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ก าหนดการด าเนินการต่างๆ 

 
 
                                                         1 เดือน                                                                                                   2-6 เดือน 

1 ヶ月 2 ～ 6 ヵ月 

●ลงทะเบียนขอท าบัตรใบส าคัญถ่ินท่ีอยู่ 
 

พิธีการต่างๆที่จ าเป็

น 

●สมัครเข้าร่วมประกันสังคม 

 

 
 
 

●หาที่พักอาศัย 

●เปิดบัญชีธนาคาร 

●การใช้รถจักรยาน 

 
 

การสร้างพืน้ฐา
นในการใช้ชีวิ
ต 

●การใช้ไฟฟ้า  น ้าประปา  แก๊ส 

●การรับพัสดุไปรษณีย์ 

การจัดหาของใช้ในชีวิตประจ าวนั 

การท าสัญญาโทรศัพท์มือถือ                                                                                              

 ●การสมัครอินเตอร์เน็ต                                                                                                                                                                            

 
 

มารยาทและคว
ามรู้ในการใช้
ชีวติ 

มารยาทและความรู้ในการใช้ชีวิต 

 
 

การสมัครทุนการศึกษา・ระบบการลดหย่อนค่าเล่าเรียน 

การใช้ชีวิตของ
นักเรียนนักศึก
ษา 

งานพิเศษ 

 

 
 

อื่นๆ 
การรรับมือในกรณีฉุกเฉิน 

 
การใช้บริการเคาน์เตอร์ที่ปรึกษาต่างๆ 

 ใบขบัข่ีรถยนต์ 
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การด าเนินการต่างๆที่จ าเป็น
 

 
  
 

การสร้างพืน้ฐานในการใช้ชีวิต
 

 
 
 
 
 

มารยาทและความรู้ใน
การใช้ชีวิต 

 
 
 
 

การใช้ชีวิตของนักเรียน
 

 
  
 
 
 

อื่นๆ
 

 
   

 

 
ตัง่แต่  7 เดือน – 1 ปี  ต้ังแต่ 1 ปีเป็นต้นไป 

 

●เม่ือท าบัตรใบส าคัญถ่ินท่ีอยู่หาย 

●เม่ือเปลี่ยนแปลงสถานะและระยะเวลาที่พ านักอาศัย 

●การเปลี่ยนแปลงสถานะที่พ านักอาศัยเพื่อเข้าท างาน 

●การส่งคืนบัตรใบส าคัญถ่ินท่ีอยู่ 

●การรายงานขอคืนภาษี（2/16 ～ 3/15） 
 
 
 

●เม่ือย้ายบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●กิจกรรมหางาน 
 

（การอนุญาตให้ท างานพิเศษ） 
 

การสร้างเพ่ือนชาวญ่ีปุ่ น / ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

1. การด าเนินเร่ืองที่จ าเป็น 
จะขออธิบายเกี่ยวกับส่ิงที่จ าเป็นต้องท าทันทีเมื่อเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น 
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เม่ือเปล่ียนท่ีอยู ่
จะไดรั้บการเขียนท่ีอยูใ่หม่ลง

ไปในช่องน้ี 

1-1. ระเบียบการตรวจคนเขา้เมืองแบบใหม่ (a resident card)  
 
 
 

ที่ผ่านมาชาวต่างชาตทิี่เข้ามาประเทศญี่ปุ่น  จ าเป็นต้องมี “บัตรใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าว”  แต่ว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2012  
เป็นต้นมาได้เปลี่ยนเป็น “บัตรใบส าคญัถิ่นทีอ่ยู่” ในฐานะที่เป็นระเบียบการตรวจคนเข้าเมืองแบบใหม่ 

※    ระบบ “ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว” จะไดรั้บการยกเลิก ตามการใชร้ะเบียบการตรวจคนเขา้เมืองแบบใหม่ 
 

■ระเบียบการตรวจคนเข้าเมอืงแบบใหม่ คอือะไร? 

  จะท าการออกใบส าคญัถ่ินท่ีอยูใ่ห้กบัชาวต่างชาติ(รวมถึงนกัเรียนชาวต่างชาติดว้ย)ท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ นอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
ตั้งแต่ระยะกลางจนถึงระยะยาว 
  กรณีท่ีเปล่ียนบริษทัท่ีท างาน  จ าเป็นตอ้งส่งใบยืน่ค าร้องขอเปล่ียนดว้ยตนเอง 
  เปล่ียนระยะเวลาการพ านกัสูงสุดจาก 3 ปี เป็นนานสุด 5 ปี (นกัศึกษาต่างชาติ 4 ปี 3 เดือน) 
 จะเปล่ียนเป็น “ระบบอนุญาติให้กลบัเขา้ประเทศใหม่ได”้  ซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งยื่นขออนุญาติกลบัเขา้ประเทศใหม่ได ้ภายในระยะเวลา 1 ปี 
■“บัตรใบส าคัญถ่ินท่ีอยู่” เป็นบัตรแบบไหน ? 

 

･  ใบส าคญัถิ่นท่ีอยู่  
จะออกใหต้ามการอนุญาติใหพ้ านกัอาศยั  
ใหก้บัผูท่ี้พ านกัอาศยัเป็นระยะเวลานาน ตามการอนุญาติ  
เช่น  
การอนุญาติใหเ้ปลี่ยนแปลงระยะเวลาท่ีพ านกัอาศยั, 
การอนุญาติใหเ้ปลี่ยนแปลงสถานะท่ีพ านกัอาศยัและการ
อนุญาติใหเ้ขา้มาในประเทศญี่ปุ่นได ้ เป็นตน้ 

   

●ดา้นหน้าบตัร ●ดา้นหลงับตัร 

 
 

※ เพ่ือป้องกนัการลอกเลียนแบบ 
ในตวับตัรจะมีการฝังไอซีชิปไว ้
หวัขอ้ท่ีไดรั้บการเขียนลงในบตัรจะถกูบนัทึกไวทุ้
กหวัขอ้ 

 

เม่ือได้รับการอนุญาตให้ท  างานพิเ
ศษ 
จะได้รับการเขียนระบุรายละเอียด
การอนุญาตลงไปในช่องน้ี 

เ ม่ือ มีการยื่นขออนุญาตขอต่ออายุระยะเวลา ท่ีพ  านักอาศัย   
หรืออนุญาตขอเป ล่ียนแปลงสถานะ ท่ีพ  านักอาศัย   จะได้รับ  
การเ ขียนบันทึกลงไปในช่อง น้ี  

※  หลัง ยื่น  ห รือเ ม่ือได้ รับอ นุญา ติให้ เป ล่ี ยนแปลงหรือต่อ  
อายุเ รี ยบ ร้อยแล้ว  จะได้ รับบัตรใหม่  
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■อายุการใชบ้ตัร

< ผูท่ี้มีอาย ุตั้งแต่  16  ปีข้ึนไป  > 

ผูท่ี้มีวีซ่าตลอดชีพ.........  7 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ีออกบตัร 
ผูท่ี้ไม่ไดถื้อวีซ่าตลอดชีพ......... ใชไ้ดถึ้งวนัท่ีหมดระยะเวลาท่ีพ  านกัอาศยั 

< ผูท่ี้มีอาย ุนอ้ยกว่า  16  ปี  > 

ผูท่ี้มีวีซ่าตลอดชีพ ......... ใชไ้ดจ้นถึงครบรอบวนัคลา้ยวนัเกิดอาย ุ 16  ปี 

   ผูท่ี้ไม่ไดถื้อวีซ่าตลอดชีพ......... ใชไ้ดถึ้งวนัท่ีหมดระยะเวลาท่ีพ  านกัอาศยั หรือ จนถึงครบรอบวนัคลา้ยวนัเกิดอาย ุ16 ปี 

 
 

■ระยะเวลาการพ านักอาศัยของนักเรียนชาวต่างชาติ 

  ระยะเวลาพ านกัอาศยัของนกัเรียนชาวต่างชาติ จากเดิม คือ   6 เดือน, 1 ปี, 1.3 ปี,  2 ปี,  2.3 ปี  ท่ีเพ่ิมเขา้มาใหม่ คือ  3 เดือน,  3 ปี,  3.3 ปี,  4 ปี,  4.3 ปี  
 สถานะการพ านกัอาศยัในญ่ีปุ่น มขีอ้ก  าหนดระยะเวลานานท่ีสุดคือ  4.3 ปี 

６เดือน １ปี 3 เดือน ２ปี 3 เดือน ３ปี 3 เดือน ４ปี 3 เดือน 

 
กรณีนักเรียนชาวต่
างชาต ิ

３เดือน １ปี ２ปี ３ปี ４ปี 

 
ตัวหนังสือสีแดงคือระยะเวลาก าหนดใหม่  

 
■ระบบของการอนุญาติการกลับเข้ามาในประเทศใหม่ก็เปลี่ยนไปด้วย 

  

  ส าหรับชาวต่างชาติท่ีถือหนงัสือเดินทางและถือบตัรส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ เวลาจะเดินทางออกนอกประเทศ สามารถกลบัเขา้มาประเทศใหม่ไดภ้ายในระยะเวลา 
1 ปี โดยไม่จ  าเป็นตอ้งยืน่ขอรีเอนทร่ี ( เรียกว่า การอนุญาติเขา้ประเทศโดยยนิยอม)  
  ผูท่ี้ไดอ้อกจากประเทศโดยไดรั้บอนุญาติเขา้ประเทศโดยยนิยอมน้ี  จะไม่สามารถยดืระยะเวลาท่ีไดรั้บใหอ้ยูต่่างประเทศออกไปได ้
  ถา้หากออกนอกประเทศแลว้ ไม่กลบัเขา้มาภายใน 1 ปี (ขอ้ระวงั)   สถานะท่ีพ  านกัอาศยัท่ีไดรั้บจะถกูยกเลิกทนัที 
(ขอ้ระวงั)  กรณีท่ีระยะเวลาท่ีพ  านกัอาศยั  นอ้ยกว่า 1 ปี หลงัจากท่ีออกนอกประเทศไปแลว้   ขอใหก้ลบัเขา้มาในประเทศภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดนั้น 

ถา้หากออกนอกประเทศ  ตามท่ีไดรั้บอนุญาติใหก้ลบัเขา้มาใหม่อยา่งเคร่งครัด   
สามารถไดรั้บการต่อระยะเวลาการอนุญาติการกลบัเขา้ประเทศใหม่ไดสู้งสุดจาก“3 ปี”  เป็น “ 5 ปี” 

 
เกร็ดความรู้  ไมจ่  าเป็นตอ้งเปล่ียนบตัรใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว เป็นบตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยูท่นัที  ก าหนดการณ์ท่ีแน่นอนนั้น 
จะมีระบบเปล่ียนจากบตัรใบส าคญัคนต่างดา้วเป็นบตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยูเ่องโดยอตัโนมติั 
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การตรวจเช็คของกองตรวจคนเขา้เมือง 

แจง้ท่ีพ  านกัอาศยั 

  

1-2. ขั้นตอนเกีย่วกบัระเบียบการตรวจคนเข้าเมอืงใหม่ 
 
■ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 

 

  ตราประทบัการอนุญาติเขา้ประเทศในพาสปอร์ต  
    ออกบตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ใหก้บัผูท่ี้พ  านกัอาศยัอยูใ่นระยะตั้งแต่ระยะกลางไปจนถึงระยะยาว 
 

 
แจ ้   

หลงัจากท่ีไดท่ี้พกัเรียบร้อยแลว้ ภายใน 14 วนั จะตอ้งแจง้ท่ีว่าการอ  าเภอหรือเขตท่ีไดพ้  านกัอาศยันั้น 

(ขอ้ระวงั 1)  จ  าเป็นตอ้งแจง้ในกรณีท่ีเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่ อา้งอิงหนา้ 12  
 (ขอ้ระวงั 2)  จ  าเป็นตอ้งแจง้ในกรณีท่ีมกีารเปล่ียนแปลง เช่น ช่ือสกุล เป็นตน้ อา้งอิงหนา้ 12  
 (ขอ้ระวงั 3)  จ  าเป็นตอ้งแจง้ในกรณีท่ีมกีารเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั หรือท่ีอยูบ่ริษทั เป็นตน้ อา้งอิงหนา้ 12  
 (ขอ้ระวงั 4)  จ  าเป็นตอ้งแจง้ในกรณีท่ีมคีู่สมรส  การหยา่  และการเสียชีวิต อา้งอิงหนา้ 12  
 (ขอ้ระวงั 5)  จ  าเป็นตอ้งยืน่ขอออกบตัรใหม่ ในกรณีท่ีท าบตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยูห่าย หรือโดนขโมย เป็นตน้ อา้งอิงหนา้ 13  
 
การตรวจสอบท่ีพ  านกัอาศยั 

 
 

      ผูท่ี้พ  านกัอาศยัตั้งแต่ระยะกลางจนถึงระยะยาว จะไดรั้บการออกบตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่
เมื่อมีการอนุญาตใหม้ีการเปล่ียนแปลงสถานะท่ี พ  านกัอาศยั  
และเมื่ออนุญาติใหม้ีการต่ออายรุะยะเวลาท่ีพ  านกัอาศยั.........................................อา้งอิงหนา้ 14  

 
 

 
■ตั้งแต่เข้าประเทศ จนถึงการแจ้งที่พ านักอาศัย 

 

① เม่ือเขา้ประเทศ จะไดรั้บตราประทบัเขา้ประทศท่ีสนามบิน พร้อมกบับตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่
ส าหรับผูท่ี้พ านกัอาศยัอยูต่ ั้งแต่ระยะกลางจนถึงระยะยาว 
( ก าหนดเฉพาะบางสนามบินเท่านั้น : ณ ปัจจุบนั  กรกฎาคม 2012 )  

② หลงัจากท่ีไดท่ี้พกัเรียบร้อยแลว้ ภายใน  14  วนั จะตอ้งแจง้ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขตท่ีไดพ้ านกัอาศยันั้น 
ผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บบตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยูจ่ากกองตรวจคนเขา้เมือง  จะไดรั้บบตัรอีกคร้ัง   หลงัจากท่ีไดแ้จง้ท่ีอยูแ่ลว้ 
※ เม่ือมีการแจง้ท่ีอยูท่ี่ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขตนั้น ขอให้แสดงบตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่( เฉพาะท่านท่ีไดรั้บ) ดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกร็ดความรู้  กรณีท่ีไม่ไดรั้บบตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยูท่ี่สนามบิน  แต่ว่าจะไดรั้บภายหลงันั้น  จะตอ้งยืน่เร่ืองแจง้ท่ีอยูอ่าศยั ณ  

ท่ีว่าการอ  าเภอหรือเขตท่ีไดพ้  านกัอาศยัอยู ่ จากนั้นประมาณ 1 อาทิตยบ์ตัรจะส่งไปยงัท่ีอยูท่ี่ไดย้ืน่แจง้ไปทางไปรษณีย์
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■สามารถยื่นขออนุญาติท างานพเิศษได้ทีต่รวจคนเข้าเมืองสนามบิน 

  สามารถยืน่ขอนุญาติท างานพิเศษได ้ตามระเบียบการตรวจคนเขา้เมืองแบบใหม่ ส าหรับท่านท่ีอยูใ่นเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
○  ผูท่ี้เขา้ประเทศคร้ังแรก 

 ※  ส าหรับท่านท่ีไดข้ออนุญาติกลบัเขา้ประเทศใหม่ จะไม่ถือว่าอยูใ่นเง่ือนไขน้ี 
○  ท่านท่ีมีสถานะพ านกัอาศยั ในฐานะ “นกัเรียน” และถือบตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่

 ※  ไม่จ  าเป็นตอ้งมีเอกสารยืน่ขอท างานพิเศษ  ส าหรับเร่ืองน้ีปัจจุบนัยงัอยูใ่นช่วงพิจารณาทางกฏหมาย ( วนัท่ี 26 เมษายน 2012 ) 
 

■สามารถแจ้งเข้าพกัอาศัยใหม่ หรือแจ้งย้ายท่ีอยู่พร้อมกันได้ 

  ท่านท่ีเป็นชาวต่างชาติ จะอยูใ่นระบบการลงทะเบียนท่ีอยูอ่าศยั  ตามระเบียบการตรวจคนเขา้เมืองใหม่ ( มีสถานะเดียวกบัคนญ่ีปุ่ น 
และสามารถขอรับส าเนาทะเบียนบา้นได ้ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอาศยัอยูไ่ด ้)  
  โดยเฉพาะท่านท่ีเป็นชาวต่างชาติท่ีไดพ้ านกัอาศยัอยูใ่นระยะเวลานาน ตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป 
  การแจง้ท่ีอยูอ่าศยัตามระเบียบการตรวจคนเขา้เมืองใหม่นั้น  ผูท่ี้ถือบตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่สามารถแจง้ท่ีอยูใ่หม่  
หรือแจง้ยา้ยท่ีอยูพ่ร้อมกนัได ้ ดว้ยระบบการลงทะเบียนท่ีอยูอ่าศยั 
  การแจง้เหล่าน้ี ตามกฎแลว้ เจา้ตวัตอ้งเป็นผูย้ื่นด าเนินการเอง แต่สามารถมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นท าแทนไดเ้ช่นกนั 

 
■เมื่อได้รับ “บัตรใบส าคัญถ่ินท่ีอยู่” 

 も  

  เม่ือออกนอกประเทศ  จ าเป็นตอ้งถือบตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยูติ่ดตวัเสมอ 
  ตอ้งแสดงบตัรใบส าคญัถ่ืนท่ีอยู ่ในกรณีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง เจา้หนา้ท่ีต ารวจ มีการเรียกให้แสดงบตัร 
  เพ่ือป้องกนัการสูญหาย  ขอให้เขียนหมายเลข ID เก็บไวเ้สมอ 
 

 
＜ตดิต่อสอบถามได้ที＞่ 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส าหรับชาวต่างชาติท่ีอาศัยอยู่ในประเทศญ่ีปุ่น（วนัธรรมดา 8：30 ～ 17：15） 

☎ 0570-013904 

（โทรศพัท ์IP  PHS・โทรศ พทต่์างประเทศ ☎ 03-5796-7112） 
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1-3  เมื่อมีการเปลีย่นแปลงที่อยู่ หรือบริษัทที่ท างาน 
 

กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดท่ีบนัทึก  จะตอ้งยื่นแจง้ภายใน  14  วนั 
 

■กรณทีีเ่ปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ 
 

  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่ จ าเป็นตอ้งยื่นแจง้การเปล่ียนแปลงนั้น 
 ยื่นแจง้ขอรับเอกสารรับรองการยา้ยท่ีอยู ่ไดท่ี้ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขตท่ีเคยอาศยัอยู ่ 

 
  ถา้ไดท่ี้อยูใ่หม่แลว้  ตอ้งน าเอกสารรับรองการยา้ยท่ีอยูพ่ร้อมกบับตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยูไ่ปยื่นแจง้ขอเปล่ียนแปลงท่ีอยูภ่ายใน 14 วนั 
  น าบตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยูไ่ปขอยื่นแจง้ท่ีอยูใ่หม่  ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขตท่ีพ านกัอาศยัอยู ่

 
 

■กรณีเปลี่ยนแปลงช่ือสกลุ 
 

  กรณีท่ีแต่งงาน และมีการเปล่ียนแปลง เช่น นามสกุล  สญัชาติ  ท่ีอยู ่เป็นตน้  จ าเป็นตอ้งยื่นแจง้เม่ือเปล่ียนแปลง ช่ือสกุล สญัชาติ 
และท่ีอยูน่ั้นดว้ย 
  เม่ือมีการเปล่ียนแปลง ขอให้ยื่นแจง้ ภายใน 14 วนั 
  ขอให้ยื่นแจง้ต่อกระทรวงยติุธรรม ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละทอ้งท่ี 

 
 

■กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ หรือช่ือขององค์กร (เช่น บริษัท โรงเรียน เป็นต้น) 

  ชาวต่างชาติท่ีมีสถานะเป็น “นกัเรียน” หรือ สถานะท่ีท างาน เช่น “ช่างเทคนิค” ( ยกเวน้ เก่ียวกบั “นกัแสดง”  “ศาสนา” และ “นกัข่าว” )  
จ าเป็นตอ้งยื่นแจง้หลงัจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่หรือองคท่ี์ท างาน 
  เม่ือมีการเปล่ียนแปลง ขอให้ยื่นแจง้ ภายใน 14 วนั 
  ขอให้ยื่นแจง้ต่อกระทรวงยติุธรรม  
โดยส่งไปรษณียไ์ปท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองโตเกียวหรือแนบเอกสารไปยงักองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละทอ้งท่ี 

 
 

■กรณีท่ีมีคู่สมรสหรือมีการหย่าร้างหรือผู้เสียชีวิต 

  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัคู่สมรส ไดแ้ก่ “มีครอบครัวอยูท่ี่น่ี” “กิจกรรมพิเศษ(ハ)” “คู่สมรสของคนญ่ีปุ่ น” และ “คู่สมรสท่ีมีวีซ่าตลอดชีพ” 
เป็นตน้ จ าเป็นตอ้งยื่นแจง้เปล่ียนแปลง ในกรณีท่ีมีคูส่มรส  หยา่ร้าง  และเสียชีวิต 
  ขอให้ยื่นแจง้หลงัจากท่ีมีการเปล่ียนแปลง ภายใน 14 วนั 

  ขอให้ยื่นแจง้ต่อกระทรวจยติุธรรม  
โดยส่งไปรษณียไ์ปท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองโตเกียวหรือแนบเอกสารไปยงักองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละทอ้งท่ี 
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1-4. การออกบัตรใบส าคญัถิ่นทีอ่ยู่ใหม่ 
 
 
 

กรณีที่ท าบตัรใบส าคัญถิน่ที่อยู่หาย,ถูกขโมย,สูญหายเน่ืองจากภัยพบิตัิ สกปรก  หรือช ารุดเสียหาย  ขอให้ยืน่แจ้งขอออกบตัรใหม่ ภายใน  ภายใน  14 
วัน  ณ กองตรวจคนเข้าเมืองประจ าแต่ละท้องที่ 

 

■กรณีท่ีท าหาย ถูกขโมย จะตอ้งแจง้ท่ีสถานีต ารวจ หากสูญหายเน่ืองจากภยัพิบติั จะตอ้งแจ้งท่ีสถานีดบัเพลิง 
 

＜กรณีท่ีท าหาย  ถูกขโมย＞ 

  ขอให้แจง้ท่ีสถานีต ารวจท่ีใกลก้บัสถานท่ีๆท าหายหรือในเขตท่ีท่านอาศยัอยู ่
  จะไดรั้บเอกสาร “ใบรายงานการสูญหาย” หรือ “ ใบรายงานการถูกขโมย”  
 ขอ้ระวงั) “ใบรายงานการสูญหาย” หรือ “ใบรายงานการถูกขโมย”  
เป็นแบบฟอร์มท่ีไดก้ าหนดไวแ้ละติดต่อขอรับไดท่ี้ประชาสมัพนัธ์ของสถานท่ีราชการนั้นๆ  และไม่สามารถท่ีจะด าเนินการไดท้างโทรศพัท ์

  

＜กรณีท่ีสูญหายเน่ืองจากภยัพิบติั＞ 

  กรณีท่ีสูญหายเน่ืองจากไฟไหม ้ ขอให้ติดต่อไดท่ี้สถานีดบัเพลิงท่ีใกลก้บัท่ีเกิดเหตุหรือในเขตท่ีท่านอาศยัอยู ่
  ท่านจะตอ้งอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และจะไดรั้บเอกสารรับรองการเกิดภยัพิบติั。 

■ขอให้ยื่นขอออกบัตรใหม่ได้ที่กองตรวจคนเข้าเมืองประจ าท้องที่ 
   

  ขอให้ยื่นขอท าบตัรใหม่  ภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีเกิดเหตุ  ท าหาย หรือถูกขโมย เป็นตน้ (กรณีท่ีเกิดเหตุในต่างประเทศ 
ให้นบัตั้งแต่วนัท่ีกลบัเขา้มาในประเทศใหม่)  
  น าเอกสารท่ีจ าเป็นขา้งตน้  เขา้ขอออกบตัรใหม่ไดท่ี้ประชาสมัพนัธ์กองตรวจคนเขา้เมืองประจ าทอ้งท่ีนั้นๆ。 

 

■กรณีท่ีท าบัตรใบส าคัญถ่ินท่ีอยู่สกปรก 
  กรณีท่ีบตัรสกปรก  ช ารุดเสียหาย  ขอใหแ้จง้ขอท าบตัรใหม่ใหเ้ร็วท่ีสุด 

 
 

ถึงแมบ้ตัรไม่ไดส้กปรก หรือช ารุดเสียหาย  แต่ตอ้งการท่ีจะขอเปล่ียนบตัรใหม่นั้น  สามารถยื่นขอออกบตัรใหม่ได ้  
แต่ในกรณีน้ี จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมดว้ย 

 

■ส่ิงที่จ าเป็นในการยื่นขอออกบัตรใหม่  
① ใบยื่นค าร้อง 
② รูปถ่าย 1 ใบ ขนาด 40mmx30mm (ตอ้งเป็นรูปถ่ายภายใน 3 เดือนนบัยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ียื่น)  
③   เอกสารท่ีจ าเป็นต่างๆ เช่น  “ใบรายงานการสูญหาย” “ใบรายงานการถูกขโมย” “เอกสารรับรองการเกิดภยัพิบติั”  เป็นตน้ 
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1-5. การเปลีย่นแปลงระยะเวลาทีพ่ านักอาศัย และสถานะทีพ่ านักอาศัย (การตรวจสอบทีพ่ านักอาศัย) 
 
 

กรณีที่มีรายละเอยีดที่พ านักอาศัยมีการเปลีย่นแปลง จะต้องมีการตรวจสอบที่พ านักอาศัย และออกบตัรใบส าคญัถิน่ที่อยู่ใหม่ให้กบัผู้ที่มี 
ระยะเวลาพ านักอาศัยตั้งแต่ระยะกลางถงึระยะยาว 

 

■จะเปลีย่นเมือ่ไหร่？ 

  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงระยะเวลาท่ีพ านกัอาศยั,สถานะท่ีพ านกัอาศยั,ไดวี้ซ่าตลอดชีพและไดรั้บการอนุญาติใหท้ างานพิเศษ 
  กรณีท่ีไดรั้บอนุญาติในฐานะผูพ้  านกัอาศยัตั้งแต่ระยะกลางจนถึงระยะยาว 
จะไดรั้บบตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยูซ่ึ่งจะมีการเขียนบนัทึกรายละเอียดการอนุญาตลงไปในบตัรดว้ย 
  จะไม่มีการติดสต๊ิกเกอร์อนุญาตลงไปในหนงัสือเดินทาง 

 
■สามารถยื่นด าเนินการได้ตั้งแต่เมื่อไหร่？ 

  กรณีท่ีตอ้งการต่ออายกุารพ านกัอาศยั จะตอ้งยื่นขอต่อก่อนท่ีเกินก าหนดระยะเวลาท่ีให้พ านกัอาศยั 
  การเปล่ียนแปลงระยะเวลาท่ีพ านกัอาศยั ในกรณีผูท่ี้อยูต่ ั้งแต่ 6 เดือนเป็นตน้ไป สามารถยื่นขอล่วงหนา้ไดต้ั้งแต่ 3 เดือน 
ก่อนท่ีจะครบก าหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บ 
  การเปล่ียนแปลงสถานะท่ีพ านกัอาศยั  สามารถยื่นขอไดต้ั้งแต่วนัท่ีๆทราบสถานะ 
  จะไดรั้บบตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่หลงัจากท่ีไดรั้บอนุญาติแลว้ 
  ไม่จ าเป็นตอ้งส่งบตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยูอ่นัเก่าคืน 

