีไมบ่งัคบัเอาไว้กอ่น 

บริษัทประกนัจะเป็นผู้ด าเนินการแทนในเร่ืองการชดเชยคา่เสียหายหรือเจ

รจากบัคู่กรณีให้ ในเวลาท่ีเกดิอบุตัิเหตจุึงวางใจได้ 

 

  

แผนกความปลอดภัยในชีวิต ☎สายใน2298 

10.รถจักรยาน・รถจักรยานยนต์ 
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แผนกควำมปลอดภยัในชีวิต ☎สำยใน2298 

（1）กฎจราจรและมารยาท 

ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ให้ความส าคญักบัผู้ เดนิเท้าก่อน 
รถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์จะเดนิรถทางซ้าย และคนเดนิถนนเดนิทางขวา 
ในการเดนิรถต้องเคารพสญัญาณไฟหรือป้ายสญัญานการจราจร 

● รถยนต์/รถจักรยานยนต์ 

○ เวลาขบัรถยนต์ต้องคาดเข็ดขดั 

ในเวลาขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ต้องสวมหมวกกนัน็อก 

และหากเด็กท่ีอายไุมถ่งึ 6 ปี โดยสารไปในรถด้วย 

ผู้ ใหญ่มีหน้าท่ีคาดเข็มขดัส าหรับเด็กให้ 

○ ห้ามให้ขบัข่ีเมื่อด่ืมแอลกอฮอล์แม้ด่ืมเป็นจ านวนน้อยก็ตาม 

○ ต้องพกใบขบัข่ีตลอดเมือ่ขบัรถ 

○ ห้ามใช้โทรศพัท์มือถือขณะขบัรถยนต์ 

○ ต้องเบี่ยงเข้าข้างทางให้รถฉกุเฉิน เชน่ รถพยาบาล หรือ รถดบัเพลงิ 

ไปก่อน 

● รถจักรยาน 

○ รถจกัรยาน ต้องวิง่ทางซ้ายของถนนเป็นหลกั แต่ในกรณีท่ีเล่ียงไมไ่ด้ 

เพ่ือความปลอดภยั รถจกัรยานสามารถใช้ทางเท้าได้ 

○ ทางเท้าท่ีมีป้ายสญัลกัษณ์ “อนญุาตให้รถจกัรยานผา่นได้” นัน้ 

รถจกัรยานสามารถผา่นได้ 

○ ห้ามข่ีจกัรยานหลงัด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล์ 

○ ห้ามไมใ่ห้ข่ีจกัรยานขณะใช้มือถือ, กางร่ม หรือ ซ้อนสองคน 

○ การข่ีจกัรยานในเวลากลางคืนต้องเปิดไฟหน้าตลอด 

● คนเดินถนน 

○ ถนนท่ีมทีางเท้าสามารถใช้ได้ 

และถนนท่ีไมม่ีทางเท้าสามารถสญัจรได้โดยเดินชิดทางขวามือ 

○ การข้ามถนนบนท่ีท่ีไมม่ีทางม้าลายนัน้อนัตรายมาก 

ขอให้ข้ามโดยใช้ทางม้าลาย 

○ ถึงแม้สญัญาณข้ามถนนจะเป็นสีเขียวก็ตาม 

มีโอกาสท่ีรถท่ีเลีย้วซ้าย/ขวาอาจจะพุ่งเข้ามาท่ีทางแยกได้ดงันัน้ตอนท่ีข้า

มถนนไมค่วรลืมดซู้ายขวาให้ดีกอ่นข้าม 

○ ไมค่วรข้ามตดัถนนหรือไมเ่คารพสญัญาณไฟแดง 

ซึ่งเป็นการกระท าท่ีอนัตรายมาก 

○ หากต้องออกไปข้างนอกในเวลากลางคืน 

ควรใส่เสือ้ผ้าท่ีมสีีสวา่งหรือสิง่ท่ีสะท้อนแสงได้ดีติดตวั 

● ที่จอดรถจักรยาน 
มีท่ีจอดรถจกัรยาน(มคี่าใช้จา่ย)และท่ีจอดรถจกัรยานชัว่คราว(ไมม่คี่าใช้จา่ย)ท่ีส

ามารถใช้ได้ในเวลาต่างๆ เชน่ เวลาไปท างาน, เวลาไปโรงเรียน หรือ ไปซือ้ของ 

เป็นต้น ทัง้นีก้เ็พ่ือรักษาสภาพการจราจรบริเวณรอบๆสถานี 
 

◆ ที่จอดรถจักรยานและที่จอดรถจักรยานช่ัวคราว 

ช่ือท่ีจอดรถ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ 

หน้าประตทูางออกตะวนัออกของสถานีทสจิึอรุะ ท่ี 1 Ariakechou 2 029-826-4911 

หน้าประตทูางออกตะวนัออกของสถานีทสจิึอรุะ ท่ี 2 Ariakechou 2 029-826-4911 

หน้าประตทูางออกตะวนัออกของสถานีทสจิึอรุะ ท่ี 3 Ariakechou 2 029-826-4911 

หน้าประตทูางออกตะวนัออกของสถานีทสจิึอรุะ ท่ี 4 Ariakechou 2 029-826-4911 

หน้าประตทูางออกตะวนัตกของสถานีทสจิึอรุะ ท่ี 1 Yamatochou 2 029-826-7979 

หน้าประตทูางออกตะวนัตกของสถานีทสจิึอรุะ ท่ี 2 Kawaguchi 1-4 029-826-7979 

ใต้ดินประตทูางออกตะวนัตกของสถานีทสจิึอรุะ Yamatochou 9 029-826-7979 

หน้าประตทูางออกตะวนัตกของสถานีคนัดาทสึ Kandatsuchuou 

1-1 
029-833-0355 

หน้าประตทูางออกตะวนัตกของสถานีอาระคาวะโอคิ Nakaarakawaoki 

chou 28 
 

หน้าประตูทางออกตะวนัออกของสถานีอาระคาวะโอคิ ที่ 1  Arakawaokihiga 

shi 3-8 
 

หน้าประตูทางออกตะวนัออกของสถานีอาระคาวะโอคิ ที่ 2  Arakawaokihiga 

shi3-9 
 

（2）อุบัตเิหตุทางจราจร 

● กรณีที่เกิดอุบัตเิหตุทางจราจร 

①. กรณีมีผู้ ได้รับบาดเจ็บให้ช่วยเหลือเทา่ท่ีท าได้และโทรเรียกรถพยาบาล

ท่ีเบอร์ ☎119 

②. แจ้งอบุตัเิหตกุบัต ารวจท่ีเบอร์ ☎110 

รับค าชีแ้นะจากท่ีเกิดเหตแุละในกรณีท่ีมีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดอบุตัเิหตุ

ซ า้ซ้อนหรืออบุตัเิหตท่ีุเกิดได้กีดขวางการจราจร 

ให้เคลื่อนย้ายไปยงัที่ปลอดภยั 

③. ไม่ว่าจะเป็นอบุตัเิหตเุลก็ใหญ่ หากไม่แจ้งต ารวจจะถือเป็นการ 

“ชนแล้วหนี” ซึง่มีบทลงโทษหนกั 

④. ผู้ ท่ีเข้าร่วมประกนัให้ตดิตอ่ไปท่ีบริษัทประกนั 

● กรณีที่ประสบอุบัตเิหตุทางจราจร 

①. หากได้รับบาดเจ็บ 

ให้เคลื่อนย้ายไปในท่ีปลอดภยัและโทรเรียกหรือขอความช่วยเหลือให้เรี

ยกรถพยาบาลได้ท่ีเบอร์ ☎119 

②. โทรแจ้งต ารวจท่ีเบอร์  ☎110 และรับค าแนะน าจากที่เกิดเหต ุ

③. ในกรณีท่ีเป็นผู้เข้าร่วมประกนัให้ตดิตอ่ไปท่ีบริษัทประกนั 

④. ให้ตรวจสอบช่ือ,เบอร์โทรศพัท์,เลขท่ีใบขบัข่ี,ป้ายทะเบียนรถของคูก่รณี

ไว้ก่อนท่ีต ารวจและบริษัทประกนัจะมาถึงท่ีเกิดเหต ุ

⑤. หากได้รับการกระแทกตามร่างกายไมว่่าเลก็น้อยเพียงใด 

ให้เข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล 
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（3）องค์กรความร่วมมืออุบัติเหตุของพลเมือง 
องค์กรความร่วมมืออบุตัเิหตขุองพลเมือง คือ 
ระบบท่ีจ่ายคา่ท าขวญัให้ตามวนัท่ีเข้ารักษาตวัจริง 
ในกรณีท่ีผู้ เข้าร่วมได้รับบาดเจ็บจากอบุตัเิหตทุางจราจร 
◆ ผู้ท่ีสามารถเข้าร่วม 

ผู้ ท่ีอาศยัอยู่ในเขตทสจึิอรุะ (ผู้ ท่ีลงบนัทกึในสมดุบนัทกึฐานผู้อยู่อาศยั) 
◆ ช่วงเวลาในการเข้าร่วม  
ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน ถงึ วนัท่ี 31 มีนาคม ในปีถดัมา 
(กรณีขอเข้าร่วมกลางคนัจะนบัตัง้แตว่นัถดัมาจากท่ียืน่สมคัร ถึง วนัท่ี 31 
มีนาคม) 
◆ ค่าสมัครเป็นสมาชิก(รายปี) 
ผู้ใหญ่…900 เยน, เด็กต ่ากวา่มธัยมต้น…500 เยน 
(ในกรณีท่ีเข้าร่วมตัง้แตว่นัท่ี 30 กนัยายน ผู้ใหญ่…450 

เยน,เด็กต ่ากว่ามธัยมต้น…250 เยน) 
◆ การย่ืนค าขอเข้าร่วม 

ยื่นเร่ืองขอเข้าร่วมพร้อมค่าสมาชิกได้ท่ีส านกังานเขต, ส านกังานเขตยอ่ย 
และส านกังานเขตชัว่คราว 
◆ อุบัตเิหตุจราจรท่ีเข้าข่าย 
 กรณีท่ีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอบุตัเิหตบุนถนน เช่น 

การชนหรือล้มคว ่าขณะขบัข่ียานพาหนะท่ีก าหนดในตามกฎหมายจราจ
ร เป็นต้น 

 กรณีท่ีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอบุตัเิหตจุากการชนหรือถกูตวั เชน่ 
ถกูรถไฟชนบนทางข้ามทางรถไฟ เป็นต้น 

◆ ระยะเวลาในการอ้างสิทธ์ิ 
ภายในระยะเวลา 2 ปี 
เร่ิมนบัตัง้แตว่นัถดัมาจากวนัท่ีได้รับความเสียหายจากอบุตัเิหตทุางจราจร 

◆ ค่าท าขวัญ 

ระดบั ประเภทความเสยีหาย จ านวนเงิน 

１ เสียชีวิต 1,000,000 เยน 

２ บาดเจ็บและเข้ารักษาตวัเกินกว่า 181 วนัขึน้ไป 300,000 เยน 

３ บาดเจ็บและเข้ารักษาตวัเกินกว่า 151 วนัขึน้ไป 250,000 เยน 

４ บาดเจ็บและเข้ารักษาตวัเกินกว่า 121 วนัขึน้ไป 200,000 เยน 

５ บาดเจ็บและเข้ารักษาตวัเกินกว่า 91 

วนัขึน้ไป 
150,000 เยน 

６ บาดเจ็บและเข้ารักษาตวัเกินกว่า 61 
วนัขึน้ไป 

100,000 เยน 

７ บาดเจ็บและเข้ารักษาตวัเกินกว่า 41 
วนัขึน้ไป 

80,000 เยน 

８ บาดเจ็บและเข้ารักษาตวัเกินกว่า 21 
วนัขึน้ไป 

60,000 เยน 

９ บาดเจ็บและเข้ารักษาตวัเกินกว่า 8 วนัขึน้ไป 30,000 เยน 

10 บาดเจ็บและเข้ารักษาตวัเกินกว่า 3 วนัขึน้ไป 20,000 เยน 

◆ ค่าท าขวัญกรณีพกิาร 

สมาชิกท่ีได้รับเงินท าขวญัแล้วแต่ยงัคงเหลืออาการบาดเจ็บอยูใ่นระดบัท่ีหนึง่ 
หรือ ระดบัท่ีสอง 
ตามตารางระดบัอาการบาดเจ็บของผู้ ได้รับความเสียหายทางร่างกาย 
จะได้รับเงนิ 500,000 เยน  