■ส่ิงที่จ าเป็นในตอนที่ย่ืนขอบัตรใบส าคัญที่ถ่ินอยู่ใหม่ 
 

①รูปถ่าย 1 ใบ 
ขนาด 
40mmx30mm 
(ตอ้งเป็นรูปถ่าย
ภายใน 3 
เดือนนบัยอ้นหลั
งตั้งแต่วนัท่ียื่น)
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1-6. การส่งคนืบัตรใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 
 
 
  

เม่ือจะกลบัประเทศหรือไปศึกษาต่อท่ีประเทศอ่ืน  จะตอ้งส่งบตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยูคื่นดว้ย  ถา้หากไม่มีประวติัการส่งคืน  
จะถูกปรับโทษตามท่ีไดก้ าหนดไว้

  

■จะส่งบัตรใบส าคญัคนืเมือ่ไหร่？ 

  เม่ือเรียนจบ  เม่ือกลบัประเทศ หรือเม่ือจะเรียนต่อท่ีประเทศอ่ืน จะตอ้งส่งบตัรคืนดว้ย 
 

■จะส่งบัตรคืนได้ที่ไหน     ？ 
  

  ส่งคืนไดท่ี้สนามบินท่ีท่านจะออกจากประเทศ 
 

■ถ้าหากลืมส่งบัตรใบส าคัญถ่ินท่ีอยู่คืน？ 

  ท่านท่ีไม่มีประวติัการส่งคืน  จะไดรั้บโทษถูกปรับไม่เกิน 2 แสนเยน  เพราะฉะนั้นขอให้ระมดัระวงัดว้ย 
 

■ ถ้าหากได้รับอนุญาติให้ออกนอกประเทศได้ แต่ว่าไม่กลับเข้ามาประเทศญ่ีปุ่ นอีก 

  ผูท่ี้ไดพ้  านกัอาศยัในระยะเวลายาว และไดรั้บอนุญาติให้ออกนอกประเทศและกลบัเขา้มาใหม่ได ้
แต่ไม่ไดก้ลบัมาในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ ก็จ าเป็นตอ้งส่งบตัรคืนดว้ย 
  ขอให้ส่งบตัรคืนภายใน 14 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีทราบสถานการณ์ 

  ขอใหส่งบตัรคืนทางไปรษณียถึ์งสถานท่ีราชการท่ีไดก้ าหนดไว ้( มีก าหนดแจง้สถานท่ีในโฮมเพจ ) 
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1-7. วซ่ีา/ กฎกองตรวจคนเข้าเมอืงและสถานะทีพ่ านักอาศัย 
 
 

จะขออธิบายเก่ียวกบักฎกองตรวจคนเขา้เมืองและสถานะท่ีพ  านกัอาศยัอยา่งคร่าวๆ ดงัน้ี 
 
■กฎกองตรวจคนเข้าเมอืงคอือะไร？ 

 

  ชาวต่างชาติท่ีเขา้มาและอาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น จะไดรั้บการก าหนดวิธีการด าเนินพิธีการต่างๆ 
และรายละเอียดกิจกรรมต่างๆในระหว่างท่ีพ านกัอาศยัในประเทศญ่ีปุ่ น ตาม “พระราชบญัญติัการควบคุมคนเขา้เมืองและการยอมรับผูล้ี้ภยั” 
( เรียกสั้นๆว่า “กฎกองตรวจคนเขา้เมือง” )  

  แมว้่าจะไม่มีปัญหาทางดา้นการเรียนหรือการใชชี้วิต  แต่ถา้ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
และไม่มีการรายงานตามท่ีกฎกองตรวจคนเขา้เมืองไดก้ าหนดไวแ้ลว้  อาจจะท าให้ไม่สามารถใชชี้วิตนกัเรียนนกัศึกษาต่อไปได ้ 
เพราะฉะนั้นขอให้ระมดัระวงัเร่ืองน้ีดว้ย 

 
■สถานะทีพ่ านักอาศัยมหีลากหลายสถานะ 

  ชาวต่างชาติทุกคนท่ีไดรั้บอนุญาติให้พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น จะไดรั้บการก าหนด  “ สถานะท่ีพ านกัอาศยั” (มี 27 สถานะ) และ 
“ระยะเวลาในการพ านกัอาศยั” ซ่ึงจะแตกต่างกนัตามจุดประสงคใ์นการพ านกัอาศยั 
  รายละเอียดท่ีสามารถด าเนินกิจกรรมไดต้าม “สถานะท่ีพ านกัอาศยั” แต่ละสถานะนั้น จะไดรั้บการก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
  ถา้หากด าเนินกิจกรรมนอกเหนือจากท่ีไดก้ าหนดไว ้เช่น กิจกรรมท่ีไดรั้บเงินเดือน เป็นตน้ โดยไม่ไดรั้บอนุญาติแลว้  
จะถูกใหอ้อกจากกิจกรรมนั้น  และอาจจะไม่ไดรั้บอนุญาติให้ยื่นเปล่ียนแปลงสถานะท่ีพ านกั 
หรือไม่สามารถต่อระยะเวลาท่ีพ านกัอาศยัต่อไปได ้

 
※ขอใหส้อบถามรายละเอียดไดท่ี้ศูนยบ์ริการชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยูใ่นญ่ีปุ่น   ☎ 0570-013904  

1）สถานะท่ีพ านกัท่ีสามารถท างานไดใ้นขอบเขตท่ีไดรั้บการก าหนดไวต้ามสถานะท่ีพ านกัอาศยัในแต่ละสถานะ 
 

การทูตระหว่างประเทศ กิจกรรมเก่ียวกบัการทูตระหว่างประเทศ 
ธุรกิจของรัฐบาล กิจกรรมงานรัฐบาลขององคก์รระหว่างประเทศ 
ศาสตราจารย ์ กิจกรรมเก่ียวกบัการสอน  งานวิจยัในโรงเรียน วิทยาลยั และมหาวิทยาลยัของญ่ีปุ่ น 
ศิลปิน  กิจกรรมการแสดงท่ีไดรั้บเงินเดือน 
ผูป้ระกอบกิจกรรมทางศาสนา  กิจกรรมดา้นศาสนา 
ส่ือสารมวลชล กิจกรรมข่าวสารขององคก์รการรายงานข่าวระหว่างประเทศ 
นกัลงทุน  นกัธุรกิจ การบริหารกิจการ  กิจกรรมดา้นการลงทุน 
นกักฎหมาย  นกัการบญัชี กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการบญัชี  กฎหมายของผูท่ี้มีคุณสมบติัดา้นกฎหมาย 
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แพทย ์  กิจกรรมเก่ียวกบัแพทยผ์ูท่ี้มีคุณสมบติัดา้นกฎหมาย 
นกัวิจยั  กิจกรรมการวิจยัตามท่ีลงนามท าสญัญากบัองคก์รของญ่ีปุ่ น 
ผูป้ระกอบกิจกรรมดา้นการศึกษากิจกรรมการศึกษาขององคก์รการศึกษาตามโรงเรียนแต่ละระดบั  
โรงเรียนอาชีวศึกษาขั้นสูง โรงเรียนประถม มธัยมตน้ มธัยมปลายของญ่ีปุ่ น 
ช่างเทคนิค  ช่างเทคนิคเก่ียวกบัวิศวกรรมเคร่ืองกล เป็นตน้ 
ผูมี้ความรู้ดา้นวฒันธรรม งานหรือการเขียนภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้ทางดา้นสงัคมศาสตร์  

เศรษฐศาสตร์  กิจการต่างประเทศ กฎหมาย และมนุษยศาสตร์  
ผูท่ี้ท างานกบับริษทัสาขาในต่างประเทศ กิจกรรมในฐานะพนกังานของบริษทัสาขาในประเทศ 
นกัแสดง  กิจกรรมการแสดงทางดา้นการแสดงหนงั ละคร นกัดนตรี และนกักีฬา เป็นตน้ 
ผูช้  านาญการ กุ๊กอาหารต่างประเทศ เป็นตน้ 
ผูฝึ้กงาน  ผูฝึ้กงานของบริษทั เป็นตน้ 

 

2）สถานะทีพ่ านักอาศัยทีไ่ม่สามารถท างานได้ 

กิจกรรมดา้นวฒันธรรม กิจกรรมการศึกษา  ศิลปะหรือกิจกรรมท่ีตอ้งเรียนหรือท าวิจยัเก่ียวกบังานฝีมือ  
วฒันธรรมของญ่ีปุ่ น 

การพ านกัอาศยัระยะสั้น กิจกรรมท าข้ึนระหว่างท่ีพ านกัอาศยัระยะสั้น ดว้ยจุดประสงค ์ ไดแ้ก่ การท่องเท่ียว 
       นกัเรียนชาวตา่งชาติ   ： นั ก เ รี ย น ท่ี เ รี ย น ใ น โ ร ง เ รี ย น ส อ น ภ า ษ า , วิ ท ย า ลั ย , ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
    ข อ ง ญ่ี ปุ่ น

       การฝึกงาน    ：กิจกรรมท่ีเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ เทคนิกท่ีฝึกในองคก์รสาธารณะของญ่ีปุ่น 
  

อาศยัร่วมกบัครอบครัว ：การพ  านกัอาศยัในฐานะ ลูก  คู่สมรสท่ีมีความสัมพนัธ์กบัชาวญ่ีปุ่นท่ีอาศยัในประเทศญ่ีปุ่น 
3）การได้รับอนุญาตให้ท างานนั้น ขึ้นอยู่กบัสถานะที่อยู่อาศัยตามที่ได้รับการระบุ

 

กิจกรรมพิเศษ ：กิจกรรมที่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมได้ระบุไว้
  

นอกจากน้ี   สถานะ ท่ีพ านักอาศ ย ท่ีไ ม่ มีก าหนดวันหมดอายุไว้ ได้แ ก่  、「ผู้ท่ีอยู่ ถาวร  ห รือ เอยู 」「คู่สมรสของชาวญ่ีปุ่น」
「คู่สมรสของผู้ท่ีอยู่ถาวร」「ผูท่ี้ไดเ้ขา้มาตั้งถ่ินฐาน」 

■กองตรวจคนเข้าเมืองอยู่ที่ไหน ？ 

･ การด าเนินพิธีการเกียวกบัการพ  านกัอาศยัหลงัจากท่ีไดเ้ขา้ประเทศมาแลว้นั้น  สามารถด าเนินพิธีการไดท่ี้กองตรวจคนเขา้เมืองประจ าแต่ละพื้นท่ีท่ีตนเองไดอ้าศยัอยุ่ 
 

（โฮมเพจของกองตรวจคนเขา้เมือง：http://www.immi-moj.go.jp/）･･･ ดู ใ น ลิ ส ต์ ท่ี   P103  

http://www.immi-moj.go.jp/


เกร็ดความรู้ :     การเปลี่ยนระยะเวลาพ านักอาศัยกมี็การปรับเปลี่ยนตามระบบควบคุมการพ านักอาศัยเดือนกรกฏาคม 2555 
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1-8. การเปลี่ยนระยะเวลาและสถานะที่พ านักอาศัย  
 
ざいりゅうきかんこうしん  ざいりゅうしかくへんこう  て  つ  づ  ざいりゅうきげん す 

ถ้าหากระยะเวลาพ านักอาศัยเกินก าหนด โดยที่ไ ม่ได้ยื่นขอต่ออายุระยะที่พ านักอาศัยและ  
ยื่นขอเปลี่ยนแปลงสถานที่พ านักอาศัยแล้ว จะได้รับการตรวจเช็คในฐานะ 

「บุคคลที่พ านักอาศัยอย่างผิดกฎหมาย」
 

■การตรวจเช็คระยะเวลาที่พ านักอาศัย
   

・ระยะเวลาท่ีพ  านกัอาศยัท่ีไดรั้บอนุญาตจากการยืน่ขอ 1คร้ังนั้น กรณีท่ีเป็น「นกัเรียน」 จะไดรั้บนานสุด 

 4 ปี 3 เดือน 

・กรณีท่ีตอ้งการต่ออายหุลงัจากท่ีหมดก าหนดท่ีพ  านกัอาศยั ไม่จ าเป็นตอ้งยืน่ขอต่ออายสุถานะท่ีพ  านกัอาศยั 
และเปลี่ยนแปลงสถานะท่ีพ  านกัอาศยั  

■ก่อนที่จะยื่นขอ ขอให้ลองปรึกษากับทางโรงเรียนหรือองค์กรที่ให้ค าปรึกษาก่อน 
 

・ ถา้หากเปอร์เซนต์การเขา้เรียนมีปัญหาเน่ืองจากการเจ็บป่วยโดยไม่มีเหตุผล  
ก็จะถูกตดัสินว่าไม่ตัง่ใจเรียน อาจจะไม่ไดรั้บอนุญาติให้เปล่ียนแปลงสถานะท่ีพ  านกัอาศยั 
หรือต่อระยะเวลาท่ีพ  านักอาศยัได ้

・ กรณีท่ีมีเหตุผลก็ตาม จะตอ้งมีการยืน่เอกสารแสดงเหตุผลนั้น 
 

・ หากกงัวลเก่ียวกบัการต่อระยะเวลาท่ีพ  านกัอาศยัหรือการเปล่ียนแปลงสถานะท่ีพ  านกัอาศยั 
ก่อนท่ีจะยืน่ ขอให้ปรึกษากบัทางโรงเรียนหรือท่ีๆให้ค าปรึกษาแก่นกัเรียนนกัศึกษา  

 
＜ท่ีให้ค  าปรึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา＞ 

 
● ศูนยข์อ้มูลเก่ียวกบัการพ านกัอาศยัส าหรับชาวต่าง ☎ 0570-013904 

e-mail：info-tokyo@immi-moj.go.jp 

 
● ศูนยช่์วยเหลือใหค้  าปรึกษาส าหรับชาวต่างชาติ（ศูนยป์รึกษาแบบวนัสต๊อป） ☎ 03-3202-5535 

■การย่ืนขอส่วนบุคคล จะต้องย่ืนก่อนจะถึงก าหนด 2 อาทิตย์  

・กรณีท่ียืน่ขอส่วนบุคคล ขอให้ยืน่ก่อนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

・การยื่นขอต่อระยะเวลา สามารถขอยื่นไดก่้อนจะถึงก าหนด 3 เดือนล่วงหน้าได ้ซ่ึงยื่นขอล่วงหน้าจะดีท่ีสุด  

・หลงัจากท่ียืน่ขอท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองแลว้ หลงัจากนั้น จะไดรั้บไปรษณียบตัรแจง้ผลการตรวจเช็ค  

และจ าเป็นตอ้งไปกองตรวจคนเขา้เม่ืองอีกคร้ัง เพื่อรับการอนุญาติ 
 

・เม่ือไดรั้บเร่ืองแลว้ จะถูกเขียนท่ีดา้นหลงับตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยูว่า่ 「ก าลงัยืน่ขออยู」่ 
 

・ กรณีท่ีไดรั้บอนุญาติแลว้ จะไดรั้บบตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยูใ่บใหม่ท่ีเขียนรายละเอียดการอนุญาติดา้นหลงับตัร 
 

mailto:info-tokyo@immi-moj.go.jp
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・
กรณีท่ีตอ้งการตรว
จสอบทนัทีหลงัจา
กยืน่ขอเป็นกรณีพิเ
ศษ 
สามารถยืน่ขอควา

มจ านงไดต้
อนท่ียืน่ 

 
  

 
 
 

■เมื่อเปลี่ยนสถานะจาก 「การพ านักระยะส้ัน」 เป็น「นักศึกษาต่างชาติ」… 
         

・  ตามกฎแลว้ ไม่สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงสถานะจาก「การพ านกัระยะสั้น」เป็น「นกัศึกษาต่างชาติ」ได ้ 
เพราะฉะนั้นจะตอ้งยื่นขอ 「ใบรับรองสถานะภาพท่ีพ านกัอาศยั」 
ตอ้งท าการขอวีซ่าใหม่ท่ีสถานทูตญ่ีปุ่นในต่างประเทศ 

・ แม้ว่าจะเป็น「การพ านกัอาศยัระยะสั้น」ก็ตาม หากเขา้มาดว้ยจุดประสงคเ์ขา้สอบ จะไดรั้บการเขียน 
ระบุในวีซ่า และสามารถยื่นขอเปล่ียนแปลงสถานะท่ีพ านักอาศยัได้ 

 
 

การยืน่ด าเนินเร่ืองการเปล่ียนแปลงระยะเวลาทีพ่  านกั ซ่ึงทางโรงเรียนหรือมหาวทิยาลยัท่ีเรียนอยูอ่อกให ้
จนจบการศึกษา ระบบน้ีไดน้ ากลบัมาใชใ้หม่อีกคร้ัง  เน่ืองจากวา่มีนกัเรียนต่างชาติท่ีไม่รู้จกักองตรวจคน 
เขา้เมืองเพิ่มจ านวนมากขึ้น  และเพ่ือให้ท่านสามารถด าเนินเร่ืองเองไดน้ั้น ควรจะรู้จกัวิธีการ,ระยะเวลาและสถานะ 
ท่ีพ านกัอาศยัอยูใ่ห้เขา้ใจอยา่งชดัเจน 
 

。＜ตรวจสอบเอกสารท่ีจ  าเป็น＞ 
โฮมเพจของกองตรวจคนเขา้เมือง  http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html 

 
 

 

＜ตารางเช็ค ＞ 
 

● ระยะเวลาที่คุณพ านกัอาศยั 
 

      

ปี เดือน วนั ～ ปี  เดือน วนั 

● มีเร่ืองกงัวลใจ เช่น เปอร์เซนตก์ารเขา้เรียนต ่า ฯลฯ หรือไม่ ？ 
 
 
 
 
 

    

● ยืน่ขอก่อนหมดอาย ุ 2 อาทิตย ์････････････････････････････････････  
 

＜บันทึก＞ 
 
 

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html
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■メモ欄 

 

1-9. เกี่ยวกับประกันสุขภาพ（1） 
 
 

นักเรียนที่ถือบัตรใบส าคัญถิ่นที่อยู่ และอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นตั้งแต่ 1 ปีเป็นต้นไป ถือว่าเป็นหน้าที่ 

จะต้องเข้าร่วม 「ประกันสุขภาพ」」」」  
 

■ช่วยลดค่าใช้จ่ายกรณีที่เจ็บป่วย  

 

1）การประกันสุขภาพ（ของประเทศ） 

･ เ ม่ื อ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ แ ล้ ว  ก ร ณี ที่ ไ ป โ ร ง พ ย า บ า ลห รื อ ค ลี นิ ค ต่ า ง ๆ  

ตามหลกัแลว้ 70％ ของค่าใชจ่้ายทั้งหมดจะอยูใ่นส่วนของประกนั ซ่ึงเราจะจ่ายเพยีง 30％  
（แต่มีบางกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายเองทั้งหมด โดยท่ีไม่สามารถใช้ประกนัสุขภาพได）้ 

 
 

2）ระบบประกนัการรักษาพยาบาลของมหาวิทยาลัย（มหาวิทยาลัยบางส่วน） 

・บางมหาวิทยาลยัจะมีระบบการรักษาพยาบาลภายในมหาวิทยาลยัเอง  
 

・ส าหรับรายละเอียด ขอให้ตรวจสอบท่ีฝ่ายรับผดิชอบนกัเรียนชาวต่างชาติของมหาวทัยาลยั  

 

■เงื่อนไขการเข้ารับระบบการประกันสุขภาพ 

① ตอ้งมีสถานะท่ีพ านกัอาศยัเป็น 「นกัเรียน」 

②  เขา้ร่วมในการประกนัสุขภาพ（ประกนัของประเทศ） 
 も い  

③  ต้องน าบัตรประกันไปยื่น ท่ีองค์กร รักษา สุขภาพ   

④ เ ข้ า รั บ ก า ร รั ก ษ า ท่ี อ ง ค์ ก ร รั ก ษ า สุ ข ภ า พ  

 
■จะเข้าร่วมประกันสุขภาพ（ประกันของประเทศ）ได้ที่ไหน ？ 
･  สามารถสมคัรไดท่ี้แผนกประกนัสุขภาพของท่ีว่าการอ าเภอหรือเขตท่ีพ  านักอาศยัอยู่ซ่ึงไดเ้ขียนระบุไวใ้นบตัรใบ 
     ส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 
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■ส่ิงท่ีจ  าเป็นในการสมคัร 
 

1） ผู้ทีม่ีสถานะที่พ านักอาศัยเป็น 「นักเรียน」 
 

①   บตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 
 

②  บางกรณีอาจจ าเป็นตอ้งใชบ้ตัรประจ าตวันกัเรียนท่ีไดเ้ขียนระบุระยะเวลาท่ีพ  านักอาศยัไว ้ซ่ึงข้ึนอยูก่บัท่ีว่าการ 
      อ  าเภอแต่ละแห่ง 

 
 

2）กรณีที่อาศัยร่วมกับครอบครัว  

・ครอบครัวกส็ามารถเขา้ร่วมสมคัรไดเ้ช่นเดียวกนั 
 

・กรุณาตรวจสอบดูว่ามีรายช่ือครอบครัวเขียนไวใ้นบตัรประกนัสุขภาพหรือไม่  
 

■ค่าประกันสุขภาพ เท่าไหร่？ 
  か げ つ や く  

      กรณี 23 เขตในโตเกียว คนท่ีไม่ไดจ่้ายภาษีราษฎร(ภาษีประชากร,ภาษีประจ าเขต) จะจ่ายเดือนละประมาณ 1,005เยน 
(ส าหรับบุคคลท่ีอายตุ  ่ากวา่ 39 ปี /ประจ าปี 2012)  

・กรณีท่ีมีภาษีเงินได ้เช่น จากงานพิเศษ （ หรือกรณีท่ีไม่มีรายได）้、จะตอ้ง “รายงานภาษีเงินได”้ 
            

ขอ้ควรระวงั）หากไม่จ่ายภาษีประกนั การประกนัสุขภาพกจ็ะไม่มีผล  เพราะฉะนั้นตอ้งจ่ายภาษีประกนั 
 

ในระยะเวลาท่ีก าหนดไว  ้
  

■เมื่อเปลี่ยนท่ีอยู่？ 
 

･     ขอให้ส่งบตัรประกนัสุขภาพใบเก่า และรับบตัรประกนัสุขภาพใบใหม่ได ้ณ ว่าการอ าเภอท่ียา้ยไป 
 

■เมื่อกลับประเทศ？ 
 

･  ข อ ใ ห้ ด า เ นิ น พิ ธี ก า ร ย ก เ ลิ ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ ไ ด้ ท่ี เ ค า น์ เ ต อ ร์ ท่ี เ ค ย ท า ก า ร ส มั ค ร  

(หรือท่ีเคยท าการเปล่ียนแปลง) ก่อนท่ีจะกลบัประเทศ  
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1-9. เกี่ยวกับประกันสุขภาพ（2） 
 

■การจ่ายคืนค่ารักษาพยาบาล  
               

･   แม้ว่าจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเต็มจ านวนก็ตาม แต่ในกรณีข้างล่างน้ี หากได้รับการยอมรับจากการ
      

ตรวจเชค็   จะไดรั้บจ่ายภาษีคืน  70％ 
 

・เม่ือเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลท่ีไม่รับบตัรสุขภาพเน่ืองจากบาดเจ็บดว้ยอุบติัเหตุกระทนัหัน 
        

・เม่ือเขา้รับการรักษาโดยไม่ไดถื้อบตัรประกนัสุขภาพ
   

       

 

・ เม่ือมีค่าการรักษาการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ท่ีทางแพทยล์งความเห็นความจ าเป็น ดว้ยเหตุผลจากความเจบ็ป่วยรุนแรง 
          

・เม่ือเขา้รับการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลโรคกระดูกเน่ืองจากเคล็ดขดัยอกหรือกระดูกหัก,หรือเขา้รับ  
การรักษาพยาบาล เช่น  การนวด  การจ้ี  และการฝังเข็มตามค าแนะน าของแพทย ์

 
・ค่าใช้จ่ายในการท าเฝือกหรือโครเซ็ท 

・ค่าเติมเลือดเน่ืองจากการถ่ายเลือดท่ีไม่สามารถไดรั้บสิทธิประโยนช์ทางการแพทย์ 
 

・ค่าใชจ่้ายในการเขา้หรือยา้ยโรงพยาบาลกรณีคนป่วยหนกั 
 

■เกี่ยวกับระบบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
              

・เป็นระบบท่ีจ านวนเงินท่ีจ่าย ณ เคาน์เตอร์ของร้านขายยาหรือองคก์รท่ีรักษา  หากจ านวนเงินท่ีช าระเกินจ านวน  
ท่ีก าหนดต่อเดือน (ตัง่แต่ตน้เดือนจนถึงส้ินเดือน)

    

※   จะ ไ ม่ ร วม ส่ วน ต่ า ง ค่ า เ ตี ย งห รื อ ค่ า อ าห า รตอน ท่ี เ ข้า โ ร งพย าบา ล  

・จ านวนเงินค่ารักษาพยาบาลท่ีจ่ายใหก้บัโรงพยาบาลเดียวกนั คนไขร้ายเดียวกนั 
จ านวนค่าใชจ่้ายท่ีจะจ่ายใหโ้รงพยาบาลเดียวกนั ในกรณีท่ีเกินจาก     จ  านวนต่อเดือน  80,100  เยน  ＋（ค่ารักษาพยาบาล － 
267,000 

เยน ）× 1%（ท่านท่ีถูกยกเวน้ภาษี   35,400 เยน ） เน่ืองจากมีระบบขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลท่ีมีจ านวนสูงได้  ซ่ึงสามารถขอรับ  
 

ท่ีจ่ายเกินจากการค านวนขา้งตน้ได ้
 

・การยื่นขอ ให้ยื่นไดท่ี้แผนกประกนัสุขภาพ ณ ท่ีว่าการอ าเภอ, เขตได ้

■เมื่อมีการคลอด・การเสียชีวิต 
    

 

・เม่ือผูมี้ประกนัสุขภาพคลอดบุตร สามารถไดรั้บเงินช่วยเหล่ือ 4 แสน 2 หม่ืนเยน เป็นเงินกอ้นส าหรับการคลอดบุตร 
              

・ถา้หากตั้งครรภต์ั้งแต่  4 เดือนเป็นตน้ไป （85 วัน ） แมว้่าจะแทง้หรือทารกเสียชีวิตระหว่างตั้งครรภ ์  
สามารถไดรั้บเงินช่วยเหลือไดห้ากมีใบรับรองจากแพทย  ์

 

 ひと      

เม่ือผูมี้ประกนัสุขภาพเสียชีวิต สามารถไดรั้บเงินช่วยเหลือ 5-7 หม่ืนเยน ส าหรับคนท่ีจดัท าพธีิศพ  
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＜ หัวข้อตรวจเช็ค ＞ 
 

  
 

  
 

 

●ตรวจสอบประกนัท่ีคุณสามารถใชไ้ด ้
    

・การประกนัสุขภาพ（ประกนัของประเทศ）･････････････････････････････････････････   □ 
   

・ระบบการประกนัค่ารักษาพยาบาลของมหาวิทยาลยั････････････････････････････････････ □ 
 
 

   

●ส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับเขา้สมคัรประกนัสุขภาพ 
・บตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่･･･････････････････････････････････････････････ □ 

     

・บตัรประจ าตวันกัเรียนท่ีระบุระยะเวลาเรียน（ข้ึนอยูก่บัท่ีว่าการอ าเภอแต่ละแห่ง）･････････ □ 
 
 

●ตรวจสอบวา่สามารถใชร้ะบบจ่ายคืนไดห้รือไม่    ････････････････････････････ □ 
 

 

＜ บันทึก ＞ 



 

  

1-10. ภาษี 
 
 

              

กรณีทีถู่กหักภาษีเมื่อได้รับรายได้จากงานพเิศษ เพื่อไม่ให้เสียผลประโยชน์จาก 
     

การจ่ายเกินความจ าเป็น เพราะฉะน้ันขอให้ช่วยกนัศึกษาระบบภาษีของประเทศญี่ปุ่ น
      

■ภาษีเกี่ยวกับงานพิเศษมี 2 แบบ ได้แก่ ภาษีประเทศและภาษีท้องถิ่น 
   よ   

・ภาษีท่ีถูกหกัจากรายไดข้องงานนอกเวลานั้นเป็นภาษีประเทศท่ีเรียกว่า 「ภาษีรายได」้ 
                         

・การจ่ายใหก้บัประเทศ(ส านกังานภาษี) ท่ีหา้งร้านหรือบริษทัท่ีจา้งงานเป็นคนท าแทนใหเ้จา้ตวั 
     

・   จ านวนเงินของ「ภาษีรายได」้ จะแตกต่างกนัตามจ านวนเงินรายได้
                       

・ ส าหรับบุคคลท่ีอยูญ่ี่ปุ่นไม่ถึง 1 ปีและมีรายไดค้ร้ังละมากกว่า 1 ลา้นเยน จะถกูหักภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 
    20 ％ ของจ านวนเงินทั้งหมด 

              

・จ านวนเงินรวมของ「ภาษีรายได」้ท่ีจ่ายไป  จะถูกส่งไปท่ีท่ีว่าการอ าเภอ,เขตหรือหมู่บา้นท่ีอาศยัอยู ่
     

และจะถูกเรียกเก็บ 「ภาษีจงัหวดั」หรือ 「ภาษีอ าเภอ」 ตามจ านวนเงินทั้งหมด
 

■ภาษีประเทศจะรายงานคร้ังสุดท้ายตามรายได้รวมประจ าปี (มกราคม-ธันวาคม ) 
             

・ภาษีรายได ้จะถกูหกัจากรายไดทุ้กคร้ังท่ีช าระ แต่จะถกูก าหนดจ านวนเงินภาษีคร้ังสุดทา้ยตามจ านวนรายได ้
 

ทั้งหมดท่ีไดรั้บในระยะเวลา 1 ปี 

・เม่ือรายงานภาษีรายไดค้ร้ังสุดทา้ยแลว้ จะไดรั้บการคืนเงินในกรณีท่ีจ่ายภาษีมากเกินไป 
        

・น าจ านวนเงินรายได(้จ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษี) ท่ีหกัค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นจากรายไดร้วมในช่วงเวลา 1 ปี   
  เ ป รี ยบ เที ย บกับจ านวน เ งิ นภา ษี ( จ า นวน เ งิ นภ า ษี เ งิน ได้หั ก  ณ  ท่ี จ่ า ย ) ท่ี ช า ร ะไปทั้ งหมด  

และรายงานว่ามากหรือนอ้ย  แลว้จึงจะไดรั้บการก าหนดจ านวนเงินภาษีคร้ังสุดทา้ย 
 

      

■การรายงานภาษีจะได้รับคืนที่ส านักงานภาษีของแต่ละท้องที่ๆพ านักอาศัยอยู่  ในช่วง 16 กุมภาพันธ์-
15 มีนาคม ทุกปี  

         

・จะท าการรายงานท่ีส านกังานภาษีท่ีปกครองเขตหรืออ าเภอท่ีเราอาศยัอยู ่
                 

※ ก ร ณี ที่ ไ ม่ เ ข ้ า ใ จ เ ก่ี ย ว กั บ ส า นั ก ง า น ภ า ษี  ข อ ใ ห้ ไ ป ส อ บ ถ า ม ไ ด้ ณ ที่ ว่ า ก า ร อ า เ ภ อ ห รื อ เ ข ต  
       

・ขอรับฟอร์มรายงานภาษีรายไดท่ี้ส านกังานภาษี หรือจะปร้ินเอาทจ์ากอินเตอร์เน็ท 
    

กรอกรายละเอียดในหวัขอ้ท่ีจ  าเป็น และส่งพร้อมกบัแนบเอกสารท่ีจ าเป็น เช่น 「ใบสลิปการหกัภาษี」（ 
บริษทัท่ีจ่ายเงินเดือนจะเป็นผูอ้อกให)้ 

    

           

・ส าหรับผูท่ี้ยงัไม่เคยรายงานหรือไม่ทราบวิธีการกรอกนั้น เจา้หนา้ท่ีของส านกังานภาษีจะช่วยแนะน าให้  
 も   い   

เพราะฉะนั้นขอให้ไปปรึกษาไดที้่ส านักงานภาษีโดยน า 「ใบสลิปการหักภาษี」ไปดว้ย 
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＜ตารางเช็ค＞ 
 

 
 

  

● ส านักงานภาษี  
 
 
 
 
 

    

●      เตรียมแบบฟอร์มการรายงานภาษี ･････････････････････････････････････････ □ 
 

●   ใบสลิปการหกัภาษี ･･･････････････････････････････････････････････ □ 
  

                 
 

 

● ส่วนท่ีไม่เขา้ใจในวธีิการเขยีนการรายงานภาษี 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜บันทึก ＞ 



 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

２. การส ร้ า งพื้นฐ านการ ใ ช้ ชี วิ ต  
 

จะขออธิบายเกีย่วกบัความจ าเป็นในการสร้างพื้
นฐานการใช้ชีวติในประเทศญีปุ่่ น เช่น 
การเปิดบัญชีธนาคารและการหาทีพ่กั 
เป็นต้น 
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2-1. การเปิดบัญชีธนาคาร 
 
 

ไม่ว่าจะเป็นการโอนช าระเงนิค่าไฟฟ้า น ้าประปา แก๊ส ,ค่าเอกสาร,ค่าเงนิคนืภาษี หรือเงนิโอนของทุนการศึกษาหรือค่างานนอกเวลา 
หากมีบัญชีธนาคารกจ็ะสะดวกมากยิง่ขึน้ 

 

■จะเปิดบัญชีกับธนาคารไหนดี？ 
・โดยทัว่ไปสามารถแยกธนาคารเป็น  ธนาคารท่ีมีสาขาของตวัเอง（ธนาคารในเมือง、ธนาคารของต่างจงัหวดั、ธนาคารไปรษณีย ์เป็นตน้）

ธนาคารท่ีไม่มีสาขาของตวัเอง แต่สามารถฝากถอนเงินไดต้ามปกติ โดยใช้ ATM 

แ ล ะ ธ น า ค า ร ท่ี ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ด้ ว ย  

แ ต่ ธ น า ค า ร ท่ี ส า ม า ร ถ เ ข้ า ไ ป ป รึ ก ษ า ไ ด้ โ ด ย ต ร ง ก็ คื อ ธ น า ค า ร ท่ี ส า ข า ข อ ง ตั ว เ อ ง  

・แมว้่าจะเป็นธนาคารท่ีมีสาขาของตวัเองก็ตาม สามารถฝากถอนเงินท่ีร้านสะดวกซ้ือได ้ถา้หากสมคัรแลว้ 

ธนาคารส่วนใหญ่สามารถใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตทั้งทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศพัทมื์อถือได้ 

・กรณีท่ีจะเปิดบญัชีธนาคาร ควรเปิดกบัธนาคารสาขาท่ีอยูใ่กลบ้้านหรือใกลโ้รงเรียนและควรเป็นองคก์รทางการเงินท่ีมีสาขาจ านวนมาก  

 

■กรณเีปิดบัญชีที่ธนาคารโดยตรง 
・ไปท่ีธนาคาร แลว้บอกว่า “ตอ้งการเปิดบญัชี” ท่ีเคาน์เตอร์เปิดบญัชีใหม่ 

・กรอกหวัขอ้ส าคญัลงในฟอร์มสมคัร（หากมีขอ้สงสัยเจา้หน้าท่ีจะคอยแนะน าให้ ） 

・จ าเป็นตอ้งถ่ายเอกสารท่ีสามารถใช้ตรวจสอบผู้เปิดบัญชีได้（บตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยูก่บับตัรประกนัสุขภาพ 

ก็สามารถเปิดบัญชีได้)  

・เพ่ือสมคัรบตัรเอทีเอ็ม จะตอ้งก าหนดรหัสส่วนตวั 4 หลกั  และบตัรเอทีเอ็มจะถูกส่งทางไปรษณียใ์ห้ภายหลงั 

ขอ้ควรระวงั）・พาสปอร์ต ไม่สามารถใช้ยืนยนัท่ีอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่นได ้เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถใช้ในการเปิดบัญชีได้ 

・ธนาคารส่วนใหญ่（มิซุโฮะ,มิซูบิชิUFJ,ริโซน่า,ซูมิโตโมะ เป็นตน้） หากระยะเวลาท่ีพ านักอาศยัน้อยกว่าคร่ึงปี 

จะไม่สามารถเปิดบญัชีได ้

・ธนาคารยูโจะ จะใชเ้วลาในการเปิดบญัชีไดส้ั้นและง่ายกว่า（แต่ว่าตอ้งมีตราประทบัช่ือ(อิงคงั)） 

※ นอกเหนือจากน้ีการเปิดบญัชี สามารถท าไดท้างอินเตอร์เน็ทหรือส่งทางไปรษณีย ์แต่จ าเป็นตอ้งมีหลกัฐานท่ีใช้ตรวจสอบ 

ตวัเอง   ส าหรับรายละเอียด ขอให้ดูในโฮมเพจของแต่ละธนาคารประกอบ 

 

 

■รูปแบบของการฝากเงิน 

･ การฝากเงินของธนาคารมีแบบบญัชีออมทรัพย,์บญัชีกระแสรายวนั,บญัชีฝากประจ า 

แต่ปกติแลว้ควรจะเปิดเป็นบญัชีออมทรัพย  ์
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■การแลกโอนเงินโดยอตัโนมัติ 
･    เม่ือเปิดบญัชีเสร็จแลว้ ขอให้จดบนัทึกหมายเลขบญัชี ช่ือธนาคาร สาขาลงในสมุดโน้ตไว้  

เพราะจ าเป็นตอ้งกรอกรายละเอียดเหล่าน้ีเม่ือมีการโอนเงิน เช่น ทุนการศึกษาท่ีโอนโดยอตัโนมติั และค่าน ้ าไฟแก๊ส 

อา้งอิง） เวลาท าการของธนาคารและไปรษณีย์（เวลาปิดท าการแต่ละสาขาจะแตกต่างกนัเล็กน้อย） 

ธนาคาร 【เคาน์เตอร์】 วนัธรรมดา  9：00 ～ 15：00 【ATM】วนัธรรมดา ･เสาร์อาทิตย  ์･วนัหยุด 8：00～ 22：00 

ธนาคารไปรษณีย ์【ฝากเงิน】 วนัธรรมดา 9：00 ～ 16：00【ATM】 วนั ธรรมดา7：00 ～ 21：00

 เสาร์อาทิตย・์วนัหยดุ 9：00 ～ 17：00 

 

＜ตารางเช็ค ＞ 
 

●ธนาคารท่ีอยูใ่กลบ้า้นหรือโรงเรียน 

 
 
 
 

●ส่ิงท่ีจ  าเป็นในการเปิดบญัชี 

・ 
บตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยูห่รือบตัรประกนัสุ
ขภาพ

 

･･･････････････････････････････････ □ 

 

・ตราประทบัช่ือ（ท่ีวา่การไปรษณีย）์  ･･････････････････････････････････････････････ □ 
 

・ช่ือคนัจิ 

 
・ช่ือคาตาคานะ 

 
●ก าหนดรหสับตัรเอทีเอม็（รหสั 4 ตวั） ････････････････ □ 

●ขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการโอนแลกเงินอตัโนมติั 

・หมายเลขน ้ า 

・หมายเลขแก๊ส 

・หมายเลขไฟฟ้า 

・อ่ืนๆ 
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2-2. รายละเอยีดเกีย่วกบัทีพ่กัอาศัย 
 
 

ควรรู้รายละเอียดเกี่ยวกับที่พกัอาศัยของญี่ปุ่นอย่างชัดเจน และเลือกที่พกัอาศัยที่เหมาะสม 

กับตัวเอง หากไม่เข้าใจควรจะขอค าปรึกษาจากรุ่นพีท่ี่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น 
 

■รูปแบบและคุณสมบัติของท่ีพักอาศัย 
①หอพกันักเรียน 

・ผูท่ี้เขา้พกัไดต้อ้งเป็นนกัเรียนเท่านั้น 

・มีอาหารใหค้รบ มีหัวหนา้หอพกัชายและหญิงคอยดูแล  

・มีส่ิงแวดลอ้มท่ีพร้อมเหมาะแก่การเรียนและใชชี้วิตไดอ้ยา่งอิสระ 

・จะตอ้งเคารพกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด เช่น การปิดประตูหอ เป็นตน้ 

 
② หอพกันักศึกษา 

・มีหอพกัส าหรับนกัเรียนต่างชาติและหอพกัท่ีอยูร่่วมกบันกัเรียนทัว่ไป 

・มีโรงเรียนท่ีจดัเตรียมหอพกัส าหรับนกัเรียนของโรงเรียนดว้ย  

・มีโรงเรียนท่ีใหค้  าแนะน าท่ีอยูอ่าศยัของเอกชน 

・ก่อนอ่ืนขอใหป้รึกษากบัผูรั้บผดิชอบของสถาบนัศึกษานั้นๆ 
 

 
③หอพกันักเรียนต่างชาตขิองรัฐบาล 

・มีหอพกัส าหรับนกัศึกษาต่างชาติท่ีทางอ าเภอหรือประเทศด าเนินการอยูบ่างส่วน 

・ทั้งอุปกรณ์เคร่ืองใชมี้พร้อมและราคาถูก แต่มีจ านวนจ ากดั 

 
④บ้านพกัรัฐบาล 

・เป็นบา้นพกัรัฐบาลท่ีทางจงัหวดัหรืออ าเภอเป็นผูด้  าเนินการ 

・ชาวต่างชาติท่ีมีครอบครัวอาศยัร่วมอยูด่ว้ย และอาศยัอยูใ่นญ่ีปุ่นมากกว่า 1 ปีข้ึนไปสามารถสมคัรได ้

※สอบถามไดท่ี้แผนกรับสมคัรฝ่ายควบคุมการเคหะของแต่ละอ าเภอหรือจงัหวดั 
 
 

⑤หอพกัพนักงานของบริษัทญ่ีปุ่ น 

・มีกรณีท่ีรับนกัเรียนชาวต่างชาติเขา้อาศยัในหอพกัพนกังานบริษทัซ่ึงแลว้แต่บริษทันั้นๆ 

※การรับสมคัรจะรับสมคัรผ่านทางมหาวิทยาลยั เพราะฉะนั้นตอ้งเช็คท่ีบอร์ดประกาศของทางสถาบนัเอง 
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⑥ที่พักเช่าอาศัยของประชาชน 
 

 

 
อพาร์ทเมน้ต์ 

・เป็นหมู่บา้นท่ีสร้างดว้ยไมห้รือบา้นประกอบส าเร็จรูป 

・คา่เช่าจะราคาถูกกวา่แมนชัน่ 

・มีกรณีท่ีใชห้อ้งครัว หอ้งน ้าร่วมกนั และบางท่ีไม่มีอ่างอาบน ้า 

 
 
 
แมนชัน่ 

・เป็นบา้นท่ีอยูร่วมกนัโดยสร้างดว้ยเหลก็คอนกรีตหรือใชโ้ครงสร้างเหลก็ 

・เน่ืองจากมีความมิดชิดของแต่ละห้อง ท าให้รักษาอุณหภูมิไดดี้เม่ือเปิดแอร์หรือ 

ฮีตเตอร์  ป้องกนัเสียงดงัและแรงสั่นสะเทือนไดดี้  
・นอกเหนือจากห้องแลว้ ยงัมีหอ้งครัว  หอ้งน ้า และอ่างอาบน ้า 

・ยิง่หอ้งท่ีอยูช่ั้นสูง  ค่าเช่าก็ยิง่แพง 

 
 
แ ม น ชั่ น ร า ย สั ป ด

า ห์  

・แมนชัน่เพื่อพกัอาศยัอยูใ่นระยะกลางหรือระยะยาว 

・สามารถเขา้พกัไดต้ัง่แต่ 1 คืนเป็นตน้ไป 

・ไม่จ าเป็นตอ้งมีค่าประกนั ค่ามดัจ าและค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

・มีอุปกรณ์เคร่ืองใชพ้ร้อม สามารถเขา้อยูไ่ดท้นัทีดว้ยกระเป๋าเพียงใบเดียว 
 

 

 
บา้นเด่ียว 

・เป็นบา้นเด่ียว มีทั้งแบบชั้นเดียวและสองชั้น พร้อมทั้งสวนหยอ่มขนาดเลก็ 

 

・ปกติมีห้องครัว  อ่างอาบน ้า และห้องน ้าในตวั 

 
 
ห้องเช่า 

・เป็นการเช่าอาศยัเพียงบางส่วนของตวับา้นร่วมกบัเจา้ของบา้น 

・อาศยัอยูร่่วมกบัครอบครัวของเจา้ของบา้นหรือนกัเรียนคนอ่ืน 

・มีทั้งอาหารและรับส่งไปรษณียถึ์งบา้น หมดกงัวลกบัการอยูค่นเดียว หรือ 

ปัญหาเร่ืองอาชญากรรม 

 

 
โ ฮ ม ส เ ต ย์    

・เป็นการอาศยัอยูก่บัครอบครัวชาวญ่ีปุ่น 

・เพือ่รู้จกัวฒันธรรมประเพณีของญ่ีปุ่นจึงมีผูต้อ้งการอาศยัแบบโฮมสเตยอ์ยา่งมาก 

・มีครอบครัวท่ีรับโฮมสเตยน์อ้ยมาก 

 

 
รู ม แ ช ร์    

・คือการอาศยัอยูห่ลายคนภายใน 1 หอ้ง 

・ส่วนใหญ่แลว้มกัจะเช่าท่ีมีตัง่แต่  2 หอ้งข้ึนไปมากกว่าหอ้งเด่ียว 

・สามารถอาศยัอยูใ่นหอ้งกวา้งในราคาท่ีถูกได ้
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マメ知識   :           ルームシェアをする場合、事前に大家さんと不動産屋に伝えておかないと契約違反になることが   

あるので注意。 

2-3. เกีย่วกบัทีพ่กัอาศัยของเอกชน 
 
 

 

ส่ิงส าคัญก็คือต้องลองไปดูที่พักที่ต้องการด้วยตนเอง ตามบริเวณหรือเส้นทางรถไฟในเขตที่ต้องการอาศัย แม้ว่า 

เจ้าของบ้านหรือตัวแทนขายเช่าบ้านท่ีไม่ต้องการให้ชาวต่างชาติอาศัยก็ตาม ขอให้มุ่งม่ันหาต่อไป 
 

■เร่ืองที่ควรทราบไว้ล่วงหน้า  
1）ถ้าหากพูดภาษาญีปุ่่ นทั่วไปไม่ได้ กจ็ะเช่าอพาร์ทเม้นต์เอกชนได้ยาก 

・เพ่ือท่ีจะเช่าอพาร์ทเมน้ตเ์อกชน จึงตอ้งมีการพูดคุยกบัเจา้ของบา้น 

・โดยปกติแลว้เจา้ของบา้นไม่อยากให้คนท่ีไม่สามารถตกลงเก่ียวกบัขอ้ควรระวงัในการใชชี้วิตดว้ยภาษาญ่ีปุ่นได ้

・ควรจะให้รุ่นพี่ท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่นเก่งหรือเพื่อนชาวญ่ีปุ่นเป็นผูรั้บรองใหจ้ะง่ายกว่า 
 

●ค าศพัทท์ี่จ  าเป็นในการท าสัญญาเช่า 
 

 
 

ค่าเช่าบา้น 
ปกติต้องจ่ายล่วงหหน้า 1เดือน 

โดยการจ่ายค่าเช่าก่อนส้ินเดือนของเดือนน้ีจะเป็นค่าเช่าของเดือนถดัไป 
 
 
ค่ามดัจ า
（ค่าประกนั ） 

เป็นเงินท่ีฝากไวก้บัเจา้ของบา้นในฐานะเงินประกันเม่ือไม่ไดจ่้ายค่าบา้นหรือห้องช ารุ

ดเสียหาย ซ่ึงจะมีจ านวน 1-2 เดือนของค่าเช่าบา้น เม่ือมีการคืนห้อง

（ยา้ยไปอยูท่ี่อ่ืน）จะถูกหักค่าท าความสะอาด ค่าซ่อมแซมจากส่วนน้ี 

ท่ีเหลือจะไดรั้บคืน   
 

ค่าแรกเขา้
（ค่ากญุแจ ） 

เป็นเงินท่ีจ่ายให้กบัเจา้ของบา้นส่วนหน่ึง จ านวน 1-2 เดือนของค่าเช่า 

แต่จะไม่ได้รับคืนเม่ือยา้ยออก แตกต่างจากค่ามดัจ า 
 
ค่าดูแลท่ีพกั เป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นประจ าเดือน  ซ่ึงมีค่าน ้ า ค่าไฟท่ีใช้ร่วมกนั เช่น 

ห้องน ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าบริเวณทางเดินและบนัได เป็นตน้ 
 

ค่าแนะน า เป็นค่าธรรมเนียมท่ีตอ้งจ่ายให้นายหนา้ขายเช่าท่ีพกั ปกติจะจ่ายเท่ากบัค่าเช่า 1เดือน 

 
2）ถ้าหากอาศัยในเขตโตเกียวหรือโอซากา ขอให้คดิว่าปกติแล้วการเดินทางไปโรงเรียนจะใช้เวลา 1 ช่ัวโมง  

・กรณีท่ีโรงเรียนอยูใ่จกลางเมือง ค่าเช่าบา้นบริเวณรอบๆปกติแลว้จะค่อนขา้งแพง 

・หากจะเช่าห้องท่ีมีค่าเช่าบา้นราคาถกู เป็นไปไดอ้ยา่งมากท่ีจะเป็นบริเวณท่ีเดินทางไม่สะดวก ไกลจากตวัเมือง 



33 

 

（นกัเรียนหรือประชาชนชาวญ่ีปุ่นก็เช่นเดียวกนั คนท่ีใชเ้วลาเดินทางไปท างานหรือไปเรียน1 ชัว่โมงขึ้นไปนั้นก็มีจ  านวนมาก） 
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3）มาเรียนวิธีเรียกชนิดห้องแต่ละแบบกันดีกว่า  
・อพาร์ทเมน้ตท่ี์มี 1 หอ้ง+ ครัว เรียกวา่ 「1K」（ถา้เป็นแมนชัน่ 1  หอ้ง จะเรียกวา่「1R」） 
・หอ้งท่ีมี 2 หอ้ง + ท่ีวางโต๊ะกินขา้ว เรียกวา่ 「2DK（2 หอ้ง   ＋ Dining Kitchen）」 
・หอ้งท่ีมีครัวแต่มีพ้ืนท่ีกวา้ง  เรียกวา  「2 L D K（2 หอ้ง＋ Living Dining Kitchen）」 

 

4）มารู้จักราคาของค่าเช่าบ้านกนัดกีว่า 

・ปกติแลว้ยิง่อยูใ่กลต้วัเมืองมากเท่าไหร่ จะยิง่แพง  และยิง่ไกลเท่าไหร่ ก็จะยิง่มีราคาถูก 

・ค่าเช่าบา้น จะแตกต่างกนัตามพ้ืนท่ี,ระยะทางจากสถานีรถไฟ,จ านวนปีท่ีสร้าง,อุปกรณ์,ความกวา้งและ 

ทิศทางการส่องของแสงแดด 

・ส่ิงส าคญัคือการเขา้ไปส ารวจบริเวณท่ีตอ้งการจะอาศยั  แลว้หาสถานท่ีท่ีเหมาะสม 
 

5）มาก าหนดราคาค่าเช่าบ้านสูงสุดที่สามารถจ่ายได้ต่อเดอืนและงบประมาณในการท าสัญญากนัดกีว่า 

・การท าสัญญาเช่าบา้นจ าเป็นตอ้งมีค่าใชจ่้ายประมาณ 5-6 เท่าของค่าเช่าบา้น เช่น ค่ามดัจ า,ค่าแรกเขา้,ค่าแนะน าและค่าเช่า 

บา้น เป็นตน้ 

・ปกติบา้นเช่าของญ่ีปุ่นจะไม่มีเฟอนิเจอร์ให้ เพราะฉะนั้นจ าเป็นตอ้งค านึงถึงงบประมาณท่ีจะตอ้งหาซ้ือเฟอนิเจอร์ท่ีจ  าเป็นเองดว้ย  

・ขอใหคิ้ดค านวนให้ชดัเจนว่าแต่ละเดือนสามารถจ่ายค่าเช่าบา้นไดเ้ท่าไหร่ 

・สัญญาเช่าบา้นของเอกชนนั้นจะเขม้งวดเก่ียวกบัก าหนดการจ่ายค่าเช่าบา้นมาก เพราะฉะนั้นขอใหร้ะมดัระวงัดว้ย 
 

＜ตารางเช็ค＞ 
 

●ชนิดท่ีพกัท่ีตอ้งการ 

□ อพาร์ทเมน้ต์ □ แมนชัน่ □ แมนชัน่รายสัปดาห์ □ บา้นเด่ียว 
 

●สถานท่ีและค่าเช่าบา้นท่ีตอ้งการ ●ความกวา้ง 
 
 
 

● จ  านวนเงินสูงสุดท่ีท าสัญญา ● จ  านวนเงินค่าเช่าบา้นสูงสุด 

 
 
 

＜บั นทึก  ＞ 
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2-4. วธีิการหาทีพ่กั 
 

การหาที่พักแม้แต่คนญี่ปุ่นเองก็ยังยาก เพราะฉะน้ันควรรวบรวมข้อมูลให้มาก หากเจอ 

สถานท่ีถูกใจ ให้รีบไปติดต่อโดยเร็ว 
 

■ ให้ทางโรงเรียนแนะน าให้ 
・ท่ีมหาวทิยาลยั  วทิยาลยัหรือโรงเรียนสอนภาษาของญ่ีปุ่นจะช่วยแนะน าท่ีพกัของเอกชนท่ีเหมาะสมกบันกัเรียน 

และอยูใ่กลโ้รงเรียนมากท่ีสุด 

・ขอใหเ้ช็คขอ้มูลการรับสมคัรผูเ้ขา้อาศยัของหอพกัพนกังานบริษทัท่ีติดไวใ้นบอร์ดประกาศของโรงเรียน   