（4）ป้ายสัญลักษณ์จราจรที่ส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ห้ามผ่าน ห้ามยานพาหนะผา่น ห้ามยานพาหนะเข้า 

ห้ามผ่านนอกจากที่ก าหนด ห้ามกลบัรถ ห้ามเบีย่งขวาเน่ือง 
จากมีรถแซง 

 

ห้ามหยดุรถ ห้ามจอด จ ากดัความเร็วสงูสดุ 

ผ่านได้เฉพาะรถยนต์ ผ่านได้เฉพาะคนเดิน 
และจกัรยาน 

ผ่านได้เฉพาะคนเดิน 

สญัจรทางเดียว แบ่งสัญจรตามทิศทางที่ก าหน
ด 

อนญุาตจอดรถ 

ชะลอความเร็ว หยดุรถ ทางม้าลาย 

ทางรถไฟผ่าน 
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◆ โรงพยาบาล / คลินิก  

ช่ือสถาบนัการแพทย์ แผนกการรักษา ภาษา 
จกัษุแพทย์ อทุสกิึ 
Fujisaki 1-16-14 

☎029-823-4160 

แผนกจกัษุ ภาษา 
องักฤษ 

แผนกล าไส้และกระเพาะ 
อรุาระ 
Yamatochou 9-2 

Urara 2-203 

☎029-825-4477 

แผนกล าไส้และกระเพาะ ภาษา 
องักฤษ 

คลนิิกอายรุกรรมโออิชิ 
Ooiwata 2472 

☎029-835-0014 

แผนกอายรุกรรม ภาษา 
องักฤษ 

คลนิิกโอทสคึะ 
Kandatsuchuuou 

3-9-1 

☎029-832-7555 

แผนกอายรุกรรม,แผนกกมุารเวช
,แผนกหวัใจและหลอดเลือดหวัใจ 

ภาษา 
องักฤษ 

คลนิิกเดก็โอทสโึนะ 
Ootsuno 8-2-18 

☎029-828-2580 

แผนกกมุารเวช ภาษา 
องักฤษ 

คลนิิกตรวจสขุภาพคะระสุ
ยามะ 
Karasuyama 

2-530-386 

☎029-843-0331 

แผนกอายรุกรรม ภาษา 
องักฤษ 

โรงพยาบาลหคูอจมกู 
Oomachi 7-19 

☎029-821-0222 

แผนกหคูอจมกู ภาษา 
องักฤษ 

โรงพยาบาลเคนนนั 
Naka 1087 

☎029-841-1148 

แผนกประสาทศลัยศาสตร์ ภาษา 
องักฤษ 

ศนูย์การแพทยค์าสมุกิะอรุะ  
ในระบบโรงพยาบาลของรัฐ 
Shimotakatsu 2-7-14 

☎029-822-5050 

※

แผนกอายรุกรรมบริการภาษา
ฝร่ังเศส, 
แผนกแผนกหวัใจและหลอดเ
ลอืดหวัใจบริการภาษาจีน 
แต่ทว่า 
ภาษาต่างชาติมีให้บริการเฉพ
าะผู้ ป่วยนอกเท่านัน้  
 

แผนกอายรุกรรม, 
แผนกหวัใจและหลอดเลือดหวัใจ, 
แผนกระบบทางเดินหายใจ, 
แผนกศลัยกรรม, 
แผนกศลัยกรรมกระดกู,แผนกสู
ตนิรีเวช, 
แผนกกมุารเวช, 
แผนกจกัษุ 

ภาษา 
องักฤษ 

คลนิิกฝากครรภ์ชิบาตะ 
Sakuramachi 4-13-20 

☎029-821-0154 

แผนกสตูินรีเวช ภาษา 
องักฤษ 

แผนกกมุารเวชโซเมะยะ 
Yamatochou 9-2 

Urara 2-306 

☎029-825-3121 

แผนกกมุารเวช,แผนกอายรุกรรม ภาษา 
องักฤษ 

คลนิิกทาคาโนะ 
Arakawaokinishi 2-12-2 

☎029-841-0154 

แผนกอายรุกรรม,แผนกกมุารเวช
,แผนกระบบทางเดินอาหาร 

ภาษา 
องักฤษ 

 

 

 

ช่ือสถาบนัการแพทย ์ แผนกการรักษา ภาษา 

คลนิิกทาคะยาส ุ

Tatsutamachi 1-22 

☎029-822-8201 

※แผนกหวัใจและหลอด

เลือดหวัใจมีบริการเฉพา

ะภาษาองักฤษ 

แผนกอายรุกรรม, 

แผนกประสาทวิทยาแผนกอายุ

รกรรมและยาสมนุไพร,แผนก

หวัใจและหลอดเลือดหวัใจ 

ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 

ภาษาฝร่ังเศส 

1. ภาษาเ

กาหล ี

คลนิิกบ าบดัโรคทางจิ

ต ทสคึบุะ 

Minatomachi 1-7-15 

☎029-826-3883 

แผนกจิตเวชศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

 

โรงพยาบาลทัว่ไป 

เคียวโดทสจึิอรุะ  

Ootsuno 4-1-1 

☎029-830-3711 

 

แผนกอายรุศาสตร์ทัว่ไป, 

แผนกหวัใจและหลอดเลือดหวัใจ, 

แผนกระบบทางเดินอาหาร, 

แผนกระบบทางเดินหายใจ, 

แผนกระบบไต, 

แผนกโลหิตวทิยา, 

แผนกต่อมไร้ท่อวิทยา,แผนกข้

อตอ่และเนือ้เยือ่เก่ียวพนั,แผน

กจิตเวชศาสตร์, 

แผนกกมุารเวช, 

แผนกทารกก่อนก าหนด, 

แผนกศลัยกรรมทางเดินอาหาร,แ

ผนกศลัยศาสตร์ทรวงอก 

,แผนกศลัยกรรมหลอดเลือดแผน

กศลัยกรรมระบบทางเดินหายใจ, 

แผนกประสาทศลัยศาสตร์,แผนก

ศลัยกรรมกระดกู,แผนกผิวหนงั,

แผนกศลัยกรรมพลาสติก,ศลัย

กรรมหน้าอก, 

แผนกศลัยกรรมเด็ก, 

แผนกทางเดินปัสสาวะ, 

แผนกสตูินรีเวช,แผนกจกัษุ,แผน

กหูคอจมกู,แผนกศลัยกรรมหวัแล

ะคอ,แผนกศลัยกรรมทนัตกรรม,แ

ผนกวิสญัญี,  

คลนิิกอาการปวด,แผนกดแูลแ

ละผ่อนคลาย,แผนกเวชศาสตร์ก

ายและจิต,แผนกฉุกเฉิน,แผนกไอ

ซีย,ูแผนกรังสี, 

แผนกรักษาด้วยรังสี 

ภาษาองักฤษ 
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ช่ือสถาบนัการแพทย ์ แผนกการรักษา ภาษา 
โรงพยาบาลทัว่ไป 
เคียวโดทสจึิอรุะ  
Ootsuno 4-1-1 

☎029-830-3711 

แผนกเคมีบ าบดั, 
แผนกเวชศาสตร์ป้องกนั, 
แผนกพยาธิวิทยา, 
แผนกฟืน้ฟูสมรรถภาพ 

ภาษาองักฤษ 
 

คลนิิกทสจึิอรุะจโูอ 
Jouhokumachi 6-18 

☎029-835-0200 

แผนกอายรุกรรม, 
แผนกศลัยกรรม, 
แผนกศลัยกรรมประสาท 

ภาษาองักฤษ 
 

คลนิิกทสจึิอรุะฮาร์ท 
Sakuramachi1-8-14 

อาคาร 
Kantetsu-Tsuchiura

Ⅱชัน้ 4 

☎029-825-6111 

แผนกอายรุกรรม, 
แผนกหวัใจและหลอดเลือดหวัใ
จ 

ภาษาองักฤษ 
 

คลนิิกทสจึิอรุะฮิงะชิกจุิ 
Ariakechou 2-31 

อาคาร 
Kantetsu-Tsuchiura  
ชัน้ 4 
☎029-825-7880 

แผนกกมุารเวช ภาษาองักฤษ 
 

คลนิิกเบริรุทสจึิอรุะ 
Tsuwa4-4022-2 

☎029-835-3002 

แผนกอายรุกรรม ภาษาองักฤษ 
 

คลนิิกผิวหนงัทสรุึมาจิ 
Arakawaokinishi 

1-17-4 

☎029-842-3046 

แผนกผิวหนงั ภาษาองักฤษ 
 

คลนิิกยคูะงะ 
Fujisaki 1-7-25 

☎029-821-5748 

แผนกอายรุกรรม 
แผนกศลัยกรรมพลาสติก 

ภาษาองักฤษ 
 

คลนิิกฮางิวาระ 
Kandatsuchuou 

5-24-25 

☎029-832-2111 

แผนกอายรุกรรม 
แผนกกมุารเวช 
แผนกทางเดินปัสสาวะ 

ภาษาองักฤษ 
ภาษาโปรตเุกส 

คลนิิกฮิสะมาทส ึ
Sakuramachi 

1-13-5 

☎029-821-0405 

แผนกอายรุกรรม 
แผนกกมุารเวช 
แผนกรังสีวิทยา  

ภาษาองักฤษ 
 

คลนิิกหคูอจมกูฮิสะมาทส ึ
Chuou 2-4-21 

☎029-821-6002 

แผนกหคูอจมกู ภาษาองักฤษ 
 

คลนิิกเดก็ฮิโรตะ 
Bunkyouchou 

11-3 

☎029-827-4150 

แผนกกมุารเวช 
 

ภาษาองักฤษ 
 

คลนิิกอายรุกรรมมตัสโึ
มโต้ 
Nakamurahigashi 

3-1-20 

☎029-843-1211 

แผนกอายรุกรรม, 
แผนกกมุารเวช 

ภาษาองักฤษ 
 

คลนิิกมิยาซาค ิ
Fujisawa 964-2 

☎029-830-6800 

แผนกอายรุกรรม ภาษาองักฤษ 
 

 

ช่ือสถาบนัการแพทย ์ แผนกการรักษา ภาษา 

คลินิกอายรุกรรมยมุิโกะ 

Tanaka 3-4-41 

☎029-821-1180 

แผนกอายรุกรรม ภาษาองักฤษ 

 

※ แทรกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมองค์การแพทย์เขตทสึจิอุระ 
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◆ ทันตกรรม 

ช่ือสถาบนัการแพทย ์ ภาษา 

คลนิิกทนัตกรรมอรุาระ 
Yamatochou 9-2 

Urara 2-204 

☎029-825-4488 

ภาษาองักฤษ 

 

คลนิิกทนัตกรรมคาจิทสคึะ 
Yamatochou 2-22 

☎029-823-1551 

ภาษาองักฤษ 

 

ทนัตกรรมคาโมะ 
Nagakuni 879-6 

☎029-824-5117 

ภาษาองักฤษ 

 

คลนิิกทนัตกรรมคคิจุิ 
Nakatakatsu 1-21-10 

☎029-822-1661 

ภาษาองักฤษ 

 

คลนิิกทนัตกรรมโคบายาชิ 
Shiratorimachi 1106-180 

☎029-831-7644 

ภาษาองักฤษ 

 

คลนิิกทนัตกรรมซากรุะอิ 
Kidamarihigashidai 3-9-30 

☎029-824-2005 

ภาษาองักฤษ 

 

ทนัตกรรมชิบะ 
Manabe 4-11-2 

☎029-821-8772 

ภาษาองักฤษ 

 

ทนัตกรรมทาคาง ิ
Kokubuchou 4-15 

☎029-822-3111 

ภาษาองักฤษ 

 

คลนิิกทนัตกรรมชะโซโนะ 
Kandatsuchuou 5-4-14 

☎029-832-3600 

ภาษาจีน 

คลนิิกทนัตกรรมนาไง 
Oomachi 4-13 

☎029-846-1122 

ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 
ภาษาเกาหล ี
ภาษาฝร่ังเศส 
ภาษาโปรตเุกส 
ภาษาสเปน 
ภาษาไทย 
ภาษาเวียดนาม 

คลนิิกทนัตกรรมนางะคนิุได 
Nagakuni 1052-7 

☎029-826-1511 

ภาษาองักฤษ 

 

คลนิิกทนัตกรรมมินามิงะคเุอน 
Nishineminami 3-1-29 

☎029-841-0606 

ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 
 

 

 

ช่ือสถาบนัการแพทย ์ ภาษา 

คลนิิกทนัตกรรมมิยาตะ 
Nakaarakawaokimachi 2-6 

อาคารทวิน 201 

☎029-843-4618 

ภาษาองักฤษ 

 