・ขอใหเ้ขา้ไปปรึกษาท่ีหอ้งธุรการหรือฝ่ายกิจการนกัศึกษาชาวต่างชาติ 
 

■หาทางอินเตอร์เน็ต 

・หา(หอพกันกัเรียน,แมนชัน่หรืออพาร์ทเมน้ต)์ท่ีพกับริเวณท่ีตวัเองตอ้งการ 

・ถา้หากชอบ ใหล้องสอบถามทางโทรศพัทด์ู 

a ) ถ้ า เ ป็ น ห อ พั ก นั ก เ รี ย น ห รื อ ห อ พั ก จ ะ ต้ อ ง ส อ บ ถ า ม ท า ง อ ง ค์ ก ร ห รื อ  

ส ม า ค ม ห รื อ บ ริ ษั ท ที่ เ ปิ ด ใ ห้ เ ข้ า พั ก  

 b) หากเป็นแมนชัน่หรืออพาร์ทเมน้ต ์ขอใหโ้ทรศพัท์ตรวจสอบกบัทางนายหนา้ขายเช่าท่ีพกั 

กรณีท่ีหอ้งนั้นไม่ว่าง ให้ลองถามว่ามีหอ้งลกัษณะเหมือนกนัอีกหรือไม่ 

・ท่ีส าคญั ถา้หากเจอสถานท่ีแบบเดียวกนั ใหรี้บไปดูใหเ้ร็วท่ีสุด 
 

■เข้าไปหานายหน้าขายเช่าที่พกัโดยตรง  

・ไปท่ีนายหนา้ขายเช่าท่ีพกัของพื้นท่ีท่ีตอ้งการจะพกั แลว้บอกเง่ือนไขท่ีตวัเองตอ้งการ 

・ท่ีส าคญั ถา้หากมีบา้นท่ีชอบ ใหน้ายหนา้พาไปดูท่ีบา้นจริง  

・ถา้ดูแลว้ไม่ชอบ ก็ตอ้งปฏิเสธ（ไม่มีค่าแนะน าสถานท่ี） 

・ กรณีท่ีชอบและตอ้งการขอเวลาคิดทบทวน1-2 วนั ก็ขอใหบ้อกนายหนา้โดยตรง  กรณีนายหนา้อาจจะบอกวา่

「อยากให้จ่ายค่ามดัจ า」 หากจ่ายค่ามดัจ าแลว้ ก็สามารถจะได้รับสิทธ์ิท่ีจะเช่าบา้นหลงันั้นก่อน  

และหากยา้ยเขา้ไปอยู่แลว้  ก็จะคิดรวมอยู่ในค่าประกนั ค่าแรกเขา้ แต่ถา้ไม่ยา้ยเขา้ไป 

ก็จะไม่มีการคืนเงินค่ามดัจ า  เพราะฉะนั้นตอ้งตรวจสอบให้ดี 

ขอ้ควรระวงั）ส่ิงส าคญัควรจะดูบา้นจริง และตรวจสอบหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  ไม่ว่าจะหาดว้ยวิธีใดก็ตาม 

・ดูสภาพแวดลอ้มโดยรอบๆ การส่องของแสงอาทิตย์ 

・การเดินทาง  ระยะทางจากสถานีรถไฟ มีร้านคา้ใกลเ้คียงหรือไม่ ระยะทางไปถึงเซนโต(ท่ีบริการอาบน ้ าสาธารณะ) 

・ใช้เคร่ืองท าความร้อน(เคร่ืองปรับอากาศ)ได้หรือไม่ 
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・ถา้ใชไ้ด ้ลองถามเพื่อนขา้งบา้นดูว่ามีเสียงรบกวนหรือไม่ 

 
 

マメ知識   :         基本的に部屋探しは「早い者勝ち」です。良い物件と出会った時に、迷わず決断できるようにす  

るには、予め家賃や間取りなど条件を具体的に決めておくことが大切です。  



 

 

＜ตารางเช็ค ＞ 
 

● หวัขอ้เชค็ในการหาท่ีบา้นพกั 

・ ค่าเช่าบา้น･････････････････････････････････････････････  □ 
・ค่าประกนั・ค่าแรกเขา้･･････････････････････  □ 
・

ค่าสาธาร
ณะ 

･･･････････････････････････････････････････  □ 

・ค่าแนะน า ･･･････････････････････････････････････  □ 
 
・การส่องของแสงแดด ･･････････････････････････････････････････ □ 
・

เสียงรบ
กวน 

・

ความช้ื
น 

･････････････････････････････････････････････  □ 
･････････････････････････････････････････････  □ 

・

ระยะทางจนถึงสถ
านีรถไฟ 

･････････････････････････････････････ □ 

・มีร้านคา้อยูใ่กลห้รือไม่ ･･････････････････････････････  □ 
・

ระยะทางจนถึงท่ีอาบน ้าร
วม 

･････････････････････････････････ □ 

・มีคนแบบไหนท่ีอาศยัอยู ่ ･･･････････････････････････ □ 
・

ชนิดของเคร่ืองท าความร้อนท่ีสามารถ
ใชไ้ด ้

･････････････････････････ □ 

・

มีเคร่ืองปรับอากาศห
รือไม่ 

･･･････････････････････････････････ □ 

・มีอินเตอร์เน็ตไร้สายหรือไม่ ･････････････････････････ □ 
・ท่ีจอดจกัรยาน ･････････････････････････････････････ □ 

 

＜ บันทึก ＞ 
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2-5. ข้อควรระวังเมื่อท าสัญญาเช่า 
 
 

หนังสือสัญญาถ้าเซ็นต์ช่ือและประทับตรากจ็ะมีผลทางกฎหมาย ที่ส าคัญคือต้องเข้าใจรายละเอยีดอย่าง  
ชัดเจนก่อนที่จะท าสัญญา หากมีข้อสงสัย ขอให้ตรวจสอบกับอาจารย์ที่โรงเรียนหรือรุ่นพี ่

 

■หนังสือสัญญาเช่า จะต้องกรอกหัวข้อที่ส าคัญทั้งหมด 

・เม่ือเช่าท่ีพกัเอกชน เช่น อพาร์ทเมน้ต์หรือแมนชัน่ ซ่ึงจะเป็นการผกูมดัสัญญาระหว่างผูเ้ช่ากบัเจา้ของบา้น 

・ปกติแลว้จะตอ้งท าหนงัสือสัญญาท่ีมีรายละเอียดเดียวกนั 2-3 ฉบบั ซ่ึงผูเ้ช่า 

เจา้ของบา้นและผูค้  ้าประกนัจะตอ้งเขียนช่ือ ท่ีอยู ่ประทบัตราและเก็บไวค้นละฉบบั 

・ฟอร์มของหนังสือสัญญา นายหน้าหรือเจา้ของบา้นจะเป็นผูจ้ดัเตรียมไว้ 

・ระยะเวลาของสัญญาเช่า ประมาน 2 ปี   

・หนงัสือสัญญาจะเป็นหลกัฐาน เช่น ระยะเวลาท่ีสญัญา รายละเอียดของสญัญา จ านวนเงินค่าประกนัท่ีฝากไว ้

เพราะว่าจะตอ้งเกบ็รักษาไวใ้ห้ดีจนกว่าจะยกเลิกสญัญา 

 

■เมื่อตอนท าสัญญาจ าเป็นต้องมีผู้ค า้ประกันท่ีเป็นคนญี่ปุ่น 

・ผูค้  ้าประกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขของผูค้  ้าประกนันั้น ก็คือ 「ผูใ้หญ่ท่ีดูแลตวัเองได」้ 

หมายถึงหากไม่ใช่คนท่ีมีเงินเดือนดูแลครอบครัวไดแ้ลว้ ไม่สามารถจะเป็นผูค้  ้าประกนัได ้

・กรณีท่ีผูเ้ช่าไม่จ่ายค่าเช่าบา้นหรือค่าซ่อมแซมห้อง ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผดิชอบจ่าย 

 

■มาจดจ าข้อห้ามในการเข้าพักอาศัยกันเถอะ  
・ไม่ให้เพื่อน คนในครอบครัวหรือคนอ่ืนๆเขา้มาพกัโดยไม่ไดรั้บอนุญาติ 

・ไม่เปล่ียนแปลงตกแต่งหอ้งโดยไม่ไดรั้บอนุญาติจากเจา้ของบา้น 

・อ่ืนๆ  เช่น ตอ้งมีมารยาทในการใชชี้วิต（ดูหวัขอ้มารยาทและความรู้ในการใชชี้วิตประกอบ） 

■ข้อตกลงในการส่งคืนห้อง(ย้ายออก)  
・ในหนงัสือสัญญาไดก้ าหนดเอาไวว้่าตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้( ปกติ จะแจง้ก่อนยา้ย 1 เดือน) 
กรณีท่ีแจง้กระทนัหนั แมว้่าจะไม่ไดอ้าศยัต่อก็ตาม จะตอ้งจ่ายค่าเช่าของ 1 เดือน 

・หอ้งเช่านั้น ตามกฎจะตอ้งคืนหอ้งใหก้บัเจา้ของบา้นในสภาพเดิมตอนยา้ยเขา้ 

・ของท่ีไม่จ าเป็น จะตอ้งท้ิงไม่ใหเ้หลือคา้งไวใ้นห้องตามวิธีท่ีไดก้  าหนดไว ้

・ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าแก๊สและค่าโทรศพัทก์็ตอ้งจดัการช าระให้หมด 
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＜ตารางเช็ค＞ 
 

●ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอนท่ีท าสัญญาเช่าบา้น 

・ตราประทบั ･･････････････････････････････････････････････ □ 
・เบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อเวลาฉุกเฉิน ････････････････････････････････････････ □ 
・ค่าประกนั･･････････････････････････････････････ □ 
・ค่าแรกเขา้･･････････････････････････････････････ □ 
・ค่าเช่าบา้น（ตามจ านวนวนัเร่ิมตัง่แต่วนัท่ีเขา้อาศยัจนถึงส้ินเดือน）･･････････････････  □ 
・ค่าส่วนกลาง ････････････････････････････････････････････ □ 
・ค่าแนะน า ････････････････････････････････････････ □ 
・ผูค้  ้าประกนั  ต้องขอเอกสารที่จ  า เป็นของผู ้ค  ้ าประกัน  ････････････ □ 

พร้อมกบัให้ผูค้  ้าประกนัเซ็นตช่ื์อ 

ประทบัตราตามกฎหมาย 

และขอรับเอกสารท่ีจ าเป็นนั้นไว ้

 
＜บันทึก＞ 



เกร็ดความรู้   :     ส่วนใหญ่มีแสตมป์จ ำหนำ่ยตำมร้ำนสะดวกซือ้โดยทัว่ไป 
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2-6. การใช้ไฟฟ้า น า้ประปา แก๊ส 
 
 

น ้า ไฟ แก๊ส จ าเป็นต้องติดต่อขอเปิดใช้บริการแต่ละประเภทด้วยตัวเอง 
 

■ขั้นตอนการเปิดใช้ น ้า ไฟ แก๊ส 
① ไฟฟ้า 

・เม่ือเปิดออนสวิสตข์องเบรกเกอร์ท่ีตูไ้ฟ ก็สามารถใชไ้ด ้

・เขียนช่ือสกลุของผูท้  าสญัญาและวนัเดือนปีท่ีเร่ิมใชล้งใน「เอกสารขอเปิดใชไ้ฟฟ้า」ท่ีวางไวใ้นห้อง 

แลว้ส่งทางไปรษณีย ์กเ็สร็จส้ินการสมคัร 

・      กรณีท่ีไม่มี「เอกสารขอเปิดใชไ้ฟฟ้า」 สามารถสมคัรขอเปิดบริการไดท้างโทรศพัทห์รือเวบ็ไซดห์รือแฟกซ์ 

・ การเร่ิมใชไ้ฟฟ้าไม่จ าเป็นตอ้งเปิดใชเ้อง 

 
②น ้าประปา 

・  สามารถโทรศพัทส์มคัรไดท่ี้「ศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์ของการประปา」（โตเกียวภายใน23เขต：☎ 03-5326-1100） 

・สามารถกรอกหัวขอ้ส าคญั 「ใบสมคัรเปิดใชน้ ้ าประปา」 ท่ีวางไวใ้นหอ้งแลว้ส่งทางไปรษณียไ์ด ้

・เม่ือสมคัรทางอินเตอร์เน็ต จ าเป็นตอ้งมีหมายเลขของผูอ้ยูอ่าศยั หากไม่ทราบ 

ขอใหส้อบถามไดท่ี้เจา้ของบา้นหรือนายหนา้ขายเช่าบา้น 

 
③แก๊ส 

・ในตวัเมือง จะใชบ้ริการของโตเกียวแก๊ส แต่ว่าในพื้นท่ีอ่ืนๆ นั้นจะแตกต่างกนัตามผูป้ระกอบการ 

・ขอใหส้มคัรเปิดใชบ้ริการไดท้างอินเตอร์เน็ตหรือโทรศพัทไ์ปท่ีบริษทัแก๊ส 

・หากไม่ทราบผูป้ระกอบการ ขอให้ตรวจสอบกบัเจา้ของบา้นหรือนายหนา้ขายเช่าบา้น 

・ไม่จ าเป็นตอ้งเปิดวาลว์แก๊สดว้ยตวัเอง 

・เม่ือเปิดวาลว์แก๊ส จ าเป็นตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีมาตรวจสอบเตาแก๊ส  เคร่ืองท าน ้ าอุ่นว่าสามารถใชง้านไดป้กติ 

กรณีท่ีไม่มีเตาแก๊สหรือเคร่ืองท าน ้ าอุ่นให้จดัหาอุปกรณ์เหล่าน้ีเตรียมไวล่้วงหนา้ก่อนติดต่อเจา้หนา้ท่ีมาติดตั้งแก๊ส 

※ ขอให้ระวงัเม่ือจะซ้ือเตาแก๊ส เพราะชนิดของเตาจะแตกต่างกนัตามชนิดของหวัแก๊สท่ีใช้แก๊สของเขตตวัเมืองและแก๊สโพรเพน  
 

 
ค่าใชจ่้ายแต่ละประเภท จะมีใบเรียกเก็บเงินส่งมาให้ สามารถจ่ายไดต้ามร้านสะดวกซ้ือ ธนาคาร  ไปรษณีย ์และท่ีเคา้ทเ์ตอร์ 

ของแต่ละบริษทั ถา้หากช าระโดยการหักจากบญัชีธนาคาร  จะช่วยลดค่าธรรมเนียมแต่ละเดือนได ้
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う。 

2-7. เกีย่วกบัไปรษณย์ี 
 
 

แน่นอนว่าต้องมีจดหมายหรือส่ิงของที่ส่งมาจากประเทศแม่ รวมถึงเอกสารส าคัญจาก โรงเรียน ที่ว่าการอ าเภอ 
หรือจากกองตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงใบเรียกเก็บเงินของค่าน ้า ไฟ ก๊าส และควรเรียนรู้ไว้เพื่อให้ส่งตรงถึงบ้านได้อย่าง 
ถูกต้อง 

 
 

■จะต้องเขียนที่อยู่ ช่ืออพาร์ทเม้นต์ หมายเลขห้องให้ถูกต้อง 
・กรณีท่ีตอ้งเขียนท่ีอยูเ่พื่อแจง้ใหอี้กฝ่ายหน่ึงทราบ ท่ีส าคญัในท่ีอยู่ตอ้งเขียนช่ือแมนชัน่หรืออพาร์ทเมน้ต ์และ 

หมายเลขหอ้งใหถู้กตอ้งชดัเจน 

・ผูท่ี้อาศยักบัโฮมเสตยห์รืออาศยัร่วมกบัผูอ่ื้น จะเขียนนามสกุลของเจา้บา้นว่า「คุณ○○」หลงัท่ีอยู ่
 

■จะต้องติดช่ือสกุลที่ตู้ไปรษณีย์ไว้ 

・เพื่อไม่ใหน้ายไปรษณียส์ับสน ขอใหเ้ขียนช่ือสกุลติดไวท่ี้ตูไ้ปรษณียใ์หช้ดัเจน 

・กรณีท่ีอาศยัอยูก่บัเพื่อน ก็จะตอ้งเขียนช่ือสกุลของผูอ้าศยัทุกคนไวใ้หช้ดัเจน 

 
■แสตมป์จะติดทางด้านบนซ้ายของซองจดหมาย และเขียนท่ีอยู่ของตัวเองด้านหลังซอง 

・กรณีประเทศญ่ีปุ่น ไม่ว่าจะเป็นโปสการ์ดหรือเอกสาร จะติดแสตมป์ไวท่ี้ดา้นบนซา้ยของซองเสมอ 

・ดา้นหนา้ซองจะเขียนช่ือสกุล ท่ีอยู ่ หมายเลขไปรษณียข์องคนท่ีจะส่งถึง （หากเป็นนิติบุคคลจะเขียน「様」  

หากเป็นบริษทัจะเขียน「御中」） ดา้นหลงัซองเขียนช่ือสกุล ท่ีอยูแ่ละหมายเลขไปรษณียข์องตวัเอง 

 

■สามารถใช้บริการการให้ข้อมูลเกี่ยวกับไปรษณีย์ภาษาอังกฤษได้ 
・ ศูนยป์รึกษาบริการลูกคา้เก่ียวกบัไปรษณีย ์ใหบ้ริการเป็นภาษาองักฤษดว้ย 

 

＜วนัและเวลาท่ีให้บริการ＞ 

วนัธรรมดา   8:00 ～ 22:00 วนัเสาร์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 9:00 ～ 22:00 

หมายเลขท่ีให้บริการเป็นภาษาองักฤษ、☎    0570-046-111（ตอ้งเสียค่าโทรศพัท）์ 

http://www.post.japanpost.jp/question/index.html 

http://www.post.japanpost.jp/question/index.html


เกร็ดความรู้   :     หากมีการท าสัญญาอินเตอร์เนต พร้อมกับซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ มักจะได้รับการลดราคา ดังนัน้ให้ลองต่อรองราคาด ู
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2-8. การท าสัญญาของโทรศัพท์มือถอื 
 
 

โทรศัพท์มือถือมีหลากหลายฟังช่ัน เช่น สามารถใช้เมล์หรือเว็บไซด์ได้ เป็นต้น ซ่ึงเป็นส่ิงที่  
อ านวยความสะดวกให้กบัการใช้ชีวิต 

 
■วิธีการท าสัญญา 
・การท าสญัญาของโทรศพัทมื์อถือ สามารถหาซ้ือโทรศพัทมื์อถือได ้ไม่ว่าจะเป็นร้านท่ีขายโทรศพัทมื์อถือโดยตรง 

ร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าหรือร้านท่ีมีมือถือวางขายอยู ่เพยีงแค่ท าสญัญากส็ามารถซ้ือเคร่ืองโทรศพัทมื์อถือได  ้

＜บริษทัโทรศพัทมื์อถือหลกัๆ＞ 

NTT docomo ： http://www.nttdocomo.co.jp/ au ： 

http://www.au.kddi.com/ Softbank ： http://mb.softbank.jp/ 

■ส่ิงที่ส าคัญในการท าสัญญา 
①บตัรส าคญัถ่ินท่ีอยู（่บตัรท่ีมีอายมุากกว่า 90 วนัข้ึนไป เขียนระบุท่ีอยูปั่จจุบนั） 

②บตัรเงินสดของธนาคารหรือบริษทับตัรเครดิต（กรณีท่ีไม่มีบตัร สามารถใชส้มุดบญัชีธนาคารและตราประทบัได）้ 

※บางร้านจะใชบ้ตัรประกนัสุขภาพและบตัรนกัเรียน จะสมคัรง่ายกว่าใชบ้ตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่

หรืออาจจะตอ้งใชห้นงัสือเดินทาง ซ่ึงแต่ละร้านจะไม่เหมือนกนั 

เพราะฉะนั้นขอใหต้รวจสอบหลกัฐานท่ีใชไ้วล่้วงหนา้ 

■แพลนค่าใช้จ่ายต่างๆ 

・ค่าใชจ่้าย ประกอบดว้ยค่าใชพ้ื้นฐาน,ค่าโทรศพัท,์ค่าแพค็เก็จหรือค่าใชอี้เมล ์ซ่ึงจะเป็นค่ารวมกนัทั้งหมด 

・มีแพลนค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น ระยะเวลาของสัญญาหรือแพลนครอบครัว เป็นตน้ 

・แพลนค่าใชจ่้าย อาจจะซบัซอ้นอยูบ่า้ง เพราะฉะนั้นขอใหล้องปรึกษาเพื่อนท่ีทราบรายละเอียดหรือพนกังานร้าน 

และเลือกท าสัญญาในแพลนท่ีเหมาะกบัการใชข้องตวัเอง 

＜ตารางเช็ค ＞ 
 

●เร่ืองท่ีควรคิดไวล่้วงหนา้ 

・จะเลือกบริษทัไหนดี ･････････････････････････････････････････ □ 
・แพลนค่าใชจ่้าย ･･･････････････････････････････････････････････････ □ 
・ฟังชัน่หรือความสวยงามของตวัเคร่ือง ･････････････････････････････････････････････ □ 

http://www.nttdocomo.co.jp/
http://www.au.kddi.com/
http://mb.softbank.jp/
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・บริการท่ีตอ้งการ ･･･････････････････････････････････････････････ □ 
 :     各キャリアでは割引キャンペーン等を展開してるので、そのこともショップの人に聞いてお得な  

契約を探しましょう。 

2-9. การสมัครอนิเตอร์เน็ต 
 
 

อินเตอร์เน็ตจะมีประโยชน์ในการรับข่าวสารหรือตอบรับเมลล์จากประเทศแม่  
รวมถึงโฮมเพจของสถานที่ราชการทีม่ีให้เลือกหลายภาษา จึงสะดวกในการหาข้อมูล 

 

■สภาพแวดล้อมในการใช้อินเตอร์เน็ต 

・ส าหรับการใชอิ้นเตอร์เน็ตสามารถแยกออกเป็นส่วนใหญ่ๆ 

ไดแ้ก่วิธีการใช้อุปกรณ์ของโรงเรียน,วิธีใช้ในอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ 

และวิธีท่ีใช้จากการสมคัรโปรไวเดอร์ดว้ยตนเอง  

 

■ตอนที่ท าสัญญาอินเตอร์เน็ต ก่อนอื่น ให้ตรวจสอบสายสัญญานในที่พกั  
・ถามเจา้ของบา้นหรือบริษทัท่ีควบคุมอยู่ เพ่ือตรวจสอบดูวา่มีการต่อสายสญัญานไวอ้ยู่แลว้หรือไม่ 

・สายสญัญานจะมีสาย LAN wireless กบัอุปกรณ์ท่ีใชต่้อสญัญานของโทรศพัท,์ไฟเบอร์ไยแกว้,และCATV 

รายละเอียดการบริการ  ค่าใชจ่้ายหรือความเร็ว จะแตกต่างกนั 

・ กรณีท่ีตอ้งติดตั้งสายสญัญานท่ีบา้น ปกติแลว้สามารถใชบ้ริการไดถู้กและรวดเร็วมากว่าสายสญัญานจากบริษทัอ่ืน 

・กรณีอินเตอร์เน็ตไร้สาย แมจ้ะไม่มีสาย ก็สามารถสมคัรได ้แต่ขอให้ตรวจสอบให้ดีวา่สัญญานจะมาถึงบา้นท่ีเราพกัอยูห่รือไม่  

■กรณีที่ท าสัญญาไปรไวเดอร์ 
・สามารถสมคัรไดท้างโทรศพัทห์รือเวบ็ไซดข์อ้มูลของโทรศพัทมื์อถือของโปรไวเดอร์ 

・แมว้่าจะเป็นร้านไฟฟ้ากส็ามารถสมคัรได ้

・กรณีทีมีสายสัญญานต่อมาท่ีบา้นอยูแ่ลว้ ขอให้หาบริษทัท่ีเหมาะกบัเรา 

จากโปรไวเดอร์ทั้งหลายที่สามารถใชไ้ดจ้ากสายสัญญานนั้น 

・ค่าใชจ่้ายในการสมคัรกบับริษทัสายสญัญานและการสมคัรกบัโปรไวเดอร์ จะมีค่าใชจ่้ายแตกต่างกนัตามแคมเปนท่ีจดัอยู่  

เพราะฉะนั้นขอให้ตรวจสอบให้ชดัเจน 

・ตั้งแต่สมคัรจนถึงสามารถใชอิ้นเตอร์เน็ตไดจ้ริงนั้น จะใชเ้วลาประมาณ 1 เดือน 

・ขั้นตอนการสมคัรตามหลกัแลว้จะเป็นภาษาญ่ีปุ่น ตอ้งขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนหรือคนท่ีเก่งภาษาญ่ีปุ่น 



เกร็ดความรู้   :     หากมีการท าสัญญาอินเตอร์เนต พร้อมกับซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ มักจะได้รับการลดราคา ดังนัน้ให้ลองต่อรองราคาด ู
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・ อย่าลืมเตรียมคอมพิวเตอร์ไวด้ว้ย 



46 
 

2-10. การใช้รถจักรยาน 
 
 

รถจักรยานเป็นภาหนะที่อ านวนความสะดวกในการใช้ชีวิต แต่จ าเป็นต้องมีการลงทะเบียนและจอดให้ถูกทีด้่วย 
 

■จะต้องทิง้รถจักรยานที่จอดค้างไว้   
・คงจะเคยเห็นรถจกัรยานท่ียงัมีสภาพใหม่และจอดท้ิงไวห้ลายวนั จะตอ้งท าการท้ิงรถจกัรยานท่ีจอดท้ิงไวเ้หล่าน้ี ห้ามน าไปใช้อย่างเด็ดขาด 

・ท่ีประเทศญ่ีปุ่นมีระบบการลงทะเบียนรถจกัรยานเพื่อป้องกนัการขโมยรถ เม่ือทางต ารวจตรวจพบว่าเป็นรถจกัรยานท่ีถูกท้ิงแลว้ 

จะกลายเป็น 「ขโมยรถจกัรยาน」 ไปโดยปริยาย 

 

■เมื่อซ้ือรถจักรยานแล้ว ขอให้ลงทะเบียนกันขโมยหรือเปลี่ยนแปลงลงทะเบียน 
・เม่ือซ้ือรถจกัรยานแลว้ ขอให้ลงทะเบียนกนัขโมยท่ีร้านนั้นไปพร้อมกนัเลย 

・เม่ือซ้ือรถจกัรยานมือสอง เช่น จากเพื่อน ให้ตรวจสอบว่ามีการลงทะเบียนกนัขโมยหรือไม่ หากลงทะเบียนแลว้ 

ขอให้ผูท่ี้ลงทะเบียนเขียนเอกสารส่งมอบให้ 

・ให้น าเอกสารการส่งมอบกบับตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ไปยงัสถานีต  ารวจ เพื่อนขอเปล่ียนแปลงการลงทะเบียนกนัขโมย 

 

■ให้จอดรถจักรยานในที่ๆก าหนดไว้ 
・ถ้าจอดรถจกัรยานไวน้อกเหนือสถานท่ีท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว เช่น หน้าสถานีรถไฟ อาจจะถูกยกไปท าลายในฐานะ

「รถจกัรยานท่ีจอดคา้งไว้」ได้ 

・กรณีท่ีถูกยกไป ถา้ตอ้งการรถคืน จะตอ้งบอกสถานท่ีท่ีไดจ้อดไวใ้ห้ชัดเจน และตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม เพ่ือไม่ให้เกิดกรณีน้ี 