คลนิิกทนัตกรรมมินาโตะ 
Minatomachi 1-4-19 

อาคารWakoท่ี 2 
☎029-835-3480 

ภาษาองักฤษ 

 

คลนิิกทนัตกรรมโมงิ 
Manabe 1-11-25 

☎029-821-0735 

ภาษาองักฤษ 

 

ทนัตกรรมโยชิดะ 
Oyamada 1-427 

☎029-841-4848 

ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 

※ แทรกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมองค์การแพทย์เขตทสึจิอุระ 
  

12.โรงพยาบาลที่บริการภาษาต่างชาติ 

42 



ช่ือร้านขายยา/ร้านจ่ายยา ท่ีอยู ่ เบอร์โทรศพัท์ 
ร้านจ่ายยาอะอินสาขาทสจิึอรุะ Okijukumachi2762-3 ☎029-846-7111 

ร้านจ่ายยาอาสคุะสาขาทสจิึอรุะ Ikutachou 2-11 ☎029-823-2135 

ร้านจ่ายยาแอปเปิล้สาขาคาสมุิงะอรุะ Shimotakatsu 1-21-53 ☎029-879-8690 

ร้านจ่ายยาอิออนสาขาทสจิึอรุะ Kamitakatsu 367 ☎029-835-8400 

ร้านจ่ายยาสาขาอิมะงะวะทสจิึอรุะ Ootsuno 5-1-25 ☎029-869-6677 

ร้านจ่ายยาหน้าสถานี สาขาอรุาระ 3 Yamatochou 9-3 ☎029-821-1742 

ร้านจ่ายยา SFC สาขาโอทสโึนะฮิลส ์ Ootsuno 8-2-22 ☎029-828-2135 

ร้านจ่ายยาโอคาวะ Sakuramachi 2-4-12 ☎029-823-8603 

ร้านจ่ายยาโอคอิุ Chuou 1-8-16 ☎029-824-3870 

ร้านจ่ายยาโอคอิุ 
สาขาประตตูะวนัออกของสถานี 

Minatomachi 1-7-3 

อำคำรKojimaชั้น 1 
☎029-821-9963 

ร้านจ่ายยากะคเุอนโจไซ 
สาขาอาระคาวะโอคิ 

Arakawaoki 422-1 ☎029-834-2481 

ร้านจ่ายยาคาราสมุะ Karasuyama 1-476-2 ☎029-843-7577 

ร้านจ่ายยาคะริน สาขาคนัดาทส ึ Kandatsuchuou5-25-1

4 

☎029-832-8776 

ร้านจ่ายยาคาวาจิ สาขาทสจิึอรุะมินาม ิNakatakatsu 3-1-3 ☎029-835-3575 

ร้านจ่ายยาคาวาจิ สาขามานาเบะ Manabeshinmachi 

20-20 

☎029-835-8138 

ร้านจ่ายยาคนัดาทสจึโูอ Kandatsuchuuou3-14-

19 

☎029-828-8801 

โรงพยาบาลคนัดาทส ึ Kandatsuchuuou 

5-11-2 

☎029-831-9711 

ร้านจ่ายยาคนัดาทส ึ Kandatsuhigashi1-15-

2 

☎029-831-6408 

ร้านขายยาสมนุไพรจินโด Nakamuraminami1-1-

12 

☎029-841-0209 

ร้านจ่ายยาคิดะมาริ Kidamari 1641-1 ☎029-825-1246 

ร้านจ่ายยาเคียววะโจไซ 
สาขายอ่ยโอทสโึนะ 

Ootsuno 8-1-11 ☎029-898-9914 

ร้านจ่ายยาคโุอล สาขาทสจิึอรุะ Ooiwata 2469-33 ☎029-835-2090 

ร้านจ่ายยาเกงคิโจไซ สาขาซากรุะ Sakuramachi 3-10-16 ☎029-879-8356 

ร้านจ่ายยาซาคะโมโตะ Arakawaokinishi 

2-1-1 

☎029-841-0122 

ร้านจ่ายยาซากรุาอิ สาขานากะคนิุ  
ทสจิึอรุะ  

Nagakuni1044-1 ☎029-835-7777 

ร้านจ่ายยาซากรุาอิ สาขาบงุเคียว  
ทสจิึอรุะ 

Bunkyouchou 10-22 ☎029-835-2277 

ร้านจ่ายยาซากรุาอิ  
สาขามินามิอาระคาวะโอคิ 

Arakawaoki 

minamiku 100 

☎029-830-5050 

ร้านจ่ายยาซากรุะ 
สาขาหน้าประตตูะวนัตกสถานีทสจิึอรุะ 

Yamatochou 9-2 

Urara 2-2F 

☎029-824-8642 

ร้านจ่ายยาชิมาดะ Komatsu 1-5-2 ☎029-822-1560 

ร้านจอยฟลู ฮอนดะอาราคาวะโอคิ Kitaarakawaokichou 

1-30 

☎029-841-2211 

ร้านจ่ายยาสกาย Nakatakatsu 1-15-49 ☎029-825-3011 

ร้านจ่ายยาสซุุรัน สาขาซากรุะงะโอคะ Sakuragaokamachi28-

46 

☎029-822-5614 

ร้านจ่ายยาสมุิเระโจไซ Kandatsuchuou5-4-16 ☎029-831-1411 

ร้านจ่ายยาสมุิเระ Sakuramachi 

3-14-18-102 

☎029-835-2518 

ร้านจ่ายยาเซนเตอร์ Jouhokumachi 7-23 ☎029-825-3301 

ร้านจ่ายยาเซนเตอร์ สาขาหลกั Okijukumachi 2695-7 ☎029-893-2621 

ร้านจ่ายยาทานากะ Tanaka 3-1762-2 ☎029-896-3347 

ร้านจ่ายยาคานากะวะ Nakamura minami 

4-4-32 

☎029-841-5153 

ร้านจ่ายยาทสรุึฮะดรักซ์  
สาขาโคมาซ ึทสจิึอรุะ 

Komatsu 1-4-27 ☎029-825-5268 

แผนกสติูนรีเวชทสจิึอรุะ Chuuou 1-14-22 ☎029-821-0068 

ร้านจ่ายยาทสจิึอรุะ Shimotakatsu 1-21-50 ☎029-826-0750 

ร้านจ่ายยาทสจิึอรุะ สาขาโอมาจิ Oomachi 7-18 ☎029-828-7833 

คลินิกทสจิึอรุะเบริรุ Tsuwa 4-4022-2 ☎029-835-3002 

 

ช่ือร้านขายยา/ร้านจ่ายยา ท่ีอยู ่ เบอร์โทรศพัท์ 
ร้านจ่ายยาทสจิึอรุะมินาม ิ Nakaarakawaokimachi

5-3 

☎029-841-7500 

ร้านจ่ายยาทสโึบะวะ Kandatsuchuuou 

1-1-3 

☎029-831-0317 

โรงพยาบาลทสวึะ Nishinamikimachi 

3690 

☎029-824-3434 

ร้านจ่ายยาเทระคาโดะ Shimotakatsu 2-6-27 ☎029-821-6218 

ร้านจ่ายยานนัซนัโด สาขาโอทสโึนะ Ootsuno 5-14-1 ☎029-846-0211 

ร้านจ่ายยานนัซนัโด  
สาขาโอ๊ตโตะมินามิ 

Ottominami3-110-5 ☎029-842-2989 

ร้านจ่ายยานนัซนัโด สาขาทสจิึอรุะคิตะ Hitana 3968-8 ☎029-835-0733 

ร้านจ่ายยานนัซนัโด สาขาทสจิึอรุะ Kawaguchi 1-5-19 ☎029-823-4858 

ร้านจ่ายยานนัซนัโด  
สาขานาคาทาคาทส ึ

Nakatakatsu 3-11-15 ☎029-875-9815 

ร้านจ่ายยานนัซนัโด สาขานาคามรุะ Naka 1085 ☎029-830-4700 

ร้านจ่ายยานมุะโนะ Fujisawa 964-8 ☎029-833-4799 

ร้านจ่ายยาฮาคไุซ Sakuramachi 4-15-5 ☎029-827-2243 

ร้านจ่ายยาฮาสโุนะมิ Kidamari 1661-2 ☎029-879-7533 

ร้านจ่ายยาฟจิุยะ Migimomi 2626-17 ☎029-830-4612 

ร้านจ่ายยาพลสั Ooiwata 2472 ☎029-821-3670 

ร้านจ่ายยาพรุุเช่ โอคอิุ 
Tanaka 2-10 ในร้าน 
Food off stocker สาขา 
Tanaka 

☎029-823-8299 

ร้านจ่ายยาเฟรนด์ Nakamurahigashi 

2-18-1 

☎029-843-1122 

ร้านจ่ายยาโพะพริุ สาขาอาซาฮิ Sakuramachi 3-6-14 ☎029-893-3810 

ร้านจ่ายยาโพะพริุ สาขาซาครุะมาจิ Sakuramachi 3-5-3 ☎029-835-3555 

ร้านจ่ายยาโพะพริุ สาขาจโูอ Chuuou 2-14-5 ☎029-896-6872 

ร้านจ่ายยาโพะพริุ สาขานาคามรุะ Nakamura minami 

5-30-2 

☎029-841-5331 

ร้านจ่ายยาเมกมุิ Jouhokumachi 13-19 ☎029-828-5264 

ร้านจ่ายยาโมโมะโซโนะ Shimosakata 2012-6 ☎029-830-6131 

ร้านจ่ายยายคัคสุโตร์ดรัก 
ทสจิึอรุะมานาเบะ 

Manabe 3-3386 ☎029-827-0725 

ร้านจ่ายยายามากจิุ Chuuou 1-7-11 ☎029-821-2617 

ร้านจ่ายยายามากจิุ สาขาอรุะระ Yamatochou 9-2 Urara 2-1F ☎029-825-5211 

ร้านจ่ายยายามากจิุ สาขาโอทสโึนะ Ootsuno 5-14-4 ☎029-898-9393 

ร้านจ่ายยายามากจิุ สาขาจโูอ  Chuuou 1-12-24 ☎029-893-3575 

ร้านจ่ายยาไรซ์ Arakawaokinishi2-11-

11 

☎029-834-2233 

ร้านจ่ายยาไรซ์ สาขาทสจิึอรุะคิตะ Namiki 5-4076-3 ☎029-832-1689 

※ แทรกร้านขายยา/ร้านจ่ายยาที่เข้าร่วมองค์การสมาคมเภสัช
กรรมเขตทสึจิอุระ 
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13.ร้านขายยา/ร้านจ่ายยา 

http://www.rapat.or.th/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1.html
http://www.rapat.or.th/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1.html


● ศูนย์ที่ปรึกษาส าหรับชาวต่างชาติ 

สมาคมแลกเปล่ียนนานาชาตจิงัหวดัอิบารากิ 
ได้เปิดด าเนินการเป็นศนูย์ท่ีปรึกษาส าหรับชาวตา่งชาต ิ
มีการให้ค าปรึกษาเป็นภาษาตา่งประเทศทัง้หมด 9  ภาษาด้วยกนั 
เพ่ือชาวตา่งชาตทิกุทา่นจะสามารถเข้าปรึกษาเก่ียวกบัปัญหาหรือค าถามใดๆ
ได้ในภาษาบ้านเกิดของตน กรุณาเข้าปรึกษาตามสะดวกโดยวิธีตา่งๆ เช่น 
ผ่านทางโทรศพัท์หรือเข้าพบเป็นตวับคุคล เป็นต้น 
การให้ค าปรึกษาไม่มีคา่ใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้ 
และข้อมลูทัง้หมดในการปรึกษาจะถกูเก็บเป็นความลบั อีกทัง้ 
ผู้ ท่ีต้องการปรึกษาทางกฎหมายกบัผู้ เช่ียวชาญโดยเฉพาะ 
ทางศนูย์ได้จดักิจกรรมปรึกษากฎหมายกบัทนายความโดยไม่มีคา่ใช้จ่ายเดือ
นละ 2 ครัง้ โดยต้องส ารองท่ีนัง่ลว่งหน้า 
◆ เนือ้หาในการปรึกษา 

กฎหมาย, วีซา่, งานอาชีพ, การรักษาพยาบาล, การศกึษา, การแตง่งาน 
เป็นต้น 
◆ เวลาท าการ 

8.30–17.00 น. (ยกเว้น 12.00–13.00 น.) 
◆ ระบบการปรึกษา 

ผู้ให้ค าปรึกษาเป็น ภาษาองักฤษ, ภาษาจีน, ภาษาโปรตเุกส, ภาษาไทย, 
ภาษาตากาลอ็ก, ภาษาสเปน, ภาษาเกาหลี, ภาษาอินโดนีเซีย, 
ภาษาเวียดนาม และ ภาษาญ่ีปุ่ น 