เพราะฉะนั้นขอให้ระมดัระวงัอยา่งเคร่งครัด 

 

■หากน่ังซ้อนจักรยาน 2 คนหรือขี่จักรยานโดยไม่เปิดไฟ ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎจราจร  
・ท่ีประเทศญ่ีปุ่นการขี่จกัรยาน 2 คนและเม่ือขี่จกัรยานตอนกลางคืนโดยไม่เปิดไฟ ถือว่าผิดกฎจราจร  

・กรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุ แมว้่าจะเป็นผูเ้สียหาย แต่หากท าผิดกฎจราจรเหล่าน้ี  กไ็ม่มีสิทธ์ิท่ีจะไดค้่าชดใชเ้สียหาย 

เพราะฉะนั้นขอให้ระมดัระวงัอย่างเคร่งครัด 

 
 

< กฎและมารยาทการจราจรของรถจกัรยาน >  

ขอให้ดูในโฮมเพจเก่ียวกบักฎและมารยาทการจราจรเม่ือขี่รถจกัรยานในประเทศญ่ีปุ่นhttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/r

ule.htm 

 
 
 

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/rule.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/rule.htm


豆知識        :       自分で自動車を買う際には、保険料や駐車場代などに掛る金額も含めて、購入計画を立てましょう。 
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2-11. ใบขับขี่และประกันรถยนต์  
 
 

ถ้าหากมีใบขับขี่ของประเทศแม่อยู่แล้วสามารถเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ของประเทศญี่ปุ่นได้ 
 

■การเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ของญี่ปุ่น 
・เม่ือเปล่ียนใบขบัข่ีของประเทศแม่เป็นใบขบัข่ีของประเทศญ่ีปุ่นแลว้ สามารถขบัรถยนตท่ี์ประเทศญ่ีปุ่นได  ้

・หลงัจากไดรั้บใบขบัข่ีของต่างประเทศแลว้ มีเง่ือนไขว่าจะตอ้งพ านกัอาศยัในประเทศนั้นตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป 

ซ่ึงใบขบัข่ีต่างประเทศนั้น  จะตอ้งยืน่เร่ืองขอเปล่ียนขณะท่ียงัไม่หมดอาย ุ

■ส่ิงที่จ าเป็นตอนยื่นขอเปลี่ยน 
①ใบขบัข่ีต่างประเทศและแปลเป็นภาษาญ่ีปุ่น 

การแปลเอกสาร สามารถยื่นแปลไดท่ี้สถานทูตหรือ  

JAF (http://www.jaf.or.jp/profile/general/office/fr/f_index.htm) ในแต่ละจงัหวดั 

②หนงัสือเดินทาง 

③บตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 
④รูปถ่าย（ยาว 3cm ×กวา้ง 2.4cm） ※ จ  านวนตามท่ีไดก้ าหนดไว ้

⑤ค่าธรรมเนียม 

・ถา้มีเอกสารครบแลว้ ขอใหไ้ปยืน่ขอเปล่ียนแปลงไดท่ี้ศูนยใ์บขบัข่ีประจ าจงัหวดัได ้

 
ขอควรระวงั）เมื่อยมืรถมาขบั ขอให้เช็คดว้ยว่ารถยนตค์นันั้นมี「ประกนัภยัความผิดรถยนต์」と「ประกนัโดยพลการ」หรือไม่ เพราะบาง 

ประกนัถา้เจา้ของประกนักบัครอบครัวของผูป้ระกนัขบั หากเกิดอุบติัเหต ุอาจจะไม่ไดรั้บการชดเชยค่าเสียหายได ้ขอให้ระมดัระวงัอยา่งเคร่งครัด 

กรณีท่ีไม่ไดเ้ข้าประกันทั้งสองประเภทขา้งตน้ ห้ามขบัอย่างเด็ดขาด   

กรณีท่ีซ้ือรถยนต์ของตวัเอง ท่ีส าคญันอกจาก 「ประกนัภยัความผิดรถยนต์」 แลว้ขอให้ท า「ประกนัโดยพลการ」ดว้ย   

และตอ้งต่อประกนัทุกปี 

 

＜ตารางเช็ค＞ 
 

●ส่ิงท่ีจ าเป็น 

・ใบขบัข่ีประเทศแม่กบัฉบบัแปลเป็นภาษาญ่ีปุ่น ･･ □ 
・พาสปอร์ต･･････････････ □ 
・บตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่･･･････････････････ □ 

●ท่ีติดต่อสอบถาม（เขตโตเกียว） 

สถานท่ีทดสอบอนุญาตใบขับข่ีฟุจูกรมต ารวจนครบาล   แผนกทดสอบ 

☎ 042-362-3591( แทน ) 

สถานท่ีทดสอบอนุญาตซาเมซึกรมต ารวจนครบาล   แ ผ น กท ด ส อบ  

・รูปถ่าย ･････････････････ □ ☎ 03-3474-1374( แทน ) 

・ค่าธรรมเนียม ･･････････････････････ □ 
สถานท่ีทดสอบอนุญาตโคโตกคุกรมต ารวจนครบาล  แ ผ น ก ใบ ขั บ ข่ี  

☎ 03-3699-1151(แทน ) 

http://www.jaf.or.jp/profile/general/office/fr/f_index.htm)
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2-12. การจดัหาส่ิงของเคร่ืองใช้ในชีวติประจ าวนั 
 
 

กรณทีี่เข้าอาศัยในอพาร์ทเม้นของญีปุ่่น ปกติแล้วจะไม่มีเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้  
จงึต้องซ้ือเอง 

 

■เร่ิมจากจัดท าแผนการซ้ือของ  
・แถบคนัโต(ส่วนกลางของญ่ีปุ่น) ของญ่ีปุ่นจะใช้ไฟ 100โวลต์・50Hz  ส่วนทางตอนใตข้องญ่ีปุ่นจะใชไ้ฟ  

100 โวลต์・ 60Hz  เพราะฉะนั้น ก่อนอ่ืนขอให้ตรวจสอบดูว่าเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีอยูส่ามารถใชไ้ดห้รือไม่ 

・เคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

ขอให้ค  านึงระยะเวลาท่ีอาศยัในญ่ีปุ่นก่อนท่ีจะซ้ือเสมอ ตวัอยา่ง）กรณีท่ีอยูป่ระมาณ 

1 ปี ควรจะซ้ือท่ีร้านรีไซดเ์คิ้ล เพราะมีราคาถูกและมีครบทุกประเภท  กรณี 2-3 ปี 

ควรจะซ้ือของใหม่ดีกว่าเพราะจะใชไ้ดร้ะยะยาว 

・บางอพาร์ทเมน้ตจ์ะหา้มใชเ้ตาฮีตเตอร์ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงประเภทหินน ้ามนัหรือก๊าส 

・อยา่ลืมเตรียมผา้ม่าน,หลอดไฟและกระดาษทิชชู่ท่ีจะใชต้ั้งแต่วนัแรกท่ียา้ยเขา้ไป 

 
■ลองเข้าไปดูในร้านรีไซเคิลที่อยู่ใกล้บ้านดู 
・ถ้าเขา้ไปดู “ร้านรีไซเคิลสินคา้มือสอง” ของ  (ประเภทงาน) ใน ＮＴＴ ｢Town page｣ ก็สามารถคน้หาร้านมือสองท่ีอยูใ่กลบ้า้นคุณ 

・เส้ือผา้ ก็สามารถหาไดท่ี้ ｢ร้านเส้ือผา้มือสอง｣เช่นกนั 

 
■ฟรีมาร์เก็ตก็เปิดให้บริการด้วย 

・มีฟรีมาร์เก็ตที่คนทั่วไปซื้อขายส่ิงของเคร่ืองใช้ในราคาถูก ในวันเสาร์อาทิตย์ ตามสวนสาธารณะใหญ่。 

・ขอ้มูลเก่ียวกบัฟรีมาร์เก็ตของแต่ละทอ้งท่ี หาไดจ้ากสถานท่ีราชการประจ าทอ้งถ่ิน เช่น ในเขตโตเกียว）สมาคมรีไซเคิลประชาชน  

☎ 03-3226-6800 http://www.recycler.org/ เขตคนัไซ）สมาคมฟรีมาร์เก็ตญ่ีปุ่น http://www.freemarket-go.com/top.htm 

 

■ขอแนะน าว่าควรจะซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าช่วงลดราคา  
・ถา้เป็นช่วงฤดูใบไมผ้ลิ  ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะจดังานลดราคาท่ีเรียกว่า 「มหากรรมแฟร์เพ่ือสนบัสนุนการใชชี้วิตใหม่」 

งานน้ีเป็นงานลดราคาท่ีน าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีจ าเป็นมาขายเป็นเซ็ทในราคาถูก เพ่ือเป็นการเร่ิมใชชี้วิตใหม่ 

ตวัอยา่ง ） เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 3  เซ็ตท่ีขายในราคาถูก （ตูเ้ยน็ , เคร่ืองซกัผา้, เตาไมโครเวฟ） 

 
 

マメ知識    :     インターネットを使えるのであれば、ネットオークションを覗いてみるのも、お得な情報を得る  

のに有効です。 

 

http://www.recycler.org/
http://www.freemarket-go.com/top.htm


豆知識        :       自分で自動車を買う際には、保険料や駐車場代などに掛る金額も含めて、購入計画を立てましょう。 
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2-13. การย้ายทีอ่ยู่ 
 
 

หากไม่「แจ้งออกจากห้อง」กับเจ้าของบ้านล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนจะต้องจ่ายค่าเช่าบ้าน  

จ านวน 1 เดอืน 
 

■เมื่อย้ายท่ีอยู่ 

・ในหนงัสือสัญญาไดร้ะบุไวว้่าจะตอ้งแจง้ยา้ยกบัเจา้ของบา้นล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือน 

・หากไม่「แจง้ออกจากห้อง」 จะตอ้งจ่ายค่าเช่าบา้นจ านวน 1 เดือน 

 
■การยกเลิกไฟฟ้า・แก๊ส・น ้าประปา 
・จะตอ้งแจง้ยกเลิกกบัทางบริษทัไฟฟ้า แก๊สและการประปาทางโทรศัพท์หรือทางอินเตอร์เน็ต ก่อนยา้ย 

ออกล่วงหน้า 3 วนั（เบอร์โทรศพัท ์จะระบุไวใ้นใบเรียกเกบ็เงิน） 

・ในวนัท่ียา้ยออก เจา้หนา้ท่ีจะมาเช็คมิเตอร์ เพราะฉะนั้นขอใหจ่้ายเงิน ณ วนัท่ียา้ยออก 
■การย้ายโทรศัพท์ 
・ส าหรับผูท่ี้มีโทรศพัทบ์า้น ขอใหท้  าการ「แจง้ยา้ยโทรศพัท」์กบัทางองคก์ารโทรศพัท ์

กรณีท่ีไม่รู้จกัองคก์ารโทรศพัท์ ขอให้โทรไปท่ีเบอร์ ☎  116  และขอให้แจง้ท่ีอยูใ่หม่ 

เจา้หน้าท่ีจะบอกเบอร์โทรศพัทข์องผูรั้บผิดชอบในเขตนั้นๆให้ 

・กรณียา้ยโทรศพัท ์จะตอ้งเสียค่าติดตั้งส าหรับท่ีอยูใ่หม่ดว้ย 

 
■การตรวจเช็คห้องและการคืนกุญแจเมื่อย้ายออก 

・ส่ิงของท่ีไม่จ าเป็น จะตอ้งทิ้ง หา้มวางทิ้งไวใ้นหอ้งเดด็ขาด 

・เม่ือขนยา้ยขา้วของออกไปหมดแลว้ เจา้ของบา้นจะตรวจเชค็ต าแหน่งเสียหาย หากไม่มีความเสียหาย 

กจ็ะคืนเงินค่าประกนัให้ทั้งหมด 

・ อยา่ลืมคืนกุญแจหอ้งดว้ย 

 
■เมื่อย้ายออกไปแล้ว จะต้องยื่น「ใบแจ้งย้าย」 
・เม่ือยา้ยออกไปแลว้  ขอให้ท าการแจง้ยา้ยท่ีอยู ่ณ ไปรษณียท่ี์อยูใ่กลบ้า้นหรือส่งใบแจง้ยา้ยทางไปรษณีย  ์

・พสัดุไปรษณีย ์ จะถกูส่งไปยงัท่ีอยูใ่หม่หลงัจากท่ีส่งใบแจง้ยา้ย ภายใน 1 ปี



マメ知識     :           引っ越し業者に依頼する場合は、複数の業者に見積もりをとるとともに、値段交渉をすることで、 

費用を抑えることができます。 
45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３. ค ว า ม รู้ แ ล ะ ม า ร ย า ท ใ น ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต  
 

 

ประเทศญีปุ่่ นและประเทศของท่าน 
ด้านการใช้ชีวติและมารยาทอาจจะจ
ะมส่ีวนทีแ่ตกต่างกนั 

จากการเรียนรู้ด้านมารยาทและความรู้การใช้ชีวติของประเ
ทศญีปุ่่ น 
จะสามารถช่วยหลกีเลีย่งการขดัแย้งเร่ืองเลก็ๆน้อยๆทีจ่ะเกิ
ดขึน้ในการใช้ชีวติได้
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3-1. บ้านของคนญี่ปุ่ น 
 

   

ขอให้จ าคุณสมบัติและการใช้บ้านของญี่ปุ่น และทดลองใช้ชีวิตจริงอย่างเหมาะสม
 

■ขอให้ถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน   
・ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ขอใหถ้อดรองเทา้ออกก่อนจะเขา้ไปในบา้น 

 

・การถอดรองเทา้นั้น มีวตัถุประสงคไ์ม่ให้ส่ิงสกปรกเขา้ไปในบา้น ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ  
りょう ば あ い  げんかん      くつ       ぬ しょくどう ろ う か  きょうよう  しつない  

・กรณีท่ีเป็นหอพกั จะถอดรองเทา้ไวห้นา้ประตูบา้น ถา้เป็นพื้นท่ีท่ีใชร่้วมกนั เช่น โรงอาหาร ทางเดิน เป็นตน้ 
กจ็ะเปล่ียนไปใส่รองเทา้สลิปเปอร์ （รองเทา้สลิปเปอร์จะตอ้งจดัเตรียมเอง） 

・หอ้งท่ีเป็นเส่ือทาทามิ จะไม่ใส่ร้องเทา้เขา้ไป 
 

■บ้านของคนญี่ปุ่นแคบ 
        や  ち  ん       

・เม่ืองท่ีอยูร่อบๆโตเกียว  เน่ืองจากมีสภาพท่ีค่อนขา้งแออดั ค่าเช่าบา้นจะค่อนขา้งแพงและแคบ 

・โดยเฉพาะบา้นท่ีอยูร่วมกนั ก็จะมีเสียงดงับา้งเลก็นอ้ย ก็ตอ้ง「อดทน」 เป็นเร่ืองธรรมดา 
 

หอพกันกัเรียนก็เช่นกนั จะมีเสียงดงัเลก็นอ้ย ขอให้คิดว่าเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้
 

・กรณีท่ีเสียงดงัมาก ขอใหล้องปรึกษากบัเจา้ของบา้น,ผูคุ้มหอหรือผูดู้แลบา้น 
 

■ไม่ท าให้ห้องหรือสถานที่ส่วนรวมสกปรก  
・ห้องพกันั้น ขอให้รักษาความสะอาดเท่าท่ีจะท าได ้

・ถา้ท าให้หอ้งสกปรกหรือเสียหาย จะถูกเรียกเก็บค่าซ่อมแซม 

・เม่ือหมดสัญญาเช่า และตอ้งออกจากหอ้ง ขอใหท้  าความสะอาดเหมือนกบัสภาพตอนท่ียา้ยเขา้มาวนัแรก 
 
＜ตารางเช็ค＞ 

 

※  ข อ ใ ห้ เ ขี ย น จุ ด ที่ น่ า สั ง เ ก ตุ เ ก่ี ย ว กั บ บ้ า น ข อ ง ญ่ี ปุ่ น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

マメ知識  :      畳  1  枚を「いちじょう」と呼び、部屋の広さを表す時に使います。ただし、畳には江戸間や京間、  

 

 

 

 

団地サイズ等、タイプにより異なるサイズがあります。 



マメ知識  :         区・市役所では、ゴミの分類や、収集日に関するパンフレットを用意しています。 
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3-2. วิธีการวางและการทิง้ขยะ  
 

き ほうしき わ き 

ทีญ่ีปุ่่ นขยะทีอ่อกจากครัวเรือนน้ัน จะต้องท าการคัดแยกประเภทตามวธีิทีก่ าหนด,ทิง้ตามวนัและเวลาที่
  

ก าหนด และต้องวางในที่ๆ ได้ก าหนดไว้เท่าน้ัน  หากไม่ท าตาม รถขยะกจ็ะไม่เกบ็ขยะทีน่ าไปวางไว้ 
 

■ ขอให้จ าวิธีการคัดแยกขยะไว้ด้วย（ตัวอย่าง    -    กรณีในเขตโตเกียว） 
  

① ขยะทั่วไปเผาได้
  

・ขยะเผาไหม ้ไดแ้ก่ กน้บุหร่ี,ผา้อนามยั,เส้ือผา้,กระดาษ,เศษอาหารจากครัวเรือน เช่น ปลา ผกั เป็นตน้ 
 い くちもと     しば  だ  

・ส าหรับ 23 เขตในโตเกียว จะใส่ขยะในถุงพลาสติกใส（มีส่วนผสมของแคลเซียมคาบอเนต） มดัปากถุงให้แน่น แลว้น ้ าไปท้ิง 
  

② ขยะเผาไ
ม่ได้ 

 
 

 

 
 

 
 

・ไดแ้ก่ หลอดฟลูออเรสเซนต ์ หลอดไฟกลม  เขม็  ใบมีด หนงั ยาง เซรามิค แกว้และโลหะท่ีไม่สามารถเผาได้ 
  

・ส่ิงของท่ีไม่เป็นอนัตราย ใส่ถุงพลาสติกใสๆท่ีสามารถมองเห็นส่ิงท่ีบรรจุอยู่ภายในได ้

・เข็ม ขอให้ใส่ในขวดหรือกระป๋องแลว้ปิดฝา  เศษแกว้หรือหลอดไฟ ขอให้ห่อดว้ยกระดาษแลว้เขียนว่า「キケン อนัตราย」  ติดไว ้แลว้น าไปท้ิง 
 

・กระป๋องสเปรยห์รือถงัก๊าสตั้งโต๊ะ อาจระเบิดได ้ จึงควรใชใ้ห้หมด แลว้ใชกุ้ญแจหรือตะปูเจาะรูก่อน จึงจะน าไปท้ิง 
  

③  ขยะรีไซเคิล 
 かん  

・ไดแ้ก่ กระดาษเก่า（หนังสือพิมพ,์นิตยสาร,กล่องกระดาษ）  ,,กระป๋อง（อลูมิเนียม,เหลก็） ขวด,ขวดพลาสติก 
※ จะแตกต่ างกันตามพ้ืนที่  
   

③ ขยะที่มขีนาดใหญ่（ต้องด าเนินการติดต่อเขตก่อนและเสียค่าทิ้ง） 

・ได้แก่ ส่ิงของจ าพวกเคร่ืองเรือน,เคร่ืองใช้ไฟฟ้า（ยกเวน้ส่ิงของท่ีอยู่ในกลุ่มกฎหมายรีไซเคิลได）้  
ท่ีมีขนาดมากวา่ 30 เซนติเมตรถึง1.8 เมตร 

 
 
 

  

ส่ิงของท่ีอยู่ในกฎหมายรีไซเคิล จ าพวก เคร่ืองปรับอากาศ โทรทศัน์  ตูเ้ยน็ เคร่ืองซักผา้ จะตอ้งติดต่อท่ีศูนยรั์บซีไซเคิลหรือร้านท่ีซ้ือมา 
แต่ตอ้งเสียเงินค่าท้ิง 

 
  

■วันที่น าขยะไปทิง้ 
 

・วนั เวลาและสถานท่ีส าหรับท้ิงขยะ จะแตกต่างกนัตามแต่ละทอ้งท่ี 
 

・ขยะเผาไหม ้จะท้ิงอาทิตยล์ะ 2 คร้ัง, ขยะรีไซเคิล จะท้ิงอาทิตยล์ะ 1 คร้ัง,ขยะไม่ไหมไ้ฟ จะท้ิงทุกอาทิตยห์รือ 
 

ท้ิง 2 อาทิตย์ต่อ 1 คร้ัง 
 

・วนัท่ีรวบรวมในทอ้งท่ีของตวัเอง อาจจะสอบถามไดจ้ากเจา้ของบา้นหรือสอบถามท่ี ณ ว่าการอ าเภอ 
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3-3. การใช้ห้องครัว 
 

 

「วธีิการใช้ห้องครัว」เป็นเหตุผลหน่ึงที่เจ้าของบ้านมักจะปฏิเสธผู้เช่าชาวต่างชาติ 
 

เพราะฉะน้ันขอให้ช่วยกันเรียนรู้มารยาทในการใช้ห้องครัว
 

■                    มักจะมีปัญหาเร่ือง “ครัวสกปรกด้วยคราบน า้มัน”
  

・ห้องครัวของญ่ีปุ่นถูกสร้างให้เหมาะสมกบัวฒันธรรมการกินของชาวญ่ีปุ่น ก็คือการตม้และการย่าง
  

・ซ่ึงจะไม่เหมาะสมกบัการปรุงอาหารประเภทผดัหรือทอดดว้ยน ้ ามนั เหมือนอย่างประเทศอ่ืนๆในเอเชียท่ีมกัใช้กนั 

・ถา้หากน ้ ามนักระเด็นไปติดผนังหรือชั้นส าหรับท าอาหารแลว้ จะท าความสะอาดยาก จึงขอให้ระมดัระวงัเร่ืองน้ีดว้ย 

■โดยเฉพาะพดัลมระบายอากาศ จะต้องหมุนท างาน 
・โดยส่วนใหญ่แลว้คนญ่ีปุ่นจะไม่ชอบคราบน ้ ามนั เพราะฉะนั้นเวลาท่ีมีการยา้ยออก เจา้ของบา้นจะรู้สึกล าบากมากท่ีตอ้งท าความสะอาดขจดั

「คราบน ้ ามนั」 
  

・เม่ือใชน้ ้ ามนัปรุงอาหาร ขอให้ใส่ใจไม่ให้น ้ ามนัติดตามฝาผนังหรือเพดานห้องครัว โดยเฉพาะพดัลมระบายอากาศ 
 

จะตอ้งให้หมุนท างานเป็นปกติเสมอ 

■ขอให้สร้างนิสัยเช็ดท าความสะอาดบริเวณรอบๆหลงัจากท าอาหารเสร็จ
  

 

・น ้ ามนัท่ีกระเด็น หากปล่อยท้ิงไว ้ผงฝุ่ นละอองและ ขยะจะเขา้ไปเกาะติดกลายเป็นคราบติดแน่น ลา้งออกยาก 

 
 

・สร้างนิสัยอย่างง่ายๆ โดยการเช็ดรอบๆดว้ยผา้หรือกระดาษทนัทีทุกคร้ังท่ีท าอาหารเสร็จ เพ่ือไม่ให้เกิด「คราบน ้ ามนั」 

 

■  ใ ช้ ก ร ะ ด า ษ ฟ ล อ ย ด์ ติ ด  ก็ ไ ด้ ผ ล  
・ คนท่ีคิดว่า “ยุ่งยากท่ีตอ้งเช็ดทุกคร้ังหลงัท าอาหารเสร็จ”  น่าจะหาวิธีการป้องกนัไม่ให้น ้ ามนัเกาะติด โดยใชก้ระดาษฟลอยด์ 

ติดท่ีผนังหรือโต๊ะปรุงอาหารซ่ึง เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีไดผ้ลดี 
  

■ เน่ืองจากจะถูกหักจากเงินประกัน เพราะฉะน้ันขอให้ระมัดระวัง 
・ไม่ใช่แค่เพียงห้องครัวเท่านั้น  ในกรณีท่ีเห็นไดช้ดัเจนว่าห้องสกปรกมากกว่าตอนยา้ยเขา้  อาจจะถูกเรียกเก็บเงินค่าท าความสะอาดได ้

 

・จะถูกหักเงินจากค่าประกนัท่ีจ่ายตอนยา้ยเขา้ แต่กรณีท่ีตอ้งเสียค่าท าความสะอาดมากกว่าเงินประกนั นอกจากจะไม่ไดรั้บเงินค่าประกนัคืนแลว้ 
 

อาจจะตอ้งเสียเพ่ิมอีก 

・กรณีท่ีเป็นคราบสกปรกท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  ก็ไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าท าความสะอาด  
 

 
 

マメ知識   :        壁の油汚れは、そのまま拭くとかえって汚れが拡大してしまうことがあるので、油汚れを落とす  

壁用の洗剤を予め用意しておくと良いでしょう。 
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3-4. การใช้ห้องน า้ 
 
 

 

ห้องน ้าในเมืองหลวง จะเป็นห้องน ้าแบบชักโครกทั้งหมด เพื่อให้สามารถใช้และรักษาห้องน ้าได้อย่างสะอาด เรามาเรียน 
รู้เร่ืองมารยาทและความรู้เกีย่วกบัห้องน ้าญ่ีปุ่ นกันเถอะ 

  

■ระมัดระวงัไม่ให้เกิดการอุดตัน
・ห้องน ้ าท่ีเป็นชกัโครก นอกเหนือจากทิชชูแลว้ ห้ามท้ิงกระดาษหรือส่ิงของอ่ืนๆลงในชกัโครกอยา่งเดด็ขาด 

・ถา้หากเกิดอุดตนัข้ึนมา ขอให้แจง้ทางผูค้วบคุมหรือเจา้ของบา้นใหม้าแกไ้ขทนัที 

・กรณีท่ีเราเป็นผูท้  าให้อุดตนั หรือท าให้น ้ าไม่ไหลหรือน ้ าร่ัว จะถูกเรียกเก็บเงินค่าซ่อม จึงขอให้ระมดัระวงั 
 

■ขอให้รักษามารยาทและสร้างนิสัยรักษาความสะอาดห้องน ้าเสมอ  
・ทิชชู่ท่ีใช้แลว้   ขอให้ท้ิงลงในชกัโครก 

・ควรกดน ้ าช าระลา้งหลงัจากท่ีใชห้้องน ้ าเรียบร้อยแลว้（ กดแค่คร้ังเดียว）  

・ถา้ห้องน ้ าสกปรก คนท่ีท าให้สกปรกต้องเป็นคนท าความสะอาด ซ่ึงถือเป็นมารยาทในการใชห้้องน ้ าอีกขอ้หน่ึง 
 

■กรณีที่ใช้ฝาชักโครกอัตโนมัติ  
・เม่ือจะใชฝ้าชักโครกอตัโนมติันั้นจะตอ้งเปิดสวิสต์เพ่ือจ่ายไฟเขา้ตวัเคร่ือง ก่อน 
・กรณีท่ีไม่มีสวิสต์ไฟ จะตอ้งให้ช่างท าการต่อไฟให้ เพราะฉะนั้นตอ้งแจง้และขออนุญาตกบัเจา้ของบ้านก่อน 

 