◆ ตารางรับปรึกษาแต่ละภาษา 

วัน ภาษา 
จนัทร์ ภาษาองักฤษ/ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาจีน（13:30～17:00） 

องัคาร ภาษาองักฤษ/ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาสเปน,ภาษาเกาหลี,ภาษาเวียดนาม 

พธุ ภาษาองักฤษ/ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาจีน,ภาษาไทย 

พฤหสับดี ภาษาองักฤษ/ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาโปรตเุกส,ภาษาตากาลอ็ก 

ศกุร์ ภาษาองักฤษ/ภาษาญ่ีปุ่ น 
ภาษาไทย（8:30～17:00） 

ภาษาอินโดนีเซีย（13:30～17:00） 

◆ สถานที่และเบอร์ติดต่อ 

มลูนธิิสมาคมแลกเปล่ียนนานาชาตจิงัหวดัอิบาราก ิ
「ศนูย์ท่ีปรึกษาส าหรับชาวตา่งชาติ」 

Mito-shi Senba-chou Shirokawa 745 

ศนูยว์ฒันธรรมพลเมือง ชัน้ 2  
☎029-244-3811 

● ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ 

◆ Hello work ทสึจิอุระ 

ให้บริการจดัหางานและปรึกษาเก่ียวกบัอาชีพ 
☎029-822-5124 

ภาษา วัน เวลาให้บริการ 
ภาษาองักฤษ จนัทร์・พธุ・ศกุร์ 9:00～15:00 

ภาษาโปรตเุกส จนัทร์～พฤหสับดี 9:00～15:00 

ภาษาสเปน องัคาร・พฤหสับดี 9:00～15:00 

ภาษาจีน จนัทร์・พธุ 9:00～15:00 

◆ เบอร์โทรศัพท์ส าหรับการปรึกษาเพื่อแรงงานชาวต่างชาติ 
บริการให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัเง่ือนไขในการท างาน เชน่ คา่แรง, การเลิกจ้าง, 

การลาออก, ชัว่โมงการท างาน หรือ วนัหยดุ เป็นต้น 

เวลาให้บริการ…10.00-15.00 น. (ยกเว้น 12.00-13.00 น.) 

ภาษา วัน เบอร์โทรศัพท์ 
ภาษาองักฤษ 

จนัทร์～ศกุร์ 

0570-001701 

ภาษาจีน 0570-001702 

ภาษาโปรตเุกส 0570-001703 

ภาษาสเปน องัคาร・พฤหสับดี・ศกุร์ 0570-001704 

ภาษาตากาลอ็ก องัคาร・พธุ 0570-001705 

◆  ศูนย์ข้อมูลการแพทย์นานาชาติ AMDA 

เปิดให้ค าแนะน าเก่ียวกบัระบบสวสัดิการการรักษาหรือแนะน าโรงพยาบาลโดยภ

าษาตา่งชาต ิ

☎03-5285-8088 

ภาษา วัน เวลาให้บริการ 
ภาษาองักฤษ, ภาษาไทย, ภาษาจีน, 
ภาษาเกาหล,ี ภาษาสเปน 

ทกุวนั 9:00～20:00 

ภาษาโปรตเุกส จนัทร์・พธุ・ศกุร์ 9:00～17:00 

ภาษาตากาลอ็ก พธุ 13:00～17:00 

ภาษาเวียดนาม พฤหสับดี 13:00～17:00 

  

14.ศูนย์ที่ปรึกษากรณีที่เกดิปัญหาต่างๆ 
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สัญลักษณ์ ความหมายของสัญลักษณ์ 

 ทางออกฉุกเฉิน： 

ทางออกฉกุเฉินส าหรับหนีในกรณีท่ีเกดิเหตฉุกุเฉิน 

เช่น เกิดอคัคีภยั 

 
ลานกว้างเพื่อหลบภัย： 

 สถานท่ีอพยพเมือ่เกิดภยัพิบตัิ เช่น สวนสาธารณะ 

 ถังดับเพลิง： 

 

สถานท่ีท่ีมีถงัดบัเพลงิประเภทบรรจผุงเคมีแห้งตัง้อยู ่

 ห้องปฐมพยาบาลเบือ้งต้น： 

 สถานท่ีรักษาฉกุเฉินส าหรับผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บ 

เมื่อเกดิภยัพิบตั ิ

 ห้องน า้： 

  ซ้าย：ส าหรับผู้หญิง 

 ขวา：ส าหรับผู้ชาย 

 สัญลักษณ์ของคนพกิาร： 

 สิ่งอ านวยความสะดวก, 

อาคารท่ีผู้พิการสามารถใช้ได้ 

 จุดแนะน า： 

 สถานท่ีเพ่ือให้ค าแนะน าต่างๆ เช่น การทอ่งเท่ียว, 

ท่ีพกั, เส้นทาง เป็นต้น 

 ลิฟต์： 

 สถานท่ีท่ีมีลฟิต์ตัง้อยู ่เช่น สถานท่ีสาธารณะ หรือ 

แหลง่การค้า 

 บันไดเล่ือน： 

 สถานท่ีท่ีมีบนัไดเล่ือนตัง้อยู ่เช่น 

สถานท่ีสาธารณะ หรือ แหล่งการค้า 

 บันได： 

 สถานท่ีท่ีมีบนัไดตัง้อยู ่เชน่ สถานท่ีสาธารณะ หรือ 

แหลง่การค้า 

 ตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญ： 

 สถานท่ีท่ีมีตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญตัง้อยู ่เช่น 

สถานท่ีสาธารณะ หรือ แหล่งการค้า 

 สถานที่สูบบุหร่ี： 

 สถานท่ีท่ีสบูบหุร่ีได้ เช่น สถานท่ีสาธารณะ หรือ 

แหลง่การค้า 

  

สัญลักษณ์ ความหมายของสัญลักษณ์ 

 
Wi-Fi ： 

 สถานท่ีท่ีใช้ Wi-Fi ได้ 

 
รถไฟฟ้า： 

 สถานท่ีท่ีมีสถานีรถไฟฟ้าตัง้อยู ่

 
รถประจ าทาง： 

 สถานท่ีท่ีมีป้ายรถประจ าทางตัง้อยู ่

 
รถแทก็ซี่： 

สถานท่ีท่ีมีจดุจอดรถแท็กซ่ี 

 
ลานจอดรถ： 

สถานท่ีท่ีมีท่ีจอดรถตัง้อยู ่

 ธนาคาร・ที่แลกเปล่ียนเงนิตรา： 

สถานท่ีท่ีมีธนาคารหรือท่ีแลกเปล่ียนเงนิตราตัง้อ

ยู ่

 ATM： 

สถานท่ีท่ีมีเคร่ืองรับฝากถอนเงินท่ีฝากไว้กบัสถาบั

นการเงิน เชน่ ธนาคาร  

 
ไปรษณีย์： 

 สถานท่ีท่ีมีไปรษณีย์ตัง้อยู ่

 
ขวดเพท็： 

 ขวดเพ็ทท่ีสามารถน ามารีไซเคลิได้ 

 
กระดาษส าหรับรีไซเคิล： 

 กระดาษท่ีสามารถน ามารีไซเคิลได้ 

 
พลาสตกิ： 

 พลาสติกท่ีสามารถน ามารีไซเคิลได้ 

 
อลูมเินียม： 

 อลมูเินียมท่ีสามารถน ามารีไซเคิลได้ 

15.สัญลักษณ์ที่ส าคัญต่างๆในชีวติประจ าวัน 

※ นอกจากนีย้งัมสีญัลกัษณ์อีกจ านวนมากท่ีแสดงข้อมลูหรือค าเตือนตา่งๆในชีวิตประจ าวนั 
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ส านักงานเขต ส านักงานเขตย่อย ส านักงานเขตช่ัวคราว 

ส านกังานเขตทสจิึอรุะ Yamatochou 9-1 ☎029-826-1111 

ท่ีวา่การโอมาจิ (ฝ่ายประปา) Oomachi 11-38 ☎029-821-6237 

ส านกังานเขตยอ่ยทสวึะ Namiki 3-3-43 ☎029-821-1490 

ส านกังานเขตยอ่ยมินามิ Arakawaokinishi2-11-28 ☎029-841-0036 

ส านกังานเขตยอ่ยคามิโอทส ึ Tenomachi 1505-1 ☎029-828-1007 

ส านกังานเขตยอ่ยนิอิฮาริ Fujisawa 990 ☎029-862-3515 

ส านกังานเขตชัว่คราวคนัดาทส ึ Kandatsumachi 682-54 ☎029-832-3292 

 

คณะกรรมการการศึกษา・คณะกรรมการกสกิรรม 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา Yamatochou 9-2 Urara 2-7F ☎029-826-1111 

ศนูย์เยาวชน Yamatochou 9-2 Urara 2-8F ☎029-823-7838 

ห้องแนะแนวเยาวชน Yamatochou 9-2 Urara 2-8F ☎029-823-7838 

ห้องปรึกษาด้านการสอน Higashimanabemachi 2-5 ☎029-825-6211 

ห้องปรึกษาด้านการสอน(ทางโทรศพัท์) Higashimanabemachi 2-5 ☎029-823-7837 

ศนูย์อาหารกลางวนัโรงเรียนท่ี 1 Shimotakatsu 4-5-5 ☎029-821-0559 

ศนูย์อาหารกลางวนัโรงเรียนท่ี 2 Nakakandatsumachi 31-5 ☎029-831-4525 

ส านกังานคณะกรรมการกสิกรรม Yamatochou 9-1 ☎029-826-1111 

 

โครงสร้างพืน้ฐานของเมือง・สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัย 

แผนกประปา (ที่ว่าการโอมาจิ) Oomachi 11-38 ☎029-821-6237 

ศนูย์จ่ายน า้โออิวาตะ Ooiwaita 1734 ☎029-823-7422 

ส านกังานซอ่มแซมถนน Tanakamachi 3282 ☎029-823-6604 

ส านกังานหน่วยท าความสะอาด Tanakamachi 3282 ☎029-821-3189 

ศนูย์สขุอนามยั Sanoko 13 ☎029-821-1724 

ศนูย์ท าความสะอาด Nakamuranishine 1811-1 ☎029-841-3427 

สถานท่ีก าจดัขยะทัว่ไปสดุท้าย Shiratorimachi 924-4 ☎029-831-7374 

ศนูย์สิ่งแวดล้อมสีเขียว Kasumigaurashi 

Kamisaya31-1 ☎0299-59-4649 

สสุานของรัฐ Tanaka 2-16-33 ☎029-824-2013 

ส านกังานจดัการสสุานอิทะอิซุม ิ Imaizumi 1186 ☎029-862-1108 

ลานจอดรถสถานีทสจิึอรุะฝ่ังตะวนัออก Ariakechou 2-7 ☎029-823-4815 

ลานจอดรถสถานีทสจิึอรุะฝ่ังตะวนัตก Ariakechou 1 ☎029-823-0220 

ลานจอดรถจกัรยานสถานีซจึิอุระประตูตะวนัออกที่ 1 Ariakechou 2-7 ☎029-826-4911 

ลานจอดรถจกัรยานสถานีซจึิอุระประตูตะวนัออกที่ 2 Ariakechou 2 ☎029-826-4911 

ลานจอดรถจกัรยานสถานีซจึิอุระประตูตะวนัออกที่ 3  Ariakechou 2 ☎029-826-4911 

ลานจอดรถจกัรยานสถานีซจึิอุระประตูตะวนัออกที่ 4 Ariakechou 2 ☎029-826-4911 

ลานจอดรถจกัรยานสถานีซจึิอุระประตูตะวนัตกที่ 1 Yamatochou 2 ☎029-826-7979 

ลานจอดรถจกัรยานสถานีซจึิอุระประตูตะวนัตกที่ 2 Kawaguchi 1-4 ☎029-826-7979 

ลานจอดรถจกัรยานสถานีซจึิอุระใต้ดินประตูตะวนัตก Yamatochou 9-1 ☎029-827-0202 

ลานจอดรถจกัรยานสถานีคนัดาซปึระตูตะวนัตก Kandatsuchuuoi 1-1 ☎029-833-0355 

 