＜ตารางเช็ค＞ 
※   ล อ ง เ ขี ย น ไ อ เ ดี ย ที่ จ ะ ช่ ว ย รั ก ษ า ค ว า ม ส ะ อ า ด ห้ อ ง น ้ า ห รื อ ค ร า บ น ้ า ม ั น กั น เ ถ อ ะ  



マメ知識  :         髪を伸ばしている人は、ゴムなどで束ねて湯に髪が浸らないようにしましょう。 
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3-5. การใช้อ่างอาบน า้(โอะฟุโระ) 
 
 

 

ที่ญี่ปุ่นมปีระเพณเีข้าอ่างอาบน ้าร่วมกับผู้อื่นด้วย   อ่างอาบน ้าของญี่ปุ่นไม่ใช่แค่เพียงช าระล้างร่างกายให้สะอาดเท่าน้ัน 
ยังเป็นสถานที่ส าหรับส่ือสารกบัคนอื่นๆด้วย 

    

■มารยาทเกี่ยวกับอ่างอาบน ้าที่ควรจ า 
・อยา่เขา้อ่างอาบน ้าทั้งๆท่ียงัสวมเส้ือผา้อยู ่

・ก่อนเขา้ไปในอ่างให้อาบน ้าช าระลา้งร่างกายให้สะอาดตรงบริเวณท่ีอาบน ้ า（เรียกว่าคาเคะหย ุ）  
・เม่ือลา้งร่างกาย ไม่ควรเปิดน ้าร้อนหรือน ้ าท้ิงไว ้ควรปิดน ้ าเป็นระยะ ใช้น ้าอยา่งประหยดั 

 
■ในสถานที่อาบน ้ารวม（เซนโต・ออนเซ็น）ควรใส่ใจกบัคนรอบข้าง 
・ห้ามใชส้บู่หรือช าระลา้งร่างกายภายในอ่างอาบน ้ า 
・การน ้ าผา้ขนหนูเขา้ไปในอ่างอาบน ้ าถือว่าเป็นการเสียมารยาท 
・ระมดัระวงัอยา่ใหน้ ้ าร้อน หรือน ้ ากระเด็นไปโดนผูอ่ื้น 
・อยา่ซกัผา้ในห้องอาบน ้ า 
・ขอให้เช็คร่างกายให้แห้งก่อนเขา้ห้องเปล่ียนเส้ือผา้ 

 
■ขอให้เที่ยวออนเซ็นให้สนุก 
・ ออนเซ็นจะมีอยู่ในแต่ละจงัหวดั และมีท่ีพกัคา้งคืนดว้ย ถา้หากรู้จกัมารยาทในการใชอ่้างอาบน ้ าแลว้ ก็สามารถเขา้กบัเพ่ือน 

และขอให้สนุกกบัการท่องเท่ียวรีสอร์ทสไตล์ญ่ีปุ่น 
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3-6. การใช้ทีน่อน(ฟุตง) 
 
 

 

หอนักเรียนก็ส่วนมากจะมเีตยีงให้ ขอให้เรียนรู้วธีิการใช้「ฟุตง」ไว้ด้วย 
ถ้าพกัในเรียวคงั  (โรงแรมสไตล์ญี่ปุ่น)หรือเป็นเกสรูมสไตล์ญี่ปุ่น

 

 
 

■วิธีการปูฟุตง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ชิคิฟุตง(ส าหรับปู) คาเคะฟุตง(ส าหรับห่ม) ① ก่อนอ่ืนให้ปูชิคิฟงตง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

②ปูผา้คลุมบนชิคิฟุตง ยดัชายผา้คลุมไวใ้ตฟุ้ตง ③แลว้ปูคาเคะฟุตงบนชิคิฟุตง ช่วงหนา้หนาว
 

จะน าผา้ห่มสอดระหว่างฟุตงทั้งสอง ใส่ปลอกหมอน 
วางไวต้  าแหน่งศรีษะก็ถือว่าเสร็จส้ินการปูฟุตง 

 
    

■การดูแลรักษาฟุตง 
・ท่ีญ่ีปุ่นมีความช้ืนค่อนขา้งสูง จึงจ าเป็นตอ้งน าฟุตงออกมาตากแดดผึ่งลมเป็นบางคร้ัง 

・คนท่ีใช้เตียงกเ็ช่นกนั ควรน าท่ีนอนกบัหมอนออกมาตากดว้ยเช่นกนั 
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3-7. การใช้สถานทีส่่วนรวม 

 
 

มีที่พักทั่วไปหรือหอพักที่เรียกว่า 「ใช้ห้องครัวกับห้องน ้าร่วมกัน」       「ใช้ห้องน ้ากับห้องอาบน ้าร่วมกัน」 
 

กรณทีีใ่ช้สถานทีร่่วมกนั  ขอให้เคารพตามกฎข้างล่างนี้ 
 

■ เคารพตาม「สัญญา」 ที่ได้ก าหนดไว้ 

・กรณีท่ีใชห้้องน ้ าและห้องครัวร่วมกนั ปกติแลว้จะต้องมีกฎเดียวกนัในพ่ีพกั 

・ตวัอยา่งเช่น  การท าความสะอาดตามล าดบั กร็วมอยูใ่น 「กฎ」ดว้ย 
・ขอให้ถามรายละเอียดไดท่ี้ผูคุ้มท่ีพกั 

 
■สถานที่ส่วนรวม ขอให้ใช้โดยที่คิดถึงคนอื่นๆด้วย 
・สถานท่ี อุปกรณ์ส่วนรวม  ไม่ใช่สถานท่ีของเราคนเดียวเท่านั้น 
・ไม่ควรใชเ้ป็นระยะเวลานานๆ
・ถา้หากท าสกปรกแลว้ปล่อยท้ิงไว ้คนท่ีมาใช้ตอ่กจ็ะล าบาก    จึงขอให้ใส่ใจในการใชอ้ยา่งละเอียด 

 
■น ้า , ห้องน ้าและไฟฟ้า  ขอให้ใช้อย่างประหยดั   
・หยดุพฤติกรรมท่ีเปิดน ้าหรือฝักบวัท้ิงไว ้ทั้งๆท่ีไม่ใช ้
・ไฟของห้องน ้ าท่ีใชร่้วมกนั  หากใชแ้สร็จแลว้ ขอให้ปิดไฟทุกคร้ัง  รวมถึงไฟฟ้าในสถานท่ีอ่ืนๆท่ีใชร่้วมกนั อย่าเปิดไฟท้ิงไว ้

・การเปิดแก๊สตม้น ้ าท่ีมีประมาณน้อยๆ หรือเปิดแก๊สแรงๆสูงถึงฝาหมอ้ เป็นการใชพ้ลงังานอย่างส้ินเปลือง 

สถานท่ีส่วนรวมนั้น  เป็นการแชร์ค่าใชจ่้ายกบัคนอ่ืนๆท่ีใชร่้วมกนั ถา้หากใชอ้ยา่งส้ินเปลืองแลว้ ก็จะให้ค่าใช้จ่ายของคนอ่ืนๆเพิ่มสูงข้ึนดว้ย  
จึงขอให้ระมดัระวงัในเร่ืองการใช้
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3-8. ปัญหากบัเพือ่นบ้าน 
 
 

 

ที่พักบางที่จะได้ยินเสียงดังจากห้องข้างๆหรือจากช้ันบน แต่ เสียงทีเ่กิดจากการใช้ชีวติก็ต้องมีบ้างเล็กน้อย ขอให้อดทนร่วมกัน 

แต่ถ้าเป็นเสียงทีด่ังมากๆ กจ็ะกลายเป็นปัญหา
 

■ตอนกลางคืนต้องระวังไม่ให้เกิดเสียง 
・ปกติแลว้กลางคืนถา้เกิน 4 ทุ่มเป็นตน้ไป ขอให้ระมดัระวงัอย่าให้เกิดเสียงดงัเท่าท่ีจะท าได้ 

・ขอให้ระมดัระวงัเสียงโทรทศัน์ เสียงเพลง,การเปิดปิดประตูหรือการข้ึนลงบนัได 
・ โดยเฉพาะการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีท าให้เกิดเสียงสั่นสะเทือน เช่น เคร่ืองซกัผา้หรือเคร่ืองดูดฝุ่ น 

 
■เวลาพาเพื่อนๆมาที่ห้อง ให้นึกถึงห้องรอบๆด้วย 
・การท่ีเพ่ือนๆจากประเทศเดียวกนัรวมตวักนั และพูดคุยดว้ยภาษาแม่ของตวัเองนั้น อาจเป็นเร่ืองสนุกแต่บางคร้ัง อาจจะลืมตัวพูดคุยเสียงกงั

ท าให้รบกวนคนท่ีอยู่รอบๆได้
・ตอนกลางคืนหลงัจาก 4 ทุ่มไปแลว้ ขอให้พูดคุยหรือหัวเราะเบาๆ 

 
■ถ้าหากถูกคนท่ีอยู่รอบๆเตือนเร่ืองเสียงดงั  ････ 
・กรณีท่ีถูกเตือนเร่ืองเสียงดงั อย่าโกรธ ขอให้พูดดว้ยน ้ าเสียงปกติอย่างใจเยน็ 
・เม่ือคิดว่าฝ่ายตรงขา้มถูก  ก็ขอให้ยอมรับผิดและให้ระมดัระวงัต่อไป 
・ถ้าคิดว่าไม่ถูกตอ้ง ลองถามความคิดเห็นจากเพื่อนชาวญี่ปุ่นหรือฝ่ายให้ค  าแนะน าในการใช้ชีวิตของโรงเรียน หรือลองปรึกษากบัเจ้าของบ้าน  

หรือนายหน้าขายเช่าบา้น 
 

＜บันทกึ ＞ 
※ ท่าน ไม่ได้สร้างปัญหาให้กบัคนรอบขา้งใช่ไหม? ถา้หากติดใจสงสัย ก็ขอให้จดส่ิงนั้นไว ้
แลว้ลองน าไปปรึกษากับองค์กรที่ให้ค าปรึกษาหรือเคาน์เตอร์ที่ปรึกษานักเรียนชาวต่างชาติของโรงเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

マメ知識    :     日頃から周辺の人と挨拶を交わすようにしておくと、気になることを気軽に話せる関係ができる  

ので、大きなトラブルへと発展することを未然に防くことができます。  
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3-9. มารยาทในการรับประทานอาหาร 
 
 

ที่ญี่ปุ่ นส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารด้วยตะเกียบ การใช้ตะเกยีบน้ันเป็นหัวใจส าคัญในการทารอาหาร ถงึขนาดที่ 
ว่า  การทานอาหารแบบญีปุ่่ น 「เร่ิมต้นตะเกียบและจบด้วยตะเกียบ」  

 
 

 

■วิธีการใช้ตะเกียบท่ีถูกต้อง 
①ใช้น้ิวหัวแม่มือประคองตะเคียบล่างและใช้น้ิวนางยึด

ตะเกียบให้แน่น และใชป้ลายน้ิวหัวแม่มือกบัน้ิวช้ีจบัตะเกียบบน 
 

แลว้ใชน้ิ้วกลางหนีบเบาๆ 

②เวลาท่ีหนีบอาหาร ให้ขยบัตะเกียบ 2 อนัด้วยน้ิวกลางและ 

น้ิวหัวแม่มือ 

③จุดส าคญัคือแค่ใช้น้ิวหัวแม่มือประคองตะเกียบบนไว  ้

 

 
 

■มารยาทในการรับประทานอาหารที่ควรจ า 
・เม่ือวางตะเกียบ จะตอ้งรวบตะเกียบให้เท่ากนั แลว้ค่อยวางลงบนท่ีวางตะเกียบ

 

ถา้ไม่มีท่ีวางตะเกียบ ให้รวบตะเกียบแลว้วางบนจานเล็ก  
 

・เม่ือจะหยิบถว้ยชาม ให้วางตะเกียบก่อนแลว้จึงหยบิชาม

・ถว้ยขา้วหรือถว้ย ให้ถือไวใ้นมือเสมอ (จานแบนขอให้วางไว)้ 

・อาหารท่ีเป็นน ้ า เช่น มิโซะชิรุ(ซุปเตา้เจ้ียว) ขอให้น าฝาถว้ยยกข้ึนชิดกบัปาก  

แลว้ด่ืม 
・ไม่ควรทานอาหารทีละจาน แต่ให้ทานขา้วพร้อมกบัอาหารให้หมดไปพร้อมกนั

ถึ ง จ ะ เ ป็ น วิ ธี ท า น ท่ี เ รี ย บ ร้ อ ย  
 
 
 
 
 
 
 

マメ知識     :     箸は自分の手の大きさに合わせて、使いやすいサイズを選びましょう。一般的には、女性向けは   

細く短めで、男性向けは太く長いものを選びます。  



マメ知識  :       箸で食器をたたくことも、行儀が悪いとみられます。 
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■ข้อห้ามในการใช้ตะเกียบ（ตะเกยีบที่เกลยีด） 
 

 
 

 
 
 

ส่งด้วยตะเกยีบ ตะเกียบตั้ง เสียบตะเกียบ 
 
 
 
 
 

การส่งมอบระหว่างตะเกียบกับตะเกียบ การปักตะเกียบตั้งบนขา้ว
（ท่ีญ่ีปุ่นจะใชท้ าเพื่อเสียบบนหมอนคน
ตาย ）  

การเสียบตะเกียบบนอาหาร

（ที่ญี่ปุ่ นจะใชเ้มื่อเก็บกระดูกในงาน 
ฌาปนกิจศพ） 

 
 

 

 
 

   

วนตะเกียบไปมา เลียตะเกยีบ ใช้ตะเกยีบควานหา 
 
 
 
 
 
 

     

การที่ไม่แน่ใจว่าจะหยิบทานอะไร  

ไดแ้ต่วนตะเกียบไปมา 

เอาตะเกียบใส่ปากแลว้เลียตะเกียบ ใชต้ะเกียบคนผสมอาหาร หรือขุดควานหา 
 

 
 

 
 

ใช้ตะเกียบดึง วางตะเกยีบบนชาม 
 

 
 
 
 
 

     

ใชต้ะเกียบคีบชามขยบัมาเขา้มาหาตวัเอง 
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วางตะเกียบพาดขา้มชามดงัรูป  

 



マメ知識  :       箸で食器をたたくことも、行儀が悪いとみられます。 
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3-10. มารยาทในทีส่าธารณะชน 
 

  

การเคารพมารยาทสาธารณะชน ไม่ใช่ เพียงแค่ให้ความใส่ใจซ่ึงกันและกันเท่าน้ัน ยังรวมไปถึงความ  
 

ปลอดภัยด้วย 
 

■การขึ้นและลงรถไฟ 
・ดูตารางค่าโดยสารบริเวณท่ีขายตัว๋ ตรวจสอบราคาจนถึงสถานีปลายทางท่ีจะไป ซ้ือตวัรถไฟไดท่ี้เคร่ืองขายตัว๋อตัโนมติั  

เดินผ่านประตูทางเขา้อตัโนมติัไปยงัชานชาลา แลว้จึงจะข้ึนรถไฟ   

・ตามพ้ืนฐานแลว้ตอ้งยืนบนเส้นซ่ึงแสดงต าแหน่งของประตูรถไฟท่ีชานชาลา และตอ้งยืนต่อคิว 

・เวลาอยูใ่นรถไฟตอ้งคิดถึงคนรอบขา้ง และไม่ควรพูดเสียงดงั 

・ท่ีนัง่พิเศษ เป็นท่ีนั่งส าหรับผูทุ้พลภาพทางร่างกาย,คนชราและสตรีมีครรภ์
・ถา้ใกลจ้ะถึงสถานท่ีเราจะลงแลว้ ขอให้เดินไปรอท่ีหน้าประตูทางออก จะไดล้งรถไฟง่ายข้ึน 
・ห้ามท้ิงหรือขวา้งขยะในรถไฟ 

 

■การขึน้และลงรถโดยสาร 
・ค่าโดยสารรถบสัประจ าเมือง จะจ่ายในช่องช าระเงินตอนท่ีข้ึนรถ ซ่ึงทั้งสายค่าโดยสารประมาณ 200 เยน （ ขอ้มูลเม่ือ มีนาคม 2012） 

・มีรถบสัท่ีจ านวนเงินแตกต่างกนัตามระยะทางท่ีข้ึน กรณีน้ี จะซ้ือตัวรถไฟจากเคร่ืองขายตั๋วท่ีอยู่ใกลป้ระตูตอนข้ึนรถ จากนั้ นดูราคา 

ท่ีป้ายไฟท่ีอยู่ภายในรถบสั แลว้จ่ายเงินตามจ านวนระยะทางท่ีข้ึนตอนจะลงจากรถ  กรณีเป็นธนบตัร ให้ขอแลกเงินก่อนแลว้จ่ายตามจ านวนท่ีข้ึน 

・ถา้หากไดย้ินเสียงประกาศสถานท่ีจะลงแลว้  ท่านท่ีจะลงขอให้กดกร่ิง  

・เน่ืองจากรถบสัอาจ จะส่ายไปมาระหว่างวิ่งซ่ึงอาจท าให้เกิดอนัตรายได ้ฉะนั้นควรยืนข้ึนเม่ือรถจอดสนิทและลงจากรถบสั 

・ควรจะหาขอ้มูลเส้นทางรถบสัและป้ายรถบสัไวล่้วงหน้า จะท าให้สะดวกในการใชบ้ริการมากข้ึน 
 
＜บตัรรถไฟ＞ 

ถา้ใช้บตัรรถไฟขององค์กรที่สามารถใชร่้วมกนัได้（เช่น Suica、PASMO）จะสะดวกมากยิ่งข้ึน ซ่ึงบตัรน้ีเป็นรูปแบบคล้ายๆกับบตัรเติมเงิน 

สามารถใชไ้ดใ้นวงเงินท่ีชาร์ท(เติมเงิน)ไวล้่วงหนา้ บตัรจะมีในแบบของเครดิตการ์ดดว้ย สามารถซ้ือบตัรไดท่ี้เคา้เตอร์,ออฟฟิสท าการของรถบสั 

และเคร่ืองจ าหน่ายบตัรอัตโนมติั 
 

＜ตัว๋รถไฟประจ า＞ 

ตัวรถไฟประจ าส าหรับผูโ้ดยสารที่ใช้รถไฟสายนั้นๆเป็นประจ าซ่ึงจะไดรั้บส่วนลดให้  เมื่อต้องการออกตั๋วประจ าส าหรับไปโรงเรียน 
 

จ าเป็นต้องใช้「บตัรประจ าตัวนักศักษา」หรือ「ใบรับรองการซ้ือตั๋วรถไฟแบบประจ า」 

และซ้ือได้ทีเ่คา้เตอร์ขายตั๋วประจ าในสถานีรถไฟ 

 
マメ知識    :     電車では降りる人が優先です。降りる人の邪魔にならないように乗降口を広く空け、降り終わっ   

てから乗車しましょう。 
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■การขึ้นแท็กซ่ี 
 

・จะตอ้งข้ึนท่ีบริเวณท่ีข้ึนแท็กซ่ี  ซ่ึงจะอยู่หน้าสถานีหรือหน้าตึก 

・ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ประตูทางเขา้แท็กซ่ีจะอยู่ดา้นซ้ายมือ 

・ท่ีญ่ีปุ่นจะไม่นั่งขา้งคนขบั แมว้่าจะข้ึนคนเดียวก็ตาม ขอให้นั่งท่ีนั่งดา้นหลงัคนขบั 

・ขอให้บอกสถานท่ีตอ้งการจะไปให้คนขบัอย่างชดัเจน กรณีท่ีไม่มัน่ใจภาษาญ่ีปุ่น ขอให้ดูแผนท่ีหรือเขียนไวล่้วงหน้า   

・ราคาเพ่ิมส าหรับช่วงดึก นั้นในกรณีของโตเกียว ตั้ งแต่ 22.00 นาฬิกา จนถึง 05.00 นาฬิกา จะถูกคิดราคาส าหรับช่วงดึกเพ่ิมอีก 20 ％（ ขอ้มูลเม่ือ 
2012.5 ） 

  

■มารยาทในการใช้โทรศัพท์มือถือ 
・กรณีท่ีใชบ้ริการยานพาหนะสาธารณะ เช่น รถบสั รถไฟหรือรถไฟชินกนัเซน ขอให้เปล่ียนเป็นโหมดสั่น
・ขอให้ปิดมือถือเม่ืออยู่ใกลท่ี้นั่งพิเศษในรถบสัหรือรถไฟ 
・ขอให้ลดเสียงพูดลง เม่ือใชโ้ทรศพัท์ในสถานท่ีเงียบ เช่น ในร้านอาหารหรือล็อบบ้ีของโรงแรม

ถา้เป็นไปได ้ ควรจะลุกเดินออกไปโทรศพัท์ขา้งนอก
・ขอให้ปิดมือถือ เมื่ออยูใ่นพิพิธภณัฑ์  โรงภาพยนตห์รือโรงละคร เป็นตน้  

・ในโรงพยาบาล คล่ืนโทรศพัท์จะรบกวนเคร่ืองมืออุปกรณ์ของแพทย ์ เพราะฉะนั้นห้ามใชโ้ทรศพัท ์

・การใชโ้ทรศพัท์มือถือระหว่างขบัรถยนตห์รือข่ีจกัรยานอยู่ ถือว่าเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 
 

■การใช้บันไดเลื่อน
・กรณีท่ีมีคนใชบ้ริการเยอะ ขอให้เรียงแถวข้ึนตามล าดบั  ไม่ควรแทรกหรือแซงคิวคนอ่ืน 

・กรณีท่ีข้ึนบนัไดเ้ล่ือนเรียงกนั 2 คน คนท่ีไม่รีบให้ชิดซ้าย (แถบคนัไซชิดขวา)เพ่ือให้คนท่ีรีบกว่าเดินไปก่อนทางดา้นขวา (คนัไซด้านซ้าย) 

・คนท่ีรีบ ระวงัอย่าให้ชนไหล่คนท่ีอยู่ดา้นซ้ายมือ แลว้เดินเล่ียงข้ึนไปทางดา้นขวามือ และไม่ควรวิ่งเพราะจะเกิดอนัตรายได ้

・เพ่ือความปลอดภยั ควรจะท้ิงระยะห่างจากคนขา้งหน้าอยา่งนอ้ย หน่ึงขั้นบนัได 

・ไม่ควรนัง่หรือยืน่มือออกไปนอกบริเวณสายพานส าหรับจบัยึด เพราะอาจเป็นอนัตรายได ้

・ขอให้ระมดัระวงัพวกพลาสติกหรือรองเทา้แตะพราะอาจจะถูกบนัไดเล่ือนหนีบไดง่้าย   

・เม่ือลงจากบนัไดเล่ือนแลว้หยุดอยู่บริเวณนั้นทนัที อาจจะชนกบัคนขา้งหลงัได้ ซ่ึงจะเป็นอนัตรายมาก ขอให้ระวงัในเร่ืองน้ี 
ควรเดินต่อไปก่อนแลว้ค่อยหาท่ีหยุด
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3-11. มารยาทในการใช้ท้องถนน 
 

 

เพื่อรักษาความสะอาดของบ้านเมือง ไม่ควรทิง้ขยะหรือบุหร่ี  โดยเฉพาะการสูบบุหร่ีบนถนน 

เน่ืองจากมีบางพืน้ทีท่ีม่ีกฎหมายห้ามไว้  เพราะฉะน้ันขอให้ระมัดระวงั 
  

■ห้ามสูบบุหร่ีหรือทิง้ขีบุ้หร่ีขณะเดิน（(สูบบุหร่ีบนถนน) ）  
・ในเขตโตเกียว มีกฎก าหนดไวช้ดัเจนว่า ห้ามเดินสูบบุหร่ี (สูบบุหร่ีบนถนน) ,ห้ามท้ิงกระป๋องเปล่าหรือกน้บุหร่ี เป็นตน้   

 

・พ้ืนท่ีหรือเขตท่ีเขา้ร่วม「เขตห้ามสูบบุหร่ีบนทอ้งถนน」 การสูบบุหร่ีระหว่างท่ีเดินอยูน่ั้น แมว้า่จะหยดุยืนอยูก่็ตามจะมีควนั 

บุหร่ีออกมารบกวนผูอ้ื่น 

・ผูท่ี้สูบบุหร่ีในบริเวณหรือถนนท่ีห้ามสูบ และไม่ปฎิบัติตามค าสั่งของเจา้หน้าท่ี ซ่ึงในบางเขตไดก้  าหนดค่าปรับไวแ้ละจะถูกปรับตามค่าปรับนั้น 

 
อ้างอิง ）ในโตเกียว เขตท่ีได้ก  าหนดค่าปรับในฐานท่ีเดินสูบบุหร่ีไว้（ ขอ้มูลปี 2007 ）ไดแ้ก่ เขตเมกุโระ,จิโยดะ,ชินากาว่า, 

โอตะ,อิดาบาชิ,อาดาจิ,ชินจุกุ,เมืองฟุจูและเมืองฮะจิโอจิ 

แม้ว่ าจะ เ ป็น เขต อ่ืนๆนอกจาก น้ีก็ตาม  ควร รู้จักมารยาทหรือ เขต ท่ีได้ก  าหนดไว้ให้ เ ป็น เขตห้ าม สูบบุห ร่ีบนถนน นอกจาก น้ี  
 

ยงัมีเขตท่ีห้ามในจงัหวดัคานากาว่า,ไซตามะและจิบะอีกดว้ย 

 
 

＜บันทกึ ＞ 
 

※     ถ้าหากสงสัยหรือมีเร่ืองไม่เข้าใจเกี่ยวกับมารยาทหรือประเพณีของชาวญี่ปุ่ น  ขอให้จดบนัทึกไวแ้ล้วลองสอบถามกับผูท้ี ่รู้จริงดู  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

マメ知識   :    路上禁煙地区で喫煙したい場合は、喫煙可能な飲食店に入るか、タバコ店や公共スペースに設け   

られた喫煙エリアで行いましょう。 
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3-12. วธีิการโทรศัพท์ 
 
 

วธีิการโทรศัพท์ ในแต่ละประเทศแตกต่างกัน ขอให้จ าวธีิการโทรศัพท์ในประเทศญี่ปุ่น เพือ่ไม่ให้เสียมารยาท 
 

 

■มารยาทในการรับโทรศัพท์  

① ท่ีญี่ปุ่น หากฝ่ายตรงขา้มรับโทรศพัทจ์ะไม่พดูแค่เบอร์โทรศพัท ์เพือ่สอบถามฝ่ายตรงขา้มแทน 

เม่ือตอ้งการตรวจสอบฝ่ายตรงขา้ม ขอให้พูดช่ือฝ่ายตรงขา้มก่อนแลว้ค่อยตรวจสอบอย่างอ่ืนต่อไป  
  

ตวัอยา่ง）「สวสัดีครับ  บา้นคุณทานะกะใช่ไหมครับ？」 

 
②  ขอให้ผูท่ี้โทรศพัทไ์ปพูดช่ือตวัเองก่อน 

หากไม่พูดช่ือตวัเอง แต่กลบัรีบพูดวา่ 「ขอสายคุณ ○○ดว้ยครับ」 แบบน้ี จะเสียมารยาทมาก 

ก่อนอ่ืน ขอให้พูดช่ือตวัเอง แผนกท่ีท างานช้าๆและชดัเจนเพ่ือให้ฝ่ายตรงขา้มเขา้ใจไดง่้าย  