สวัสดกิาร・ประกัน 

ศนูย์ประกนัสขุภาพเขตทสจิึอรุะ Shimotakatsu2-7-27 ☎029-826-3471 

ห้องเรียนภาษาส าหรับเด็กอ่อน Shimotakatsu 2-7-27 ☎029-826-1111 

ศนูย์ตรวจฉกุเฉินวนัหยดุ Shimotakatsu 2-7-27 ☎029-823-9628 

ศนูย์ประกนัสขุภาพนิอิฮาริ Fujisawa 990 ☎029-862-5011 

ศนูยเ์ด็กทสวึะ Itaya 2-712-9 ☎029-832-3112 

ศนูย์เด็กป็อปพลาร์ Kawasuyama 2-530-394 ☎029-841-3212 

ศนูย์เด็กนิอิฮาริ Hingou 347-1 ☎029-862-4403 

ศูนย์ช่วยเลีย้งเด็กในพืน้ท่ี(ซากุรันโบะ) Tanaka 3-4-5 ☎029-823-1288 

ศนูย์แลกเปลี่ยนการเลีย้งเด็ก(วาราเบะ) Nakatakatsu 1-19-20 ☎029-825-1030 

ศนูย์แลกเปลี่ยนการเลีย้งเด็ก(โนโซมิ) Higashimanabemachi 2-5 ☎029-824-8620 

ห้องปรึกษาครอบครัวมีเด็กเล็ก(แผนกสวสัดิการเด็ก) Yamatochou 9-1 ☎029-826-1111 

ศนูย์ช่วยเหลือผู้ พิการเพ่ือดแูลตวัเอง Yamatochou9-2Urara2-5F ☎029-827-1123 

ศนูย์ช่วยเหลือผู้บ าบดั Kamitakatsu 1809 ☎029-824-8013 

บ้านทสคึชิุ Kamitakatsu 1810 ☎029-823-5881 

ศนูย์สวสัดิการเบ็ดเตล็ดนิอิฮาริ Sawabe 1423-1 ☎029-862-3522 

ศูนย์สมัผัสบ าบดั(นางะมิเนะ) Nakamuranishine2078-1 ☎029-830-5600 

ศนูย์สวสัดิการผู้สงูอาย ุ(โคะฮนัโซ) Tenomachi 1892-1 ☎029-828-0881 

ศนูย์สวสัดิการผู้สงูอาย ุ(ทสวึะบคิุ) Nakatsu 1-5428-2 ☎029-831-4126 

ศนูย์สวสัดิการผู้สงูอาย ุ(อรุาระ) Yamatochou9-2Urara2-6F ☎029-827-0050 

ท่ีประชมุสวสัดิการสงัคม Yamatochou9-2Urara2-4F ☎029-821-5995 

ศนูย์ผู้สงูอาย ุ Higashimanabemachi 2-5 ☎029-824-8281 

 

อุตสาหกรรม・บริโภค 

ท่ีพกัซุยโก คะโฮะโนะย ุ Ooiwata255 ☎029-823-1631 

สมาคมท่องเท่ียวทสจิึอรุะ Chuuou1-3-16 ☎029-824-2810 

โกดงัมาจิคะโดะ(ไดโทค)ุ Chuuou 1-3-16 ☎029-824-2810 

ศนูย์แนะน าการท่องเท่ียว Ariakechou 1-30 ☎029-821-4166 

ศนูย์ผลิตผลและข้อมลูท่องเท่ียว 
(คิระระคงั) 

Yamatochou 9-1 ☎029-824-6110 

ศนูย์สวสัดิการแรงงานเยาวชน Bunkyouchou 9-2 ☎029-822-7921 

ศนูย์สวสัดิการเบ็ดเตล็ดผู้ ใช้แรงงาน 
(เวิร์คฮิลทสจิึอรุะ) 

Kidamarihigashidai 

4-1-1 ☎029-826-2622 

ศนูย์ผู้บริโภค Chuuou 2-16-4 ☎029-823-3928 

สมาคมเพื่อวฒันธรรมและอตุสาหกรรม Ooiwata 1051 ☎029-823-4811 

องค์กรพฒันาทสจิึอรุะ Yamatochou 9-1 ☎029-826-3400 

หอโคมาจิ Ono 491 ☎029-862-1002 

องค์กรเกษตรกรรม Nagaihongouiriai 

chiazabanareyamabangai-1 ☎029-862-5143 

 

ดับเพลงิ・ป้องกันภัยพบัิต ิ
สถานีดบัเพลิงหลกั Tanakamachi 2083-1 ☎029-821-0119 

สถานีดบัเพลิงทสจิึอรุะ Tanakamachi 2083-1 ☎029-821-0119 

สถานีดบัเพลิงทสจิึอรุะ หน่วยท่ีมินามิบงุ Sakuragaoka 13-1 ☎029-823-0119 

สถานีดบัเพลิงทสจิึอรุะ  
หน่วยชัว่คราวนามิคิ 

Nishimikimachi 3580-1 ☎029-824-0119 

สถานีดบัเพลิงอาระคาวะโอคิ Nakaarakawaokichou27-12 ☎029-841-0119 

สถานีดบัเพลิงคนัดาทส ึ Kandatsuchuuou 5-32-6 ☎029-831-0119 

สถานีดบัเพลิงนิอิฮาริ Oobatake 46 ☎029-862-4577 

16.เบอร์โทรศพัท์ต่างๆ อาทเิช่น สาธารณูปการ 

46 

 



วัฒนธรรม・กลุ่มชุมชน 
หอสมดุ Bunkyouchou 9-2 ☎029-822-3389 

หอสมดุยอ่ยท้องท่ีซงัจ ู Nakamuraminami4-8-14 ☎029-843-8434 

หอสมดุยอ่ยท้องท่ีคนัดาทส ึ Kandatsumachi 682-54 ☎029-833-1296 

 หอสมดุยอ่ยท้องท่ีทสวึะ Namiki 5-4824-1 ☎029-830-1091 

 หอสมดุยอ่ยท้องท่ีนิอิฮาริ Fujisawa 982 ☎029-896-6465 

พิพิธภณัฑ์ Chuuou 1-15-18 ☎029-824-2928 

ลานกว้างประวตัิศาสตร์และสสุานหอยคามิทาคาทส ึKamitakatsu 1843 ☎029-826-7111 

ศาลากลาง Higashimanabemachi 2-6 ☎029-822-8891 

ศาลากลางท้องที่อิจจู(ศนูย์ชุมชน) Ootemachi 13-9 ☎029-821-0104 

ศาลากลางท้องที่นิจู(ศนูย์ชุมชน) Kidamari 1675 ☎029-824-3588 

ศาลากลางท้องที่ซงัจ(ูศนูย์ชมุชน) Nakamuraminami 4-8-14 ☎029-843-1233 

ศาลากลางท้องที่ยงจ(ูศนูย์ชมุชน) Kokubuchou 11-5 ☎029-824-9330 

ศาลากลางท้องท่ีคามิโอทส ึ(ศนูย์ชมุชน) Tenomachi 3252 ☎029-828-1008 

ศาลากลางท้องท่ีโรคจุ ู(ศนูย์ชมุชน) Karasuyama 2-2346-1 ☎029-842-3585 

ศาลากลางทสวึะ(ศนูย์ชมุชน) Namiki 5-4824-1 ☎029-832-1667 

ศาลากลางท้องท่ีนิอิฮาริ(ศนูย์ชมุชน) Fujisawa 982 ☎029-862-2673 

ศนูย์ชมุชนท้องท่ีคนัดาทส ึ Kandatsumachi 682-54 ☎029-833-1295 

คิโจวพลาซา่ Chuuou 2-16-4 ☎029-824-3121 

ศนูย์โครงการความเท่าเทียมชายหญิง Yamatochou 9-1 ☎029-827-1107 

ศนูย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตเขตทสจิึอรุะ Bunkyouchou 9-2 ☎029-822-3381 

 

กีฬา・สันทนาการ・สวนสาธารณะ 
ส านกังานดแูลสวนสาธารณะคิโจว Chuuou 1-13 ☎029-823-1858 

คลงัอาวธุเก่าฝ่ังตะวนัออกในสวนสาธารณะคิโจว Chuuou 1-13 ☎029-824-0028 

ส านกังานดแูลสวนสาธารณะเบ็ดเตลด็คาสมิุงะอรุะ Ooiwata 580 ☎029-824-0880 

 คอร์ทเทนนิส Ooiwata 580 ☎029-824-0880 

 หอพลศกึษาและวฒันธรรมคาสมิุงะอรุะ Ooiwata 1051 ☎029-823-4811 

 ศนูย์ธรรมชาติ Ooiwata 145 ☎029-826-4829 

ส านกังานดแูลสวนสาธารณะออกก าลงักายคาวากจุิ Kawaguchi 2-12-75 ☎029-821-1648 

 สนามเบสบอลในสวนสาธารณะออกก าลงักายคาวากจุิ Kawaguchi 2-12-75 ☎029-821-1648 

 คอร์ทเทนนิสในสวนสาธารณะออกก าลงักายคาวากจุิ Kawaguchi 2-12-75 ☎029-821-1648 

สวนสาธารณะลานกีฬาส าหรับครอบครัวโอ๊ะโตะ 
 คอร์ทเทนนิส 

Oroshimachi 1-1-11 

☎029-862-1943 

จองสนาม： 

☎029-843-1233 

สนามเบสบอลในสวนสาธารณะคนัดาทส ึ Kitakandatsumachi 3 ☎029-821-1648 

Budokan Bunkyouchou 10-16 ☎029-822-8730 

ศนูย์เพ่ือเยาวชน Otto 1099 ☎029-842-8429 

สวนสาธารณะออกก าลงักายนิอิฮาริ Fujisawa 801-1 

☎029-826-1111 

(สายใน5125) 

（แผนกสนับสนุนกีฬา） 

ศนูย์ฝึกซ้อมนิอิฮาริ Fujisawa 990 

☎029-826-1111 

(สายใน5125) 

（แผนกสนับสนุนกีฬา） 

 

ศูนย์รับเลีย้งเดก็・อนุบาล・โรงเรียนของเทศบาล 
◆ ศูนย์รับเลีย้งเด็ก 

ศนูย์รับเลีย้งเด็กชินเซ Nakamuraminami 1-24-1 ☎029-841-0575 

ศนูย์รับเลีย้งเด็กอาระคาวะโอคิ Arakawaokinishi 2-10-11 ☎029-841-0037 

ศนูย์รับเลีย้งเด็กคาสมุิงะโอกะ Kasumigaokamachi 13-20 ☎029-821-1890 

ศนูย์รับเลีย้งเด็กโทซะคิ Touzakimachi 4-7 ☎029-821-2807 

 ศนูย์รับเลีย้งเด็กหน้าสถานี Yamatochou9-2Urara2-8F ☎029-826-3515 

ศนูย์รับเลีย้งเด็กทสวึะ Namiki 2-8-4 ☎029-822-8053 

ศนูย์รับเลีย้งเด็กอามะคาวะ Amakawa 1-24-1 ☎029-822-6172 

ศนูย์รับเลีย้งเด็กชินคาวะ Jouhokumachi 18-19 ☎029-822-8896 

ศนูย์รับเลีย้งเด็กซากรุะงาะวะ Tanaka 3-4-5 ☎029-821-9136 

ศนูย์รับเลีย้งเด็กคนัดาทส ึ Kandatsuchuuou 3-8-22 ☎029-831-8464 

ศนูย์รับเลีย้งเด็กทาเคะโนะอิริ Nishineminami 3-4-46 ☎029-842-6253 

◆ อนุบาล 

อนบุาลทสจิึอรุะ Bunkyouchou 9-6 ☎029-821-0796 

อนบุาลทสจิึอรุะท่ี 2 Fujisaki 2-1-46 ☎029-821-1310 

อนบุาลทสวึะ Itaya 4-714-7 ☎029-831-3735 

อนบุาลโออิวาตะ Koiwatahigashi 2-18-4 ☎029-824-3430 

อนบุาลนิอิฮาริ Sawabe 1423-4 ☎029-862-3507 

◆ โรงเรียนประถม 

โรงเรียนประถมทสจิึอรุะ Ootemachi 13-32 ☎029-822-2325 

โรงเรียนประถมชิโมะทาคะทส ึ Shimotakatsu 4-2-9 ☎029-821-1100 

โรงเรียนประถมอาซมึะ Naka 455 ☎029-841-0565 

โรงเรียนประถมโออิวาตะ Ooiwata 2066-1 ☎029-821-0247 

โรงเรียนประถมมานาเบะ Manabe 4-3-1 ☎029-821-0752 

โรงเรียนประถมทสวึะ Namiki 5-4826-1 ☎029-831-1510 

โรงเรียนประถมอาระคาวะโอคิ Arakawaokihigashi3-24-3 ☎029-841-0049 

โรงเรียนประถมนาคามรูะ Nakamuraminami 5-29-5 ☎029-841-0168 

โรงเรียนประถมทสจิึอรุะท่ี 2 Fujisaki 2-1-41 ☎029-821-0205 

โรงเรียนประถมคามิโอทสฮิึงะชิ Okijukumachi 2489 ☎029-828-1018 

โรงเรียนประถมคามิโอทสฮิึงะชิท่ี 2 Tenomachi 3651 ☎029-828-1016 

โรงเรียนประถมคนัดาทส ึ Nakakandatsumachi 4 ☎029-831-5999 

โรงเรียนประถมมิงิโมมิ Migimomi 1728-3 ☎029-842-2501 

โรงเรียนประถมทสวึะมินามิ Hitana 3090 ☎029-823-8251 

โรงเรียนประถมโอ๊ตโตะ Ottominami 2-1-1 ☎029-843-2008 

โรงเรียนประถมสงุะยะ Sugenoyamachi 1464-8 ☎029-831-8331 

โรงเรียนประถมฟจิุซาวะ Fujisawa 3057 ☎029-862-3505 

โรงเรียนประถมโทริเดะ Takaoka 1367 ☎029-862-3506 

โรงเรียนประถมยามะโนะโช Hongou 301 ☎029-862-3504 

◆ โรงเรียนมัธยมต้น 

โรงเรียนมธัยมต้นทสจิึอรุะท่ี 1 Bunkyouchou 3-8 ☎029-821-3679 

โรงเรียนมธัยมต้นทสจิึอรุะท่ี 2 Higashimanabemachi 21-7 ☎029-821-0808 

โรงเรียนมธัยมต้นทสจิึอรุะท่ี 3 Nakamuraminami 1-25-15 ☎029-841-0200 

โรงเรียนมธัยมต้นทสจิึอรุะท่ี 4 Nakatakatsu 3-10-4 ☎029-821-0297 

โรงเรียนมธัยมต้นทสจิึอรุะท่ี 5 Tenomachi 3218-1 ☎029-828-1021 

16.เบอร์โทรศพัท์ต่างๆ อาทเิช่น สาธารณูปการ 

47 



โรงเรียนมธัยมต้นทสจิึอรุะท่ี 6 Migimomi 428 ☎029-842-7751 

โรงเรียนมธัยมต้นทสวึะ Nakanuki 1222-2 ☎029-831-0866 

โรงเรียนมธัยมต้นนิอิฮาริ Fujisawa 913 ☎029-862-3503 

 

ศูนย์รับเลีย้งเดก็・อนุบาล・โรงเรียน ท่ีมใิช่ของเทศบาล 

◆ ศูนย์รับเลีย้งเด็ก 

ศนูย์รับเลีย้งเด็กแองเจิล้・ยเูมะ Manabe 2-10-23 ☎029-822-1863 

ศนูย์รับเลีย้งเด็กชิระโทริ Shiratorimachi 1096-4 ☎029-831-2590 

ศนูย์รับเลีย้งเด็กจโูอ Kandatsuchuuou 1-10-21 ☎029-830-1284 

ศนูย์รับเลีย้งเด็กนานาชาติทสคึบุะ Touzakimachi 12-21 ☎029-823-7404 

ศนูย์รับเลีย้งเด็กไอรินทสจิึอรุะ Migimomi 1681 ☎029-841-0463 

ศนูย์รับเลีย้งเด็กเมกมุิ Karazuyama 5-2263-8 ☎029-841-2838 

ศนูย์รับเลีย้งเด็กทาคะโอคะ Takaoka 2303-4 ☎029-862-4666 

ศนูย์รับเลีย้งเด็กฟจิุซาวะ Fujisawa 1746 ☎029-862-2600 

ศนูย์รับเลีย้งเด็กชิราโฮะ Hasukawarashinmachi8-30 ☎029-823-3070 

ศนูย์รับเลีย้งเด็กอะโอโซระ Kamitakatsu 1800-1 ☎029-869-7490 

ศนูย์รับเลีย้งเด็กคานาโฮะ Nakamuraminami 1-14-11 ☎029-843-6877 

ศนูย์รับเลีย้งเด็กโดวะคงั Higashimanabemachi 9-28 ☎029-824-1323 

◆ อนุบาล 

อนบุาลอะโอบะได Migimomi 2755 ☎029-842-6311 

อนบุาลอะมะคาวะ Amakawa 1-4-19 ☎029-821-4126 

อนบุาลแองเจิล้สปอร์ต Karasuyama 5-2039 ☎029-842-6820 

อนบุาลชิระโฮะ Hasukawarashinmachi11-35 ☎029-823-2695 

อนบุาลชินงะค ุ Tenomachi 4524 ☎029-828-1905 

อนบุาลจโูอ Kandatsuchuuou 2-1-18 ☎029-831-2103 

อนบุาลในสงักดัมหาลยัระยะสัน้นานาชาติซคึุบะ Manabe 6-6-9 ☎029-826-5146 

อนบุาลเซโบะทสจิึอรุะ Oomachi 9-6 ☎029-823-1460 

อนบุาลในสังกดัมธัยมปลายและมหาลยัทสึจิอรุะนิฮง Sakuragaokamachi 17-45 ☎029-822-0696 

อนบุาลมิโดริทสจิึอรุะ Namiki 4-1-36 ☎029-822-7090 

อนบุาลนาคามรุะชิระยริู Nakamuraminami 5-31-1 ☎029-841-5885 

อนบุาลฮิตาชิกกัคเุอน Otto 1029-1 ☎029-842-7107 

อนบุาลมานาเบะสมุิเระ Higashimanabemachi 22-11 ☎029-824-3522 

อนบุาลโมมิจิ Shimotakatsu 2-10-21 ☎029-821-1645 

อนบุาลโมมิจิท่ี 2 Wakamatsuchou 1-73 ☎029-822-5987 

◆ โรงเรียนมัธยมต้น・โรงเรียนมัธยมปลาย 

โรงเรียนมธัยมต้นโจโซกกัคอิุน Nakamuranishine 1010 ☎029-842-0708 

โรงเรียนมธัยมต้นในสงักดัมหาลยัซึจิอรุะนิฮง Komatsugaokamachi 4-46 ☎029-822-3386 

โรงเรียนมธัยมปลายทสจิึอรุะท่ี 1 Manabe 4-4-2 ☎029-822-0137 

โรงเรียนมธัยมปลายทสจิึอรุะท่ี 2  Tatsutamachi 9-6 ☎029-822-5027 

โรงเรียนมธัยมปลายทสจิึอรุะท่ี 3 Ooiwata 1599 ☎029-821-1605 

โรงเรียนมธัยมปลายทสจิึอรุะโคโฮค ุ Sugenoyamachi 1525-1 ☎029-831-4170 

โรงเรียนมธัยมปลายทสจึิอรุะอตุสาหกรรม Manabe 6-11-20 ☎029-821-1953 

โรงเรียนมธัยมปลายโจโวกกัคอิุน Nakamuranishine 1010 ☎029-842-8771 

โรงเรียนมธัยมปลายในสงักดัมหาลยันานาชาติซคึุบะ Manabe 1-3-5 ☎029-821-0670 

โรงเรียนมธัยมปลายในสงักดัมหาลยัซจึิอรุะนิฮง Komatsugaokamachi 4-46 ☎029-822-3382 

◆ มหาวิทยาลัย・มหาวิทยาลัยระยะสัน้ 

มหาวิทยาลยัระยะสัน้นานาชาติทสคึบุะ Manabe 6-7-10 ☎029-821-6125 

มหาวิทยาลยันานาชาติทสคึบุะ Manabe 6-20-1 ☎029-826-6000 

◆ โรงเรียนช่วยเหลือพิเศษ 

โรงเรียนช่วยเหลือพิเศษทสจิึอรุะโดยรัฐ Kamitakatsu 1238 ☎029-824-5549 

◆โรงเรียนเฉพาะทาง 

โรงเรียนเฉพาะทางสวัสดิการการรักษาอารุ Kohoku 2-10-35 ☎029-824-7611 

โรงเรียนสอนท าอาหารประเภทเนือ้สตัว์ทาเคงิชิ Naka 710-2 ☎029-841-0497 

โรงเรียนวิจยัการศึกษาทสคึบุะ Kamitakatsu 1601 ☎029-822-2452 

โรงเรียนบริหารธุรกิจข้อมลูอารุ Kohoku 2-10-35 ☎029-824-7611 

โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลในสังกดัสมาคมแพทย์ทสึจิอรุะ Higashimanabemachi 2-39 ☎029-824-2131 

โรงเรียนการแพทย์และเลีย้งดทูสคึบุะ Touzakimachi 8-5 ☎029-821-2264 

โรงเรียนการถกัทสจิึอรุะ Touzakimachi 8-6 ☎029-821-1433 

โรงเรียนตดัเย็บหญิงซากรุะ Touzakimachi 6-2 ☎029-821-1683 

โรงเรียนเฉพาะทางพยาบาลทสจิึอรุะ Takita 1-7-3 ☎029-835-3001 

 

สถานท่ีต่างๆของจังหวัด 
ศนูย์พลเมืองเขตเคนนนั 

แผนกสวสัดิการพลเมือง Manabe 5-17-26 ☎029-822-7010 

ศนูย์ให้ค าปรึกษาอบุติัเหตจุราตรในท้องที่เคนนนั Manabe 5-17-26 ☎029-823-1123 

ศนูย์ช่วยเหลืออาชีพในท้องท่ีเคนนนั 

（Job cafe เคนนนั） 
Manabe 5-17-26 ☎029-825-3410 

ห้องสวสัดิการภมูิภาค 

สวสัดิการภมูิภาค Manabe 5-17-26 ☎029-822-7217 

หน่วยคุ้มครอง Manabe 5-17-26 ☎029-822-7241 

แผนกสิ่งแวดล้อม・ความปลอดภยั 

มาตรการของเสีย,สตัว์ป่า・การลา่สตัว์ Manabe 5-17-26 ☎029-822-8364 

ป้องกนัมลพิษ Manabe 5-17-26 ☎029-822-7048 

ความปลอดภยัในอตุสหกรรม Manabe 5-17-26 ☎029-822-7067 

แผนกแนะน าการก่อสร้าง 

อาคาร Manabe 5-17-26 ☎029-822-8519 

บ้านเรือน Manabe 5-17-26 ☎029-822-7082 

ส านกังานป่าไม้และเกษตรเคนนนั 

ฝ่ายปรับปรุงแก้ไขโครงการ 

แผนกบริหาร Manabe 5-17-26 ☎029-822-0841 

แผนกปรับปรุงแก้ไขโครงการ Manabe 5-17-26 ☎029-822-7083 

แผนกปรับปรุงแก้ไขพืน้ท่ีเกษตร Manabe 5-17-26 ☎029-822-7084 

ศนูย์สิ่งแวดล้อม・สนบัสนนุ 

แผนกสนบัสนนุเกษตรกรรม Manabe 5-17-26 ☎029-822-7086 

แผนกสนบัสนนุการป่าไม้ Manabe 5-17-26 ☎029-822-7087 

ฝ่ายบริหาร・เผยแพร่ 

แผนกบริหาร Manabe 5-17-26 ☎029-822-8517 

แผนกเผยแพร่ในพืน้ท่ีท่ี 1 Manabe 5-17-26 ☎029-822-7251 

ฝ่ายพฒันาท่ีดิน 

แผนกปรับปรุงธุรกิจ Manabe 5-17-26 ☎029-822-5045 
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แผนกดแูลท่ีดินใช้สอย Manabe 5-17-26 ☎029-822-8522 

แผนกวิศวกรรม Manabe 5-17-26 ☎029-822-8524 

ส านกังานภาษีจงัหวดัในเขตทสจิึอรุะ Manabe 5-17-26 ☎029-822-7176 

หน่วยดูแลภาษีรถยนต์ในส านักงานภาษีจังหวัดในเขตซึจิอุระ Oroshimachi 2-1-5 ☎029-842-7812 