 
③ กรณีคนท่ีท่านตอ้งการพูดดว้ยไม่อยู ่ไม่ใช่แค่พูดวา่ 「เขา้ใจแลว้ครับ 」 เท่าน้ี แลว้ตดัสายทนัที  แต่อาจจะฝากขอ้ความ 

ไวน่้าจะเหมาะสมกวา่ 
ตวัอยา่ง ）「ช่วยบอกดว้ยครับวา่ มีโทรศพัทม์านะครับ」 

ในตอนน้ี อาจจะถูกถามว่า 「เขาทราบเบอร์โทรศพัท์คุณหรือยงั ？」ไม่ควรตอบว่า  「ทราบแลว้ครับ」  แต่ควรจะบอก  

เบอร์โทรศพัท์ของตวัเองอีกคร้ังหน่ึง 

④ กรณีท่ีเป็นโทรศพัทต์อบรับอตัโนมติั ขอให้ฝากขอ้ความโดยการบอกช่ือ ธุระท่ีตอ้งการจะพดู และหมายเลข 
โทรศพัทข์องคุณหลงัจากไดย้นิเสียงสญัญานให้ฝากขอ้ความ 

 
⑤ เม่ือจะวางหูโทรศพัท ์ขอใหฝ่้ายตรงขา้มวางก่อน ถือเป็นมารยาทท่ีดี
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2012.06 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４.การใช้ชีวิตนักเรียน 
 

จะขอแนะน าความรู้และข้อมูลต่างๆเพือ่ช่วยให้ใช้ชีวิตของนักเรียนนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
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4-1.การศึกษาต่อต่างประเทศ 
 
 

มารู้จักหัวข้อท่ียอมรับและยื่นขอ “การศึกษาต่อต่างประเทศ” 
 

■ข้ันตอนหลังจากเข้ามาประเทศญ่ีปุ่ นเพื่อ「ศึกษาต่อต่างประเทศ」 
・ดูเหมือนรัฐบาลญ่ีปุ่นได้ออก Multiple Visa ของ “นักเรียน” ซ่ึงแลว้แต่ประเทศ แต่ ไม่จ าเป็นต้องขอMultiple Visaของ “นักเรียน”  

ก่อนท่ีจะมาประเทศญ่ีปุ่น  

・ส าหรับคนท่ีเรียนท่ีโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น มากกว่า 1 ปีข้ึนไปและคนท่ีศึกษาในมหาวิทยาล ัย ตั่งแต่ 2 ปีข้ึนไป เม่ือได้รับอนุญาต 

“การยื่นขอต่อระยะเวลาท่ีพ  านักอาศยั” แลว้  ก็สามารถท่ีจะไดรั้บระยะเวลาท่ีอาศัยใหม่ด้วย  

・ระยะเวลาท่ีพ านักอาศยัใหม่ท่ีไดรั้บการอนุมติันั้ น จะถูกก าหนดระยะเวลาตามผลการตรวจสอบส่วนบุคคล 
 

 
ขั้นตอนต่างๆเหล่าน้ี จะตอ้งด าเนินการท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองในจงัหวดัท่ีตนเองอาศยัอยู่ 

และจะด าเนินการหลงัจากท่ีไดเ้ขา้มาในประเทศญ่ีปุ่นแลว้  นอกจากน้ีบางโรงเรียนอาจจะด าเนินการแทนให้ 

ซ่ึงแลว้แต่โรงเรียนท่ีศึกษาอยู่ 
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■การสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น 
・การสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่น จะมีข้ึนทุกปีในเดือนกรกฎาคมและเดือนธนัวาคม 

・ใบสมคัร จะมีขายตามระยะเวลา รอบแรก（เดือนกรกฎาคม）กลางเดือนมีนาคม ,รอบท่ีสอง （เดือนธนัวาคม）ตัง่แต่กลางเดือนสิงหาคม 

และสามารถหาซ้ือไดท่ี้ร้านขายหนังสือทัว่ประเทศญ่ีปุ่น 

・ราคาใบสมคัร 500 เยน  ค่าสมคัรสอบ 5,500 เยน（ขอ้มูลปี 2012） 

・วนัหมดเขตขายใบสมคัร รอบแรก（เดือนกรกฎาคม）วนัท่ี 1 พฤษภาคม,รอบท่ีสอง（เดือนธนัวาคม）วนัท่ี 2 ตุลาคม 

・ในประเทศญ่ีปุ่น สามารถสอบไดท่ี้จงัหวดัดงัต่อไปน้ี ฮอกไกโด 

จงัหวดัอิวาเตะ,จงัหวดัมิยางิ,จงัหวดัอิบาระกิ,จงัหวดัโทจิงิ,จงัหวดกัุมมะ,จงัหวดัไซตามะ,จงัหวดัจิบะ,โตเกียว,จงัหวดัคานากาว่า,จั งหวดันิงาตะ,จั

งหวดั、

โทยาม่า,จงัหวดัอิชิกาว่า,จงัหวดัยามานาชิ,จงัหวดันางาโนะ,จงัหวดัชิสุโอกะ,จงัหวดัไอจิ,จงัหวดัมิเอะ,จงัหวดักิฟุ,เกียวโต,โอซากา,จังหวดัเฮียวโงะ,จงัห

วดัโอกายาม่า,จงัหวดัฮิโรชิมา,จงัหวดัคางะว่า,จงัหวดัเอฮิเมะ,จงัหวดัโคจิ,จงัหวดัฟุกุโอกะ,จงัหวดัคาโงะชิมะ,จงัหวดัโอกินาว่า（ขอ้มูลปี 2009） 

・ขอ้มูลการสอบในประเทศ、http://info.jees-jlpt.jp/ 

☎03-6686-2974（ศูนยป์ระชาสัมพนัธ์การสอบวดัระดบัความสามารถภาษาญ่ีปุ่น） 

・ขอ้มูลการสอบในต่างประเทศ、http://www.jlpt.jp/e/index.html 
 

 
ในปี 2000 มีวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัท่ีตอ้งส่งผลการสอบวดัระดบัความสามารถภาษาญ่ีปุ่นระดบั 1และระดบั 2 เป็นจ านวนมาก  

แต่ตัง่แต่ปี 2001 เน่ืองจากมีการสอบนกัเรียนชาวต่างชาติในญ่ีปุ่น การใชก้ารสอบวดัระดบัความสามารถภาษาญ่ีปุ่นให้เป็น  

การสอบเขา้ของสถาบันนั้นไดล้ดลงถึงอยา่งนั้นก็ตาม ยงัมีอีกหลายวิทยาลยัหรืออีกหลายมหาลยัท่ียงัใชผ้ลการสอบวดัระดบัความสามารถ 

ภาษาญ่ีปุ่นอยู่ 

 

http://info.jees-jlpt.jp/
http://www.jlpt.jp/e/index.html
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4-2.การสมคัรทุนการศึกษา 
 
 

มรีะบบเงนิทุนการศึกษาอยู่จ านวนมาก ขอให้หาข้อมูลทีล่ะเอยีดถูกต้อง 

และเป็นทุนการศึกษาทีม่เีงือ่นไขเหมาะกับตวัเองมากทีสุ่ด  ทีส่ าคญัก็คอืไม่ควรท้อถอยทีจ่ะลองสมคัรหลายๆรอบดู 
 

■ชนิดของระบบเงินทุนการศึกษา 

①ทุนการศึกษาจากรัฐบาลญ่ีปุ่น（กระทรวงวฒันธรรม,วิทยาศาสตร์ การกีฬาและศึกษา） 

②ทุนการศึกษาจากองคก์รท่ีช่วยเหลือนกัเรียนในประเทศญ่ีปุ่น 

③ทุนการศึกษาของสมาคมแลกเปล่ียนนานาชาติและรัฐบาลทอ้งถ่ิน 

④ทุนการศึกษาขององคก์รเอกชน 

⑤ทุนการศึกษาท่ีไดรั้บก่อนมาญ่ีปุ่น 
 

 
※

สามารถขอรับ”โบรชวัร์ทุนการศึกษาส าหรับเรียนต่อประเทศญ่ีปุ่น”ท่ีสามารถทราบรายละเอียดของระบบ
ทุนการศึกษาไดท่ี้ 

Japan Student Services Organization 
ผูรั้บผิดชอบการศึกษาต่อญี่ปุ่น ส านกัวิจยัและการวางแผน แผนกวางแผนกิจการนกัเรียนชาวต่างชาติ 

ฝ่ายธุรการนกัเรียนชาวต่างชาติท่ีอยู่  2-2-1Aomi   Koto-ku  Tokyo  135-8630  

☎03-5520-6111   FAX03-5520-6121 
 

สามารถดาวโหลดทางอินเตอร์เน็ตไดท่ี้http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_sf

isij.html 

 
 
 

JAPANSTUDYSUPPORT 
http://www.jpss.jp/sguide/index.html 

 
ในโฮมเพจของ JAPANSTUDYSUPPORT 
สามารถหาทุนการศึกษาไดต้ามเง่ือนไขต่างๆ เช่น  
ที่อยูข่องผูข้อรับทุน  ที่อยูข่องโรงเรียน  
ช่ือโรงเรียนทีศ่ึกษาอยู,่ประเภทของสถานศึกษา(ระดบักา
รศึกษา) 

http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_sfisij.html
http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_sfisij.html
http://www.jpss.jp/sguide/index.html
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4-3.ระบบการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าเล่าเรียน 
 
 

นักเรียนที่มีปัญหาทางการเงิน ลองตรวจสอบเกี่ยวกับการยกเว้นค่าเล่าเรียน จะช่วยลดปัญหาทางการเงินที่ต้องรับผิดชอบ  
ลงไปได้ 

 

■ระบบการยกเว้นค่าเล่าเรียนในมหาวทิยาลยั 
・บางมหาวิทยาลยัจะมีระบบท่ียกเวน้ค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมดส าหรับนักเรียนชาวต่างชาติ ซ่ึงเป็นเงินทุนของตวัเอง 

 
＜กรณีของมหาวิทยาลยัเอกชน＞ 

・โดยทัว่ไปจากการตรวจสอบทางดา้นการเงิน ส่วนมากจะหลดหย่อนค่าเล่าเรียนลงประมาณ 30％ 

・ระบบและจ านวนผูรั้บเลือกจะแตกต่างกนัตามมหาวิทยาลยั เพราะฉะนั้นขอให้สอบถามท่ี ศูนยป์ระชาสัมพนัธ์การแลกเปล่ียนนานาขาติภายในมหาวทัยาลยั 

 
＜นิติบุคคลในมหาวิทยาลยัรัฐบาล＞ 

・ระบบลดหย่อนค่าเล่าเรียนลงคร่ึงหน่ึงหรือทั้งหมดส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางดา้นการเงิน 

・ระบบน้ีเป็นระบบส าหรับนักเรียนชาวญ่ีปุ่นท่ีถูกตัง่มานานแลว้ เพราะฉะนั้นจึงน ามาปรับใช้กบันักเรียนชาวต่างชาติ 

และวิธีการยื่นเอกสารหรือประเภทเอกสารท่ีจ าเป็นตอ้งใชน้ั้น จะแตกต่างกนัแลว้แต่มหาวิทยาลยั 

 
＜มหาวิทยาลยัสาธารณะ＞ 

・โดยทัว่ไปแลว้ จะมีระบบท่ียึดตามแบบมหาวิทยาลยัรัฐบาล แต่ว่าอาจจะบางส่วนท่ีไม่เหมาะสมกบันักเรียนชาวต่างชาติ 

・รายละเอียดขอให้สอบถามท่ีฝ่ายรับผิดชอบของแต่ละมหาวิทยาลยั  
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4-4.เงื่อนไขและการยื่นขออนุญาตท างานพิเศษ  
 
 

คนที่ได้รับสถานะที่พ านักอาศัยเป็น “นักเรียน” ตามกฎแล้วจะห้ามท างาน เพราะฉะน้ันจึงจ าเป็นต้องยื่น  

ขอ “ ใบอนุญาตท างานพิเศษ”  
 

■ก่อนอื่น ขอให้ยืน่ขอ “ใบอนญาตท างานพเิศษ” 
・กรณีท่ีท างานพิเศษ จ าเป็นตอ้งยื่นขอ “ใบอนุญาตท างานพิเศษ” ก่อนล่วงหน้า 

・เม่ือไดรั้บอนุญาตเรียบร้อยแลว้ แมว้่าจะเปล่ียนสถานท่ีท างานพิเศษใหม่ก็ตาม ก็สามารถใชใ้บอนุญาตเดิมได ้

・เม่ือยื่นขออนุญาตหรือต่อระยะเวลาท่ีพ านักอาศยั ก็สามารถขอต่ออายุ “ใบอนุญาตท างานพิเศษ” ไดพ้ร้อมกนั 

※สามารถยื่นขออนุญาตท างานพิเศษไดท่ี้กองตรวจคนเขา้เมืองในสนามบินท่ีออกบตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ให้ไดแ้ลว้ 

■เอกสารจ าเป็นทีใ่ช้ในการยืน่ขออนุญาต 
①ใบยืน่ขออนุญาตท างานพเิศษ（อยู่เคาท์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ของกองตรวจคนเขา้เมือง） 

②พาสปอร์ต※ส าหรับยืน่แสดงเท่านั้น 

③บตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่（ดา้นหลงัมีเขียนระบุการไดรั้บอนุญาตให้ท างานพิเศษ） 

④บตัรประจ าตวันกัเรียน/นกัศึกษา 

※ยืน่ขอไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

■เงื่อนไขการท างานพเิศษ1･･･ช่ัวโมงการท างาน 
・ท่ีผ่านมาจะมีระบบแยกเป็นสองแบบคือ “留学 วีซ่านกัเรียนระยะยาว ”และ “就学 วีซ่านกัเรียนระยะสั้น” แต่ต ัง่แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2011 
ไดเ้ปล่ียนมาใช้แค่ประเภทเดียวคือ “留学 วีซ่านกัเรียนระยะยาว” ไม่วา่จะเป็นประเภทไหน ก็สามารถท างานพิเศษได ้อาทิตยล์ะ ไม่เกิน 28 
ชัว่โมง （ชัว่โมงท างานต่อวนัท่ียาวมากท่ีสุดคือ 8 ชัว่โมง/วนั） 

■เงื่อนไขการท างานพเิศษ2･･･ประเภทของงาน 
・แมว้่าจะท างานตามชั่วโมงการท างานท่ีไดถู้กก าหนดไวก้็ตาม หากเป็นงานนอกเหนือจากท่ีไดก้  าหนดไว ้ก็ไม่สามารถท างานนั้นได ้เช่น）

งานบริการต้อนรับลูกค้าในบาร์,คาร์บาเร่ย ์เป็นต้น,งานท่ีเก่ียวข้องกับอาบอบนวด,งานท่ีมอมเมาลูกค้า 

(เช่นร้านปาจิงโกะ,มาจังหรือไพ่นกกระจอก เป็นต้น) 

・ร้านท่ีเปิดบริการประเภทน้ี แมว้า่จะท าหน้าท่ีลา้งจานหรือท าความสะอาด ก็หา้มท าอยา่งเด็ดขาด 
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■เร่ืองที่ควรระวงัในการท างานพเิศษ 
1）จดบนัทึกเง่ือนไขการท างงานใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะจดบนัทึกได้ 

・ตอนสัมภาษณ์คร้ังแรก จะตอ้งบอกช่ือสกุล,หมายเลขโทรศพัท์,วนัและเวลาท างาน,วนัท่ีไดรั้บเงินค่าจา้ง เพราะฉะนั้นขอให้ตรวจสอบไวล่้วงหนา้ 

・ในกรณีท่ีเขียนภาษาญ่ีปุ่นไม่ได ้ขอให้คนอ่ืนเขียนให้ โดยพูดว่า 「間違いがあるといけないので、すいませんが書いて  

いただけますか？( เน่ืองจากเขียนผิดไม่ไดค้่ะ/ครับ ขอโทษนะค่ะ/ครับ กรุณาเขียนให้หน่อยไดไ้หมคะ่/ครับ) 」 

・เม่ือบนัทึกไวแ้ลว้ สามารถช่วยป้องกนัปัญหาความเขา้ใจผิดพลาดได ้

・กรณีท่ีหางานจากหนังสือพิมพห์รือหนังสือหางาน ขอให้ตดัเก็บขอ้ความตรงส่วนนั้นไว ้
 

2）บนัทึกเวลาและค่าจา้งท่ีท างานไปแลว้ไวด้ว้ย 

・ให้เก็บเอกสารการรับจ่ายเงินเดือน จดบันทึกค่าจ้างท่ีได้รับ  วนัและเวลาท่ีท างานไว ้กรณีเกิดปัญหาไม่ได้รับค่าจ้างจะสามารถตรวจสอบได้ 

3）อยา่ไปสายหรือขาดงานโดยไม่มีการติดตอ่ 

・แมว้่าจะเป็นงานพิเศษ ก็ไม่ควรไปสายหรือขาดงานโดยไม่มีการติดต่อล่วงหน้าทางโทรศพัท์ เป็นตน้ 

・เม่ือไปสายหรือขาดงาน  อย่าลืมติดต่อแจง้ล่วงหน้า  

 
＜ตารางเช็ค＞ 
●ใบอนุญาตท างานพิเศษ･･････････････････････････････□ 
●ใบค าร้องขอ
ยื่นอนุญาต 

･････････････････････････････････････□ 

●การบนัทึกเง่ือนไขปัญหา 

・วนัท่ีท างาน 

 
 
 
 

・เวลาท างาน 

 
 

・ค่าจา้ง 

 
 

・วนัท่ีไดรั้บคา่จา้ง 

 
 

・ช่ือผูรั้บผิดชอบ 

 
 

・หมายเลขโทรศพัท ์
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4-5.วิธีการหางานพิเศษ 
 
 
 

มีนักเรียนเป็นจ านวนมากที่มีปัญหาเร่ืองการหางานพิเศษ ก่อนอื่นต้องจริงยังในการตรวจสอบหาข้อมูลการรับสมัครคน 
 

■การแนะน าจากแผนกช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักเรียนของโรงเรียน  
・ส่วนการการไดรั้บการแนะน างานพิเศษจากแผนกช่วยเหลือดา้นการใชชี้วิตของนักเรียนของทางโรงเรียนค่อนขา้งมาก  

・ขอให้เขา้ไปสอบถามโดยตรงดว้ยตวัเอง 
 

■รู้จักใช้ตารางหาคนท างานจากหนังสือพมิพ์หรือนิตยสารหางานพเิศษ 
・ขอ้มูลการหางานพิเศษจะดูใน “ตารางแนะน าคนท างาน”  ของหนงัสือพิมพห์รือนิตยสารหางานพิเศษ 

・พวกนิตยสารหางานเหล่าน้ีจะวางขายตามร้านหนงัสือหรือร้านแผงลอยตามสถานีรถไฟ และยงัมีแบบท่ีแจกฟรีอีกดว้ย 

・แต่ว่า ส่วนมากแลว้ต้องการเฉพาะคนญ่ีปุ่นเท่านั้ น เพราะฉะนั้ นจ าเป็นต้องพยายามโทรศพัท์ไปสมคัรหลายๆท่ี 

・ในขอ้มูลหาคนท างานนั้น  เน่ืองจากจะมีตวัอย่างท่ีเคยเกิดปัญหาเร่ืองรายละเอียดงานหรือค่าจา้งแตกต่างกนั 
เพราะฉะนั้นขอให้ระมดัระวงัเร่ืองน้ีดว้ย 

 

■หางานทางอินเตอร์เน็ตหรือทางโทรศัพท์  
・จะมีเวบ็ไซด์หางานอยูจ่  านวนมาก สามารถหาไดต้ามเง่ือนไขตา่งๆท่ีตอ้งการได้ 

・มีทั้งเวบ็ไซด์ท่ีใหข้อ้มูลหาคนงานเท่านั้น กบัเวบ็ไซด์ท่ีสามารถสมคัรงานไดท้างเวบ็ไซดน์ั้นๆโดยตรงได ้

・ในเวบ็ไซด์หาคนท างานนั้น มีเวบ็ไซด์ท่ีให้บริการภาษาอ่ืนๆดว้ย เช่น ภาษาองักฤษ,ภาษาจีนและภาษาเกาหลี 

■Hello Work（ฮัลโหล เวิร์ค） 
・ในฮลัโหลเวิร์ค จะมีมุมส าหรับแนะน างานพิเศษและงานประจ าให ้

・แต่อาจจะให้บริการส าหรับนักเรียนต่างชาติไม่ทัว่ถึงแต่ว่าหากมีงานท่ีเหมาะสมก็จะได้รับการแนะน าให้ 
 

■เช็คหาข้อมูลจากเพือ่นด้วย 
・ลองปรึกษากบัเพ่ือนหรือคนรู้จกัท่ีท างานพิเศษอยู่และในโรงเรียนเดียวกบัดู 

・อาจจะขอขอ้มูล เช่น หากตอ้งการรับคนใหม่เพ่ิมหรือให้ขอ้มูลเก่ียวกบังานพิเศษท่ีท าอยูไ่ด ้
 

＜บันทกึ＞ 
 

※หากมีขอ้มูลเก่ียวกบังานพิเศษก็ขอให้เขียนบนัทึกไว ้
 

 
 
 
 
 
 

เกร็ดความรู้:    มีเว็บไซด์ “ Hellowork internet service” เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน  สนับสนุนการหางาน ทีบ่ริหารโดยกระทรวงแรงงาน 

https://www.hellowork.go.jp/ 

https://www/
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4-6.ถ้ามี ปัญหาในสถานที่ท างานพิ เศษ  
 
 

หากได้รับบาดเจ็บในสถานที่ท างานพิเศษ และจ าเป็นต้องจ่ายเงินค่าเสียหาย ก่อนอื่นต้องคุยกับผู้รับผิดชอบ 
ทีน่ั่น หากไม่สามารถสรุปความได้ ขอให้ปรึกษากบัองค์กรทีใ่ห้ค าปรึกษาด้านนี้ 

 

■เมื่อเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ท างานพเิศษ… 
・อุบติัเหตุขณะท่ีท างานพิเศษหรืออุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนระหว่างทางไปบ้านกบัสถานท่ีท างาน 

สามารถไดรั้บการชดเชยตามพระราชบัญญติัคุม้ครองสุขภาพผูใ้ชแ้รงงาน(กฎหมายชดเชยแรงงาน) 

・แมว้่าจะเป็นชาวต่างชาติก็ตาม ก็ครอบคลุมในกฎหมายชดเชยแรงงานน้ีเช่นเดียวกบัคนญ่ีปุ่น 

・หากเกิดอุบติัเหตุในสถานท่ีท างาน ขอให้รายงานต่อผูรั้บผิดชอบสถานท่ีท างานนั้นๆ และขอรับการรักษาทนัที 

・หากเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน ขอให้ติดต่อเจา้หน้าท่ีต ารวจพร้อมกบัเขา้รับการรักษาทุกคร้ัง 

・หลงัจากรักษาแลว้ ขอให้เจรจากบัฝ่ายตรงขา้มหรือกบัผูรั้บผิดชอบของสถานท่ีท างานนั้นๆ เก่ียวกบัการรับมือต่อสถานการณ์หลงัจากนั้น 

・หากไม่สามารถเขา้รับการรักษาได ้หรือไม่ไดรั้บการชดเชยความเสียหายนั้น ควรจะปรึกษากบัองค์กรให้ค าปรึกษาจะดีท่ีสุด 

 

■องค์กรให้ค าปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับแรงงาน  
・สถานท่ีให้ค  าปรึกษาดา้นแรงงานหรือกรมแรงงานส านกัเศรษฐศาสตร์แรงงาน จะคอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและไม่สามารถแก้ไขเองได ้

ระหว่างผูท้  างานกบันายจา้ง 

 
 

＜โตเกียว＞ 

●ให้กบัปรึกษาทางโทรศพัท์ 

 Tokyo Labor Bureau No.110    ☎  0570-00-6110 
จนัทร์-ศุกร์9:00-20:00 เสาร์9:00-17:00 

 
●ให้ค าปรึกษาแบบตวัต่อตวั （ระบบจองล่วงหน้า） 

TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT Bureau of Industrial and Labor Affairs Employment Division 

（Iidabashi）☎03-3265-6110 
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/konna/renraku.html 

จนัทร์-ศุกร์9:00- 17:00 

（มีศูนยใ์ห้บริการปรึกษาวนัเสาร์หรือปรึกษาช่วงกลางคืนดว้ย） 

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/konna/renraku.html
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4-7.สร้างเพื่อนชาวญี่ปุ่ น 
 
 

ไม่ใช่แค่ประสบผลส าเร็จด้านการเรียนเพยีงอย่างเดียว ถ้าท าได้ควรจะสร้างเพือ่นสนิทชาวญีปุ่่ นให้มากทีสุ่ด 
เพ่ือเรียนรู้การใช้ชีวิตนักเรียนชาวต่างชาติได้อย่างแท้จริง 

 

■สร้างเพื่อนชาวญ่ีปุ่ นยาก？ 
・มกัไดย้ินนกัเรียนชาวตา่งชาติบอกวา่「การเป็นเพ่ือนสนิทกบัคนญ่ีปุ่นนั้น ยาก」 แต่เม่ือลองคิดถึงเหตุผลดงักล่าวดูแลว้ 

อาจจะมีสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

1）คนญ่ีปุ่นมีโอกาสไดใ้กลชิ้ดกบัคนต่างชาตินอ้ย เพราะฉะนั้นจึงไม่รู้ว่าจะปรับตวัให้เขา้กบันกัเรียนชาวต่างชาติอยา่งไรดี 

2）การสอนดา้นสังคมของโรงเรียนญ่ีปุ่น มกัจะเน้นให้ความส าคญักบัชาวยุโรปและอเมริกา เพราะฉะนั้นความรู้ 

ความสนใจและความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรม สังคมของคนเอเชียยงัไม่เพียงพอ  

รวมถึงความสัมพนัธ์ทางประวติัศาสตร์กบัประเทศเอเชียอ่ืนๆดว้ย  

3）ในหมู่คนญ่ีปุ่น มีบางกลุ่มท่ีมีความคิดแปลกแยกคิดว่าคนเอเชีย “มีสถานะต ่ากว่าตนเอง” อยู่ 

・แต่ว่าก็มีคนญ่ีปุ่นอยู่จ  านวนมากท่ีให้ความสนใจในประเทศเอเชียและคิดว่าอยากจะเป็นเพ่ือนกบันักเรียนจากประเทศต่างๆในเอชีย  

・คนญ่ีปุ่นจะไม่ค่อยเปิดตวัเองมากนักในตอนแรก  แต่จะค่อยๆเร่ิมเปิดตวัเองมากข้ึนท่ีละนิด 

・อาจจะตอ้งใชเ้วลาบา้ง แต่ส่ิงท่ีส าคญัมากท่ีสุดก็คืออย่าเพ่ิงยอมแพแ้ละขอให้เข้าหาสร้างเพ่ือนกบัคนญ่ีปุ่นให้มากท่ีสุดต่อไปเร่ือยๆ 

 

■ถ้าจับกลุ่มเฉพาะนักเรียนต่างชาติ ย่ิงจะท าให้คนญ่ีปุ่ นหนีห่างออกไป 
เพราะฉะน้ันขอให้ระมัดระวังด้วย 
・  “  หากเป็นนักเรียนชาวต่างชาติเหมือนกนั  ทั้งๆท่ีประเทศจะแตกต่างกนัก็สามารถเป็นเพ่ือนกนัไดเ้ร็ว 