ส านกังานอุตสาหกรรมประมงคาสมิุงะอรุะคิตะอรุะ Manabe 5-17-26 ☎029-822-7266 

ศนูย์ดแูลอนามยัปศสุตัว์เคนนนั Manabe 5-17-26 ☎029-822-8518 

ส านกังานการศึกษาเคนนนั Manabe 5-17-26 ☎029-822-7289 

 ศนูย์ช่วยเหลือการถูกรังแกหรือท าร้ายร่างกาย Manabe 5-17-26 ☎029-823-6770 

ส านกังานน า้เสียท่ีลุม่น า้คาสมุิงะอรุะ Kohoku 2-8-1 ☎029-823-1621 

ศนูย์การศึกษาตลอดชีวิตเคนนนั Yamatochou9-1Urara1-5F ☎029-826-1101 

ศนูย์ตรวจสอบอนามยัเนือ้สตัว์เคนนนั Shimotakatsu 2-7-38 ☎029-822-0740 

ส านกังานประปาเคนนนั Ooiwata 2972 ☎029-821-3945 

สถานีต ารวจทสจิึอรุะ Tatsutamachi 1-20 ☎029-821-0110 

 ป้อมต ารวจในพืน้ท่ีอาระคาวะโอคิ Arakawaokinishi 2-10-3 ☎029-841-0110 

 ป้อมต ารวจหน้าสถานีทสจิึอรุะ Yamatochou 5-5 ☎029-823-0110 

 ป้อมต ารวจบงุเคียว Bunkyouchou 7-3 ☎029-824-0110 

 ป้อมต ารวจมานาเบะมาจิ Manabe 3-1-25 ☎029-822-0110 

 ป้อมต ารวจท้องท่ีคนัดาทส ึ Kandatsuchuuou 3-2-23 ☎029-833-0110 

 ป้อมต ารวจนิอิฮาริทสวึะ Namiki 5-4824-3 ☎029-831-8350 

 ห้องทสึจิอรุะในศูนย์ประกาศฝ่าฝืนกฏจราจรอบิารากิ Tatsutamachi 1-20 ☎029-824-6773 

โรงเรียนเฉพาะทางเทคนิคอุตสาหกรรมทสึจิอุระ Nakamuranishinebangai50-179 ☎029-841-3551 

ห้องปรึกษาเด็กเล็กทสจิึอรุะ Shimotakatsu 3-14-5 ☎029-821-4595 

ส านกังานพฒันาท่ีดินทสจิึอรุะ Manabe 5-17-26 ☎029-822-5045 

ส านกังานโยธาธิการทสจิึอรุะ 

 แผนกบริหาร(ตวัแทน) Nakatakatsu 3-11-5 ☎029-822-4340 

 แผนกสญัญา Nakatakatsu 3-11-5 ☎029-822-4341 

 แผนกตรวจสอบ Nakatakatsu 3-11-5 ☎029-822-5011 

 แผนกท่ีดินใช้สอย Nakatakatsu 3-11-5 ☎029-822-5012 

 แผนกซอ่มแซมถนนท่ี 1 Nakatakatsu 3-11-5 ☎029-822-4343 

 แผนกซอ่มแซมถนนท่ี 2 Nakatakatsu 3-11-5 ☎029-822-4344 

 แผนกดแูลแมน่ า้ Nakatakatsu 3-11-5 ☎029-822-4345 

 แผนกดแูลถนน Nakatakatsu 3-11-5 ☎029-822-4346 

ศนูย์ประกนัสขุภาพซจิึอรุะ Shimotakatsu 2-7-46 ☎029-821-5342 

ศูนย์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคาสมุิงะอุระ Okijukumachi 1853 ☎029-828-0960 

ศนูย์เยาวชนจโูอ Nagai 987 ☎029-862-3500 

 

สถานท่ีต่างๆของประเทศ 

ส านกังานลงทะเบยีนและตรวจสอบรถยนต์เขต

ทสจึิอรุะในกรมขนสง่จงัหวดัอิบารากิ 
Oroshimachi 2-1-3 ☎050-5540-2018 

ส านักงานสมาคมตรวจสอบรถยนต์เล็กอิบารากิ 

สาขาทสึจิอุระ 
Oroshimachi 2-2-8 ☎029-843-3535 

สรรพากรภาษีทสจิึอรุะ Johokumachi 4-15 ☎029-822-1100 

Hello work ทสจิึอรุะ Manabe 1-18-19 ☎029-822-5124 

ส านักงานดูแลแม่น า้คาสุมิงะอุระ สาขาย่อยซึจิอุระ Hasukawaramachi 4497 ☎029-821-2155 

ส านักงานก่อสร้างถนนหลวงโจโซกรมดูแลภูมิภาคคันโต Kawaguchi 1-1-26 ☎029-826-2040 

ส านกังานถนนหลวงฮิตาจิคะเซน 

ส านกังานชัว่คราวถนนหลวงทสจิึอรุะ 
Okishinden 29-4 ☎029-841-0928 

ส านกังานเงินบ านาญทสจึิอรุะในหนว่ยงานเงินบ านาญญ่ีปุ่ น 

（ส านกังานเก่าประกนัสงัคมทสจิึอรุะ） 
Shimotakatsu 2-7-29 ☎029-824-7169 

กรมกองก าลงัป้องกนัตนทางบกคาสมุิงะอรุะ Migimomi 2410 ☎029-842-1211 

กรมกองก าลงัป้องกนัตนทางบกทสจิึอรุะ Amamachiaoyado 121-1 ☎029-887-1171 

ส านกังานบญัชาการร่วมมือภมูิภาคกองก าลงัป้องกันตนอิบารากิ 

ส านกังานภมูิภาคทสจึิอรุะ 

Kawaguchi 1-3-142 

E-107 
☎029-821-6986 

ส านกังานอยัการภมูิภาคอิโตะสาขาทสจึิอรุะ 

・ส านกังานอยัการพืน้ท่ีทสจึิอรุะ 
Chuuou 2-16-7 ☎029-822-0040 

ทณัฑสถานมิโตะ หน่วยทสจึิอรุะ Kokubuchou 5-1 ☎029-821-0084 

ส านกักฎหมายภมูิภาคมิโคะ สาขาทสจึิอรุะ Shimotakatsu 1-12-9 ☎029-821-0783 

ท่ีให้บริการ Notary Public เขตทสจิึอรุะ Fujisaki 1-7-21 ☎029-821-6754 

ส านกังานผู้ก ากบัมาตรฐานท างานทสจึิอรุะ Chuuou 2-14-11 ☎029-821-5127 

ศาลภมูิภาคมิโตะสาขาทสจิึอรุะ Chuuou 1-13-12 ☎029-821-4359 

ศาลครอบครัวมิโตะสาขาทสจิึอรุะ Chuuou 1-13-12 ☎029-821-4359 

ศาลคดีเล็กน้อยทสจิึอรุะ Chuuou 1-13-12 ☎029-821-4359 

ส านกังานคณะกรรมการตรวจสอบการฟ้องร้องทสึจอิรุะ Chuuou 1-13-12 ☎029-821-4359 

 

สถานท่ีตา่งๆ เช่น สาธารณะ ธุรกิจสาธารณะ 
กิจการเทคนิคการก่อสร้างจงัหวดัอิบารากิของรัฐวิสาหกิจ Nagakuni 886-3 ☎029-824-5116 

สมาคมการก่อสร้างจังหวดัอิบารากิสาขาทสึจิอุระ Nakatakatsu 3-11-22 ☎029-821-6514 

สมาคมค า้ประกันจังหวดัอิบารากิสาขาทสึจิอุระ Chuuou 2-2-28 ☎029-826-7811 

ศูนย์เคนนันความร่วมมือดูแลสุขภาพจงัหวดัอบิารากิ Tenomachi 1-1 ☎029-830-3355 

สมาคมธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์จงัหวดัอิบาราก ิ

สาขาทสจึิอรุะทสคึบุะ 
Shimotakatsu 3-7-36 ☎029-825-6161 

สมาคมพฒันาท่ีดินจงัหวดัอิบารากิส านกัง

านเคนนนั 
Shimotakatsu 3-14-5 ☎029-823-2354 

สมาคมทนายความจังหวดัอิบารากิสาขาทสึจิอุระ Chuuou 1-13-3 ☎029-875-3349 

สมาคมประกนัการรักษาจงัหวดัอิบารากิ Bunkyouchou 1-50 ☎029-823-7930 

สมาคมพลเมืองคาสมุิงะอรุะ Kawaguchi 2-13-6 ☎029-821-0552 

บริษัทแจ้งเสียภาษีอาโอะอิโระทสจิึอรุะ Manabe 1-16-11 ☎029-824-0309 

สมาคมแพทย์เขตทสจิึอรุะ Higashimanabemachi 2-39 ☎029-821-0849 

สมาคมทนัตแพทย์เขตทสจิึอรุะ Kawaguchi 1-3115-B306 ☎029-827-2780 

สมาคมความร่วมมือระบบประปาและระบายน า้ท่ีก าหนดเขตทสึจิอุระ Oomachi 11-43 ☎029-823-3455 

พืน้ที่พฒันาทีด่ินหมู่บ้านและเมือง15แห่งนอกเขตทสจึิอรุะ Kamitakatsu 464 ☎029-822-2828 

ท่ีประชมุการค้าและอตุสาหกรรมทสจิึอรุะ Chuuou 2-2-16 ☎029-822-0391 

สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมนิอิฮาริเขตทสึจิอุระ Takaoka 1902-7 ☎029-862-2325 

กลุม่ความร่วมมือแหลง่การค้าทสจิึอรุะ Chuuou 2-2-16 ☎029-823-8286 

ห้องประชมุเยาวชนทสจิึอรุะ Chuuou 2-2-16 ☎029-822-3426 

สมาคมความปลอดภัยการจราจรในพืน้ท่ีทสึจิอุระ Tatsutamachi 1-20 ☎029-821-5487 

สมาคมความร่วมมือเกษตรกรรมทสจิึอรุะ Tanaka 1-1-4 ☎029-822-0534 

 สาขาทสจิึอรุะนิชิ Kasuge 705-2 ☎029-821-4081 

 สาขาทสวึะ Namiki 2-10-32 ☎029-821-1964 

 สาขาโทบ ุ Komatsu 2-13-9 ☎029-823-3888 
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 สาขานาคามรูะ Nakamuranishine 132 ☎029-841-0564 

 สาขาจโูอ Kidamari 3119-3 ☎029-821-7300 

 สาขานิอิฮาริ Fujisawa 514-1 ☎029-862-3521 

บริษัททสจิึอรุะ Manabe 1-16-11 ☎029-822-5657 

สมาคมมาตรฐานแรงงานทสจิึอรุะ Chuuou 2-14-11 ☎029-824-0324 

บริษัทโตเกียวเดนเรียวค ุสาขาทสจิึอรุะ Senzokuchou 4-18 
☎0120-995-331 

☎0120-995-332 

บริษัทโทบแุก๊ส สาขาอิบารากิมินานมิ Ariakechou 2-49 ☎029-821-1107 

บริษัทนิฮงแก๊ส สาขาทสจิึอรุะ Nakaarakawaokimachi24-25 ☎029-842-8350 

บริษัทJFC สาขาทสจิึอรุะ 

国民
こくみん

生活
せいかつ

事業
じぎょう

 (กิจการการใช้ชีวิตพลเมือง) 
Chuuou 1-1-26 ☎029-822-4141 

ด่านเก็บเงินทสึจิอุระคิตะของทางด่วนฮิงาชินิฮง Namiki 5-4839-2 ☎029-831-9361 

 

รถไฟ・รถประจ าทาง 
◆ รถไฟ 

สถานีทสจิึอรุะ Ariakechou 1-30 

สอบถามตามท่ีได้ร

ะบไุว้ข้างลา่ง 
สถานีอาระคาวะโอคิ Arakawaokihigashi 2-1-6 

สถานีคนัดาทส ึ Kandatsuchuuou 1-1-25 

☆ตารางเวลารถไฟ・ค่าโดยสาร・ค่าธรรมเนียม・ข้อมลูที่นัง่ ☎050-2016-1600 

☆บริการของหาย ☎050-2016-1601 

◆ รถประจ าทาง  

รถไฟคนัโต Manabe 1-10-8 ☎029-822-3724 

ส านกังานทสจิึอรุะ Kawaguchi 2-7-26 ☎029-822-5345 

รถประจ าทางJR คนัโต สาขาทสจิึอรุะ Fujisaki 2-1-50 ☎029-821-5234 

 

ไปรษณีย์ 
ไปรษณีย์ทสจิึอรุะ Jouhokumachi 2-21 ☎029-821-0101 

ไปรษณีย์โอคิจคู ุ Okijukumachi 1447-1 ☎029-828-1001 

ไปรษณีย์หน้าสถานีคนัดาทส ึ Kandatsuchuuou 1-11-6 ☎029-831-0179 

ไปรษณีย์ทสจิึอรุะอามะคาวะ Amakawa 1-28-1 ☎029-821-4907 

ไปรษณีย์ทสจิึอรุะอาระคาวะโอคิ Awakawaokinishi 1-18-11 ☎029-841-1713 

ไปรษณีย์หน้าสถานีทสจิึอรุะ Yamatochou 5-4 ☎029-821-4902 

ไปรษณีย์ทสจิึอรุะโอเทะมาจิ Ootemachi 5-12 ☎029-821-4904 

ไปรษณีย์ทสจิึอรุะโอ๊ตโตะ Ottominami 2-8-12 ☎029-841-6100 

ไปรษณีย์ทสจิึอรุะคาสมุิงะโอคะ Komatsu 2-13-5 ☎029-821-4910 

ไปรษณีย์ทสจิึอรุะคาราสยุามะ Karasuyama 2-530-370 ☎029-843-2785 

ไปรษณีย์ทสจิึอรุะโคะมาทส ึ Komatsu 1-5-1 ☎029-821-4906 

ไปรษณีย์ทสจิึอรุะชิชิทสคึะ Shishitsuka 1750 ☎029-822-0846 

ไปรษณีย์ทสจิึอรุะชิโมะทาคะทส ึ Nakatakatsu 1-1-4 ☎029-821-4909 

ไปรษณีย์ทสจิึอรุะชิระโทริ Shiratorimachi 1096-30 ☎029-832-0931 

ไปรษณีย์ทสจิึอรุะทาคะโจมาจิ Chuuou 2-14-11 ☎029-821-4905 

ไปรษณีย์ทสจิึอรุะทสวึะ Namaki 3-2-48 ☎029-821-4913 

ไปรษณีย์ทสจิึอรุะเทะโนะ Tenomachi 27-1 ☎029-828-1208 

ไปรษณีย์ทสจิึอรุะนาคะนคิุ Nakanuki 1917 ☎029-831-0569 

ไปรษณีย์ทสจิึอรุะนาคามรูะ Nakamuraminami 1-1-15 ☎029-841-0412 

ไปรษณีย์ทสจิึอรุะนางะคนิุ Nagakunihigashimachi 1-9 ☎029-822-8933 

ไปรษณีย์ทสจิึอรุะมานาเบาะได Manabe 6-5-13 ☎029-823-5599 

ไปรษณีย์ทสจิึอรุะมินามิ Arakawaokihigashi 3-19-4 ☎029-841-4354 

ไปรษณีย์มานาเบะ Manabeshinmachi 18-9 ☎029-821-4903 

ไปรษณีย์ฟจิุซาวะ Fujisawa 1443 ☎029-862-3000 

ไปรษณีย์ยามาโนะโช Nagai 686-1 ☎029-862-3080 

ไปรษณียซ์าวาเบะ Sawabe 879-4 ☎029-862-3010 

 

องค์กรข่าวสาร 
ส านกัหนงัสือพิมพ์อาซาฮิ สาขาทสจิึอรุะ  ☎029-822-0131 

ส านักหนังสือพิมพ์อิบารากิ สาขาทสึจิอุระ・ทสึคุบะ  ☎029-822-4567 

ส านักหนังสือพิมพ์ซังเคสาขามิโตะ  ☎029-221-7158 

ส านักหนังสือพิมพ์โตเกียวศูนย์กระจายทสึจิอุระ  ☎029-855-2262 

ส านกัหนงัสอืพิมพ์ไมนิจิศนูย์กระจายทสจึิอรุะ  ☎029-821-0214 

ส านกัหนงัสอืพิมพ์โยมิอริุสาขาทสจึิอรุะ  ☎029-821-0273 

ห้องขา่วสารNHKทสคึบุะ  ☎029-852-5211 

ส านกัหนงัสือพิมพ์นิฮงเคไซสาขาทสคึบุะ  ☎029-852-0345 

ส านกักระจ่ายขา่วจิจิสาขาทสคึบุะ  ☎029-852-6171 

ศนูยถ์่ายทอดอิบารากิ  ☎029-244-3991 

ส านักกระจ่ายข่าวเคียวโดสาขามิโตะหน่วยถ่ายทอดทสคึุบะ  ☎029-852-5588 

เคเบิล้ทีวีทสจิึอรุะ  ☎029-825-6470 

กลุม่นกัขา่วทสจิึอรุะ Yamatochou9-1ในส านักงานเขต ☎029-821-2169 

ส านกัหนงัสอืพิมพ์นิคคงัโคเงียวสาขาอิบารากิ  ☎029-221-6400 

ส านกัหนงัสอืพิมพ์นิฮงโคเงียวเคไซสาขามิโตะ  ☎029-301-1055 

ส านกัหนงัสือพิมพ์นิคคงัเคนเซทสโึคเงียว  ☎03-3433-7151 

ส านกัหนงัสือพิมพ์นิคคงัเคนเซทส ึ  ☎029-227-4551 

เคเบิล้ทีวีทสจิึอรุะ  ☎029-869-9800 

  

16.เบอร์โทรศพัท์ต่างๆ อาทเิช่น สาธารณูปการ 
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○ เว็บไซต์ข้อมูลการใช้ชีวติส าหรับชาวต่างชาต ิ
 

◆ เก่ียวกับสถานท่ีราชการต่างๆ 

・เขตทสจึิอรุะ 

（http://www.city.tsuchiura.lg.jp/） 

・องค์กรแลกเปล่ียนวฒันธรรมนานาชาตเิขตทสจึิอรุะ 

（http://www.tsuchiura-ia.jp/） 

 ・จงัหวดัอิบารากิ 

（http://www.pref.ibaraki.jp/） 

 ・องค์กรแลกเปล่ียนวฒันธรรมนานาชาตจิงัหวดัอิบารากิ 

 （http://www.ia-ibaraki.or.jp/） 

 ・ส านกังานตรวจคนเข้าเมอืง 

 （http://www.immi-moj.go.jp/） 

 ・กระทรวงการตา่งประเทศ 

 （http://www.mofa.go.jp/mofaj/） 

 ・กระทรวงกิจการภายในประเทศและการส่ือสาร 

 （http://www.soumu.go.jp/） 

 ・กระทรวงยตุธิรรม 

 （http://www.moj.go.jp/） 

 ・กระทรวงสาธารณสขุและแรงงาน 

 （http://www.mhlw.go.jp/） 

 

◆ ข้อมูลการใช้ชวีิตส าหรับชาวต่างชาต ิ

 ・ข้อมูลการอยูอ่าศยัให้ข้อมูลหลายภาษา（กลุม่ความร่วมมือระหวา่งประเทศ） 
 （http://www.clair.or.jp/tagengo/） 

 ・ศนูย์ให้ค าปรึกษาชาวต่างชาติ(องค์กรแลกเปลีย่นวัฒนธรรมนานาชาติจงัหวัดอิบาราก)ิ 
 （http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/center/） 

・คูมื่อการใช้ชีวิต (องค์กรแลกเปลี่ยนวฒันธรรมนานาชาติจงัหวดัอิบารากิ) 
（http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/paper/guide/） 

 ・คูมื่อเม่ือเกิดภยัพิบตัิ (องค์กรแลกเปลี่ยนวฒันธรรมนานาชาติจงัหวดัอิบารากิ) 
 （http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/disaster/） 

 ・คูมื่อการแพทย์ (องค์กรแลกเปลี่ยนวฒันธรรมนานาชาติจงัหวดัอิบารากิ) 
 （http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/medical/） 

・การรับมือสถานการณ์ตา่งๆ เช่น อาชญากรรมหรืออบุตัเิหตุ 
(ส านกังานหลกักรมตรวจจงัหวดัอิบารากิ) 

（http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/foreign/） 

 ・NHK World (ข่าว・รายการ) 

 （http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ja/） 

 ・NHK NEWS WEB EASY(ข่าวภาษาญ่ีปุ่ นอย่างง่าย) 
 （http://www3.nhk.or.jp/news/easy/） 

○ แนะน าองค์กรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติใน 
เขตทสึจอุิระ 
องค์กรแลกเปล่ียนวฒันธรรมนานาชาตเิขตทสจึิอรุะจัง้ขึน้ในปีเฮเซย์ท่ี 4 
(1992) โดยมีอาสาสมคัรพลเมืองเป็นศนูย์กลาง 
เพ่ือสนบัสนนุความเป็นสากล 
เพิ่มความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบันานาชาตมิากขึน้และให้พลเมืองได้แลกเปล่ีย
นวฒันธรรมนานาชาต ิ

【ที่ตัง้】 

Tsuchiurashi Yamatochou ９-１ 

 （ภายในฝ่ายความเป็นอยูพ่ลเมืองแผนกกิจกรรมพลเมือง） 

 ☎029-826-1111（สายใน 2030） 

 http://www.tsuchiura-ia.jp/ 

【แผนงาน】 

1. งานซึง่เก่ียวกบัการเพิ่มความเข้าใจและความรู้สึกถึงนานาชาติของพลเมอื
ง 

2. งานซึง่เก่ียวกบัการเตรียมพร้อมส าหรับระบบสนบัสนนุการแลกเปล่ียนนาน
าชาต ิ

3. งานซึง่เก่ียวกบังานสนบัสนนุความหลากหลายทางวฒันธรรม 

4. งานซึง่เก่ียวกบัการสนบัสนนุการแลกเปล่ียนวฒันธรรมให้กลมกลืนในภมูภิ

าค・องค์กร 

5. งานซึง่เก่ียวกบัการสนบัสนนุการสร้างแหล่งการแลกเปล่ียนวฒันธรรม 

6. งานซึง่เก่ียวกบัการสนบัสนนุการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีอาศยัอยูไ่ด้ดีส าหรั
บชาวตา่งชาต ิ

7. งานซึง่เก่ียวกบัความสมัพนัธ์รวมถึงแลกเปล่ียนกนัของเมืองพ่ีเมอืงน้อง 

8. งานซึง่เก่ียวกบัองค์กรระหว่างประเทศ 
 
【เนือ้หากิจกรรม】 

ด าเนินงานและวางแผนทกุธุรกจิซึง่แบง่เป็น 4 แผนก 

เพ่ือสนบัสนนุปรับปรุงความรู้อนัเก่ียวกบัความเข้าใจ・
แลกเปล่ียนนานาชาติของพลเมือง 

● แผนกแลกเปล่ียนนานาชาต ิ

งานซึง่เก่ียวกบัการแลกเปล่ียนนานาชาติ เชน่ 

งานแลกเปล่ียนความตา่งทางวฒันธรรม, 

เข้าร่วมเต้นระบ าวนัทานาบะตะในงานเทศกาลคิราระ 
● แผนกของเมืองพี่เมืองน้อง 

งานซึง่เก่ียวกบัการแลกเปล่ียนต่างๆ เช่น 

การแลกเปล่ียนกบัเมืองพ่ีเมืองน้อง, แลกเปล่ียนนกัเรียนมธัยมต้น 

● แผนกการอยู่ ร่วมกันของวัฒนธรรมอันหลากหลาย 

งานซึง่เก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัของวฒันธรรมอนัหลากหลาย เชน่ 

อาสาสมคัรแลกเปล่ียนวฒันธรรม, งานสมัผสัวฒันธรรมภมูภิาค, 

หลกัสตูรภาษาตา่งๆ, หลกัสตูรอบรมอาสาสมคัรภาษาญ่ีปุ่ น, 

หลกัสตูรภาษาญ่ีปุ่ น 

● แผนกประชาสมัพนัธ์ 

งานซึง่เก่ียวกบักิจกรรมการกศุลหรือประชาสมัพนัธ์ต่างๆเช่น 

การบริหารจดัการโฮมเพจหรือตีพิมพ์จดหมายข่าว 
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http://www.city.tsuchiura.lg.jp/index.php
http://www.tsuchiura-ia.jp/
http://www.pref.ibaraki.jp/
http://www.ia-ibaraki.or.jp/
http://www.immi-moj.go.jp/
http://www.mofa.go.jp/mofaj/
http://www.soumu.go.jp/
http://www.moj.go.jp/
http://www.mhlw.go.jp/
http://www.clair.or.jp/tagengo/
http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/center/
http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/paper/guide/
http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/disaster/
http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/medical/
http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/foreign/
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ja/
http://www3.nhk.or.jp/news/easy/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการใช้ชีวิตส าหรับชาวต่างชาตใินเขตทสึจอุิระ 
２０１６ 

ผู้จดัท า: เขตทสจิึอรุะ จงัหวดัอิบารากิ 
บรรณาธิการ: ฝ่ายดแูลความเป็นอยูพ่ลเมืองเขตทสจิึอรุะแผนกกิจกรรมพลเมือง 
 

〒300-8686 Tsuchiurashi Yamatochou9-1 

     ☎029-826-1111 (ตวัแทน) 

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