แต่คนญ่ีปุ่นจะไม่ค่อยสนิทสนมกนัมากนัก”  ดว้ยเหตุผลน้ี ถา้เป็นนักเรียนชาวต่างเหมือนกนั เวลามีปัญหา 

ก็จะมีปัญหาเฉพะนักเรียนชาวต่างชาติดว้ยกนัเองเท่านั้ น 

・ความสัมพนัธ์แบบเพื่อนของนกัเรียนชาวต่างชาติดว้ยกนัเองั้น ถือว่าเป็นเร่ืองส าคญัมาก แต่ว่าเม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัการใชชี้วิตประจ าวนัข้ึน 

ก็จะมีเพียงนักเรียนชาวต่างชาติดว้ยกนัเองเท่านั้นท่ีล  าบาก  ถา้มองจากสายตาของชาวญ่ีปุ่นกลบัเห็นว่าเป็นการปิดกั้นตวัเอง 

และพยายามหลีกเล่ียงไม่ยุ่งเก่ียวดว้ย 

・หากเขา้ใจภาษาก็จะด าเนินชีวิตไดง่้ายมากข้ึน หากเลือกคบเฉพาะคนประเทศเดียวกนัแลว้ 

ความหมายท่ีว่าเรียนต่อท่ีประเทศญ่ีปุ่นก็จะลดลงไปคร่ึงหน่ึง  แมว้่าการสร้างเพ่ือนชาวญ่ีปุ่นจะใชเ้วลานานก็ตาม 

เร่ืองส าคญัก็คือความตัง่ใจพยายามท่ีจะสร้างเพ่ือนคนญ่ีปุ่น 
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4-8.การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน 
 
การสร้างโอกาสที่จะรู้จักวฒันธรรมและการใช้ชีวติของญี่ปุ่นน้ัน ไม่ใช่แค่การใช้ชีวติกับน าเรียนชาวต่างชาติ แต่ควรจะมีการ 
เข้าร่วมการแลกเปลีย่นวฒันธรรมของประเทศตนกบัประเทศญีปุ่่ นด้วย 

 

■ลองเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่จัดขึ้นในเขตที่ตนเองอาศัยอยู่หรือในโรงเรียนดู 
・การรู้จกัวฒันธรรมหรือการใชชี้วิตของชาวญ่ีปุ่นนั้น แนะน าว่าควรจะเขา้ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียน 

・มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนต่างๆมากมาย ส าหรับชาวต่างชาติหรือนกัเรียนชาวต่างชาติ ท่ีถูกจดัข้ึนในเขตพ้ืนท่ีท่ีตนเองอาศยัอยู่หรือในโรงเรียนท่ีตนเองศึกษาอยู่ 

・ยงัมีสถานท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมเช่น โฮมเสตย,์โฮมวิสิท (homestay ,home visit) เป็นตน้ 

・ขอ้มูลกิจกรรมแลกเปล่ียนนั้ น อาจจะสอบถามไดส้มาคมต่างๆหรือกระดานแจง้ข่าวสารภายในโรงเรียน  

 
■ลองออกไปเข้าร่วมโฮมเสตย์ต่างจังหวดัดู 
・ขอแนะน าโฮมเสตยต่์างจงัหวดั เพ่ือจะไดเ้รียนรู้วฒันธรรมและการใชชี้วิตท่ีแตกต่างจากโตเกียว  

・มีโปรแกรมโฮมเสตยต่์างจงัหวดัประมาณ 1-3 อาทิตยส์ าหรับนกัเรียนชาวต่างชาติไดเ้ขา้ร่วมในช่วงวนัหยุดปิดเทอม  

・สามารถเขา้ร่วมไดใ้นระยะทางท่ีสามารถจ่ายค่าเดินทางไปกลบัได้ 

・สามารถขอรับขอ้มูลไดจ้ากศูนยก์ารแลกเปล่ียนนานาชาติในสถานบนัท่ีศึกษาอยู่หรือจากนิตยสาร เป็นตน้  
 

 
■นึกทบทวนวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ของประเทศตนเองในโปรแกรมแลกเปลี่ยน  
・เม่ือเขา้ร่วมโปรแกรมแลกเปล่ียนแลว้ ส่วนใหญ่แลว้จะมีโอกาสท่ีถูกคนญ่ีปุ่นถามเก่ียวกบัประเทศของตนเอง  

・หากเตรียมความรู้ค าพูดเก่ียวกบัวฒันธรรมหรือประวติัศาสตร์ของประเทศตนเองไวบ้า้ง ก็จะช่วยให้การสนทนาสนุกสนานมากยิ่งข้ึน 

・การรู้จกัและเขา้ใจเก่ียวกบัสังคมคนญ่ีปุ่นไดดี้นั้นจะส่งผลถึงความเขา้ใจในการส่ือสารไดอี้กดว้ย 

เพราะฉะนั้นการรู้ข่าวสารบา้นเมืองในแต่ละวนัก็ถือว่าเป็นเร่ืองส าคญัเช่นกนั 

・นอกจากน้ี ยงัถือเป็นโอกาสท่ีจะช่วยให้นึกทบทวนถึงวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ของประเทศตนเองดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เกร็ดความรู้:   Kyoritsu International Foundationได้เปิดให้บริการท่องเที่ยวฝึกฝน(homestay Program ) ส าหรับนักเรียนทุนและนักเรียนชาวต่างชาติ  

http://www.kif-org.com/information/event01.html 

http://www.kif-org.com/information/event01.html
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4-9.ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ร ะห ว่ า งนั ก เ รี ยนชาว ต่ า งช าติ ด้ ว ยกัน  
 
 

การใช้ชีวิตในต่างประเทศห่างจากครอบครัวน้ัน ย่อมเกิดความกังวลใจทางจิตใจหรือปัญหาต่างๆมากมายได้ อย่าคดิมากเกินไป  
และเก็บมันไว้กับตัวเอง ขอให้ปรึกษากับเพื่อน รุ่นพี่หรือองค์กรให้ค าปรึกษา 

 

■สร้างเพื่อนที่สามารถปรึกษาได้อย่างสบายใจ  
・เมื่อมีปัญหา พยายามอย่าอยู่กบัตวัเองและอย่าคิดมากเกินไป ขอให้ลองปรึกษานกัเรียนรุ่นพี่หรือเพื่อนประเทศเดียวกนัดู  

・เวลาท่ีไม่มีปัญหาก็เช่นเดียวกนั ส่ิงส าคญัก็คือตอ้งมีการติดต่อแลกเปล่ียนกนัไว ้

เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดปัญหาหรือมีอุบติัเหตุท่ีไม่คาดคิดเกิดข้ึนเม่ือไหร่ 

・ถา้มีสมาคมนักเรียนชาวต่างชาติในโรงเรียน ขอแนะน าว่าควรจะเขา้ร่วมสมาคมน้ี 

 
■ใช้นิตยสารหาข้อมูลท่ีเหมาะส าหรับนักเรียนชาวต่างชาติ 
・มีหนงัสือพิมพห์รือนิตยสารหาขอ้มูลท่ีเหมาระส าหรับชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยูใ่นญ่ีปุ่นรวมถึงนักเรียนชาวต่างชาติดว้ยอยูจ่  านวนไม่นอ้ย  

・มีทั้งท่ีเป็นภาษาจีน ภาษาเกาหลีและภาษาองักฤษ 

・มีทั้งท่ีตีพิมพแ์ละแจกฟรีภายในมหาวิทยาลยัหรือโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่นส าหรับนักเรียนชาวต่างชาติอยู่จ  านวนมาก 

・มีขอ้มูลท่ีมีประโยนช์เขียนไวม้ากมายแต่ก็มีขอ้มูลหรือโฆษณาท่ีไม่เหมาะสมต่อนกัเรียนชาวต่างชาติอยู่รวมกนัดว้ย ขอให้น ามาใชอ้ย่างระมดัระวงั 

 

■โฮมเพจของสมาคมนักเรียนชาวต่างชาติของแต่ละประเทศ 
สมาคมนักเรียนชาวต่างชาติของอินโดเนเชียในญ่ีปุ่น http://www.ppijepang.org 

สมาคมนักเรียนชาวต่างชาติของประเทศสิงคโปร์ http://www.ssaj.net/ 

สมาคมนักเรียนชาวไทยในญ่ีปุ่น http://tsaj.org/home/ 

สมาคมกลุ่มชาวจีนในโตเกียว 

ประชาชนชาวจีน(ไตห้วนั)http://www.newtsa.com/twtokyo/index.htmlนกัเรียนชาวจีนทัว่ประเทศญี่ปุ่นสมาคมศิษยเ์ก่านกัศึกษาชาวจีนใน

ญ่ีปุ่น http://www.liurixueren.org/index.php 

สมาคมนักเรียนชาวมาเลเชียในญ่ีปุ่น http://www.msajonline.net/ 

Vietnam Community http://betonamujin.com/ 

http://www.ppijepang.org/
http://www.ssaj.net/
http://tsaj.org/home/
http://www.newtsa.com/twtokyo/index.html
http://www.liurixueren.org/index.php
http://www.msajonline.net/
http://betonamujin.com/
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＜ตารางเช็ค＞ 
 

①มีปัญหาเร่ืองการเรียนไหม？ 
 
･････････････････････････YES  ／NO 

 
 

②มีปัญหาเร่ืองการใชชี้วิตไหม？････････････････････････YES   ／NO 

 
 

③รู้สึกเหงาโดดเด่ียวหรือไม่？･･････････････････････････････YES  ／NO 

 
 

④มีเพื่อนหรือรุ่นพี่ท่ีปรึกษาไดทุ้กเร่ืองใช่ไหม？･･････････YES ／NO 

 
 

⑤มีเพ่ือนชาวญี่ปุ่นใช่ไหม？ ･････････････････････YES  ／NO 

 
 

⑥ลองเขา้ร่วมโปรแกรมแลกเปล่ียนวฒันธรรมดูใช่ไหม？ ･･･････YES  ／NO 

 
 

⑦เคยไปเท่ียวต่างจงัหวดัของญ่ีปุ่นใช่ไหม？ ･･･････････YES  ／NO 

 
 

※ลองคิดยอ้นกลบัไปถึงการใชชี้วิตนักเรียนชาวต่างชาติในประเทศญ่ีปุ่น แลว้เขียนออกมา 
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4-10.กจิกรรมหางาน 
 
 

เมื่อหางาน แม้ว่าจะเป็นนักเรียนชาวต่างชาติก็ตาม จะไม่มีข้อยกเว้นพเิศษใดๆ จะต้องท ากจิกรรมหางานเหมือนกับ 
นักเรียนชาวญีปุ่่ น 

 

■คุณสมบัตพิเิศษของบริษัท 
＜บริษทัใหญ่＞ 

・พนักงานท่ีท างานในบริษทัใหญ่ๆของญ่ีปุ่น ส่วนมากแลว้จะท างานในบริษทัเดียวจนถึงเกษียณอายุ 

・ส่วนมากหลงัจากท่ีเขา้บริษทัแลว้ประมาณ1-3ปี ก็จะรู้จกัหัวหน้างานรุ่นพี่ท่ีร่วมงานได ้และหลงัจากนั้นก็จะไดรั้บมอบหมายงานท่ีส าคญัให้ 

・ถา้หากท างานในบริษทัใหญ่ท่ีมีสาขาในต่างประเทศ ก็อาจจะมีโอกาสไดไ้ปท างานท่ีต่างประเทศสูง  

・มีบริษทัอีกมากมายท่ีมีเงินเดือนท่ีมัน่คง และสวสัดิการท่ีดีพร้อม 

・ถา้หากเขา้อยูห่อพกัเด่ียวหรือหอพกัส าหรับครอบครัวได ้ค่าเช่าบา้นก็จะถูกลงมาก เพราะฉะนั้นจะมีรายไดม้ ัน่คงและค่อนขา้งสูง 

 
＜บริษทัระดบักลาง＞ 

・บริษทัระดบักลาง ส่วนมากจะยอมรับบุคลากรท่ี 「มีศกัยภาพ」 มีขอบแขตการท างานของตนอย่างกวา้งขวาง และตัง่ใจท างานอย่างจริงจงั 

・บริษทัขนาดกลางท่ีมีการผลิตในอยู่ในเมืองส าคญัๆของจีนหรือเอเชีย ซ่ึงมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

ย่อมตอ้งใช้การแข็งแกร่งของนกัเรียนชาวต่างชาติค่อนขา้งสูง  

・ด้านเงินเดือน ส่วนมากจะได้น้อยกว่าบริษัทใหญ่ รวมถึงสวสัดิการของบริษัทก็ไม่ค่อยจะดีมากนัก หากผลการประกอบการของบริษัทสูงข้ึน 

ก็อาจจะสามารถได้รับเงินเดือนมากกว่าบริษัทบริษัทใหญ่ๆได้เหมือนกนั  

 
＜บริษทัต่างประเทศ＞ 

・บริษทัท่ีตัง่ข้ึนในประเทศญ่ีปุ่นจากเงินลงทุนของต่างประเทศหรือบริษทัท่ีอยูใ่นต่างประเทศ เรียกว่า “ไกชิเคคิเงียว”หรือ “บริษทัต่างประเทศ”、 

・บริษัทต่างประเทศนั้ น ส่วนมากจะมีสาขาอยู่ในเมืองทั่วโลก นอกเหนือจากประเทศญ่ีปุ่นหรือในประเทศท่ีบริษัทแม่ตั่งอยู่  

ซ่ึงหากได้รับการจ้างงาน ก็อาจจะมีโอกาสได้ไปท างานในต่างประเทศด้วย  

・บริษทัต่างประเทศ มีแนวโน้มท่ีจะรับบุคลากรท่ีมีความสามารถสูงและมีประสบการณ์จากบริษทัอ่ืนมาแลว้  

・เงินเดือนสูงมาก แต่ก็ข้ึนอยูก่บัผลการท างานส่วนบุคคลหรือนโยบายการบริหารงานของบริษทั และการจา้งงานก็ไม่ใช่เร่ืองง่าย 
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■รู้จักใช้ข้อดีของการเป็นนักเรียนชาวต่างชาติ 
・เหตุผลหน่ึงท่ีบริษทัญ่ีปุ่นอยากรับนักเรียนชาวต่างชาติเขา้ท างานก็คือ มีความคุน้เคยดา้นภาษาและวฒันธรรมของทั้งประเทศแม่และประเทศญ่ีปุ่น 

・ส่วนมากบริษทัอยากให้นกัเรียนชาวต่างชาติจดจ าเก่ียวกบัการบริหารงานและวฒันธรรมของบริษทัญ่ีปุ่น 

หลงัจากนั้นก็จะคาดหวงัให้น ามาใชใ้นการบริหารจดัการในฐานะของพนกังานบริษทัท่ีฐานการผลิตหรือในบริษทัสาขาต่างประเทศ 

・นกัเรียนชาวต่างมีขอ้ดีในเร่ืองดงัท่ีกล่าวมา เมื่อท ากิจกรรมหางาน ส าคญัท่ีจะตอ้งหาบริษทัท่ีตอ้งการขอ้ดีในส่วนน้ี 

 

■เคาท์เตอร์ส าหรับหางานของโรงเรียน 
・มหาวิทยาลยัเอกชน จะมีทั้งเอกสารขอ้มูลหางานหรือใบปล้ิวรับสมคัรงาน หรืองานสัมนาหางานหรือโอเรียนเทชัน่ส าหรับกิจกรรมหางาน ท่ีจดัข้ึนโดย 

Carier Center หรือแผนกรับสมคัรงาน  

・ ส าหรับนักเรียนมหาวิทยาลยัจะเร่ิมกิจกรรมหางานตัง่แต่ข้ึนปี 3 และส าหรับนักศึกษาปริญญาโทร จะเร่ิมตัง่แต่ปี 1 

・รายละเอียด ส่วนมากจะเหมาะส าหรับนักเรียนชาวญ่ีปุ่น แต่ว่าควรจะเขา้ร่วมการสัมนาแบบน้ีไวจ้ะมีประโยชน์อย่างมาก 

・การไดรั้บค าแนะน าจากอาจารยเ์ฉพาะดา้นน้ีก็จะไดเ้ปรียบมากกวา่คนอ่ืนๆ 

 
＜ตารางเช็ค＞ 

 
※ประเภทงานท่ีตวัเองตอ้งการท า,จุดหรือขอ้ดีขอตวัเองท่ีสามารถน ามาเสนอได้  

 
①ประเภทงานท่ีตวัเองตอ้งการ？ 

 
 
 
 

②จุดหรือขอ้ดีท่ีน ามาเสนอของตวัเอง？ 
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4-11.การเปลีย่นแปลงสถานะทีพ่ านักอาศัยเมือ่เข้าท างาน 
 
 

กรณทีี่ยื่นขอเมื่อยังหางานไม่ได้และยังอยู่ในฐานะนักเรียนมหาวทิยาลัย  หลังจากทีเ่รียนจบแล้วกย็ังสามารถท ากิจกรรม 

หางานได้ 
 

■หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วก็สามารถท ากิจกรรมหางานได้  
・คนท่ีท ากิจกรรมหางานหลังจากท่ีจบมหาวิทยาลยัระยะสั้น,มหาวิทยาลัยภาคปกติและปริญาโทในฐานะ “นักเรียน” จ  าเป็นตอ้งเปล่ียนสถานะเป็น  

「在留資格特定活動 หรือ สถานะพ านักอาศยัพิเศษส าหรับกิจกรรมหางาน 」 

・คนท่ีใช้ระบบน้ีในการงานหางาน ก่อนท่ีจะหมดสถานะ “นักศึกษา” จะตอ้งขอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาของมหาวิทยาลยัของตนออก 

“จดหมายแนะน า” แลว้แนบไปพร้อมกบัใบยื่นค  าร้องขอ “สถานะพ านักอาศยัพิเศษส าหรับกิจกรรมหางาน” ท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง 

・“ สถานะพ านักอาศยัพิเศษส าหรับกิจกรรมหางาน” มีระยะเวลายาวนานสุดคือ 1 ปี 

・กรณีท่ีหางานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก  าหนดไว ้ ก่อนท่ีจะหมดสถานะ “สถานะพ านกัอาศยัพิเศษส าหรับกิจกรรมหางาน”  

จะตอ้งยืน่ขออนุญาตเปล่ียนแปลงสถานะไปเป็นสถานะพ านกัอาศยัท่ีสามารถท างานได้ 

・เม่ือไดรั้บ “สถานะพ านักอาศยัพิเศษส าหรับกิจกรรมหางาน” ตามท่ีไดย้ื่นขอดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

สามารถไดรั้บอนุญาตให้เขา้ออกประเทศและไดรั้บอนุญาตให้ท างานพิเศษไดด้ว้ย แต่จ าเป็นตอ้งยื่นขอแยกต่างหาก 

 
ขอ้ระวงั ）คนท่ีจบจากวิทยาลยั  การยื่นเปล่ียนแปลงขอ “สถานะพ านกัอาศยัพิเศษส าหรับกิจกรรมหางาน” เพื่อท่ีจะท ากิจกกรรมหางานนั้น ยงัไม่สามารถท าได ้

 
 

■เงื่อนไขในเพือ่เปลีย่นแปลงสถานะพ านักอาศัยส าหรับท างาน 
・กรณีท่ีนักเรียนชาวต่างชาติท างาน ปกติแลว้ จะตอ้งเปล่ียนแปลงเป็นสถานะจาก “นักเรียน” เป็นสถานะท่ีสามารถท างานไดต้วัอย่าง）

ถา้เป็นคนท่ีท างานเก่ียวกบัการบริหาร จะเปล่ียนเป็น “ 人文知識・国際業務 ผูมี้ความรู้ดา้นวฒันธรรม 

ท างานกบับริษทัสาขาในต่างประเทศ”  หรือถา้ท างานเก่ียวกบั IT จะเปล่ียนเป็นสถานะ “ 「技術  ช่างเทคนิค 」 

 
● ขอบเขตของ 「人文知識・国際業務 ผูมี้ความรู้ดา้นวฒันธรรม ท างานกบับริษทัสาขาในต่างประเทศ」 

①  คนท่ีจบการศึกษาจากคณะเก่ียวกบัมนุษยศาสตร์ในมหาวิทยาลยัหรือระดบัปริญญาโท  กรณีท่ีไดง้านในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาน้ี  ตวัอย่าง ）

กรณีของชาวต่างชาติท่ีท างานเก่ียวกบัการออกแบบ 

การคิดคน้ผลิตภณัฑ์ในการตกแต่งภายในห้องหรือแฟชัน่ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้ความคิดบนพ้ืนฐานทางดา้นวฒันธรรมของประเทศนั้นๆ 

 

※ใ น ก ร ณี น้ี  แ ม้ ว่ า จ ะ ไ ม่ จ บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ห รื อ วิ ท ย า ล ั ย  ก็ จ  า เ ป็ น ต้ อ ง มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ อ ย่ า ง น้ อ ย 3 ปีข้ึนไป 
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②คนท างานดา้นภาษา เช่น ล่ามแปลภาษา 
ล่ามแปลเอกสารท่ีจบการศึกษาจากวทิยาลยัหรือมหาวทิยาลยัโดยไม่ค านึงวา่ตอ้งจบทางดา้นมนุษยศาสตห์รือวทิยาศาสตร์ 

※ไม่จ าเป็นตอ้งมีประสบการณ์ 
 

 
●ขอบเขตของ 「技術 ช่างเทคนิค 」 

・กรณีท่ีจบจากคณะวิทยาศาสตร์และท างานเก่ียวกบัสาขานั้น  

แต่กรณีของงานเทคนิคท่ีเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มูลหรืองานท่ีจ  าเป็นตอ้งใชค้วามรู้  

ถา้หากผ่านการทดสอบเก่ียวกบัเทคนิคการประมวลผลขอ้มูลท่ีทางกระทรวงยติุธรรมไดก้  าหนดไว ้ คนก็มีคุณสมบติัท่ีจะท างานได ้

โดยไม่ค  านึงถึงประวติัการศึกษา 

・กรณีของคนท่ีได้รับคุณสมบัติ “ผู ้เ ช่ียวชาญ” ท่ีจบการศึกษาจากวิทยาลัย (หลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยอาชีวศึกษา)และท างานเ ก่ียวกับ  「人

文知識・国際業務 ผูม้ีความรู้ดา้นวฒันธรรม ท างานกบับริษทัสาขาในต่างประเทศ」หรือ 「技術 ช่างเทคนิค 」 

กรณีท่ีงานที่ท าและสาขาที่เรียนมาเก่ียวข้องสัมพนัธ์กัน ก็สามารถไดรั้บสถานะพ านกัอาศยัเช่นเดียวกัน  แต่แม้ว่าจะมีคุณสมบติัเป็น “ผูเ้ช่ียวชาญ” 

ทางด้านช่างตดัผม ความงามและพยาบาลจากวิทยาลยัอาชีวศึกษาก็ตาม เน่ืองจากเป็นอาชีพที่ชาวต่างชาติไม่สามารถจะท างานได ้

ตามกฎหมายของกองตรวจคนเขา้เมือ  

■ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสถานะที่พ านักอาศัย 
จดัเตรียมเอกสารข้างล่างน้ีให้พร้อม และไปยื่นขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานะท่ีพ านักอาศยัได้ที่กองตรวจคนเขา้เมือง  

ตามกฎแล้วสามารถยื่นขอได้ตัง่แต่เดือนมกราคมของปีนั้นได ้ เพราะฉะนั้นขอให้รีบไปยื่นขออนุญาตโดยเร็ว  

เน่ืองจากมีตวัอย่างที่ใช้เวลาในการตรวจสอบนานมาก จนไม่ทนัเร่ิมงานในเดือนเมษายน 

＜เอกสารท่ีตอ้งจดัเตรียม＞ 

・พาสปอร์ต 

・บตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่

・ใบค าร้องยื่นขออนุญาตเปล่ียนแปลงสถานะท่ีพ านักอาศยั（ขอรับไดท่ี้ประชาสัมพนัธ์ของกองตรวจคนเขา้เมือง） 

・ใบประวติัของผูย้ื่น（ เขียนประวติัการศึกษา และเหตุผลท่ียื่นลงในแบบฟอร์ม） 
 

＜เอกสารท่ีทางบริษทันายจา้งตอ้งออกให้> 

・ส าเนาหนังสือสัญญาจ้าง（รายละเอียดการท างานท่ีต้องปฏิบัติ,ระยะเวลาจ้างงาน,สถานะและค่าตอบแทนท่ีระบุไว้อย่างชัดเจน） 

・ใบรายงานภาษีและส าเนาการจดทะเบียนการคา้ของบริษทัท่ีจา้งงาน  

・หนังสือแนะน าบริษทั 
 

＜เอกสารท่ีทางมหาวิทยาลยัออกให้＞ 
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・ใบประกาศณียบัตรจบการศึกษาและใบรับรองคาดการณ์ว่าจะจบการศึกษา  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.ก า ร รั บมื อ เ มื่ อ เ กิ ด เห ตุ ฉุ ก เ ฉิน  
 

รับทราบเกีย่วกบัการรับมือในกรณีที่ 

เกดิความกงัวลในการใช้ชีวิตในประเทศที่ไม่คุ้นเคย  หรือเมื่อเกดิเหตุฉุกเฉินเช่นในยามเจ็บป่วย 

หรือเกดิภัยพบิตัิ เป็นต้น 
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5-1.การรับมือเมื่อไม่สบาย 
 
 

ความกังวลส าหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่ต้องใช้ชีวติห่างไกลครอบครัวกค็ือได้รับการรักษาเหมาะสมหรือไม่เมื่อได้รับบาดเจ็บ 

หรือไม่สบาย ขอให้รู้จักการรักษาของญี่ปุ่นให้พร้อมเสมอ 
 

■ขอให้รับการรักษาจากแพทย์ 
・นักเรียนชาวต่างชาติท่ีใชชี้วิตในสถานท่ีไม่คุน้เคย ทั้งสภาพอากาศทั้งเง่ือนไขธรรมชาติแตกต่างกนั ท าให้สุขภาพอ่อนแอไม่สบายไดง่้าย 

・หากไม่รับการรักษาจากแพทยเ์น่ืองจากปัญหาเร่ืองภาษาหรือคิดว่ายุง่ยาก อาจจะท าให้อาการหนักข้ึนได ้

เพราะฉะนั้นขอให้ไปโรงพยาบาลหรือสถานท่ีให้การรักษาโดยเร็ว 

・เม่ือไปโรงพยาบาลหรือสถานท่ีให้การรักษา ขอให้น าบตัรประกนัสุขภาพไปดว้ย  
 

■วธิีการเลอืกโรงพยาบาล・สถานท่ีให้การรักษา 
・มีสถานท่ีให้การรักษาหรือโรงพยาบาลมากมาย 
ตั่งแต่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ท่ีมีครบทุกแผนกจนถึงโรงพยาบาลขนาดเล็กท่ีเป็นกิจการส่วนบุคคล 

・โรงพยาบาลขนาดใหญ่ จะเสียเวลารอเข้ารับการรักษานาน หากเจ็บป่วยเล็กน้อยเช่นเป็นหวดัหรือปวดท้อง 

ควรจะไปยงัโรงพยาบาลขนาดเล็กหรือสถานท่ีให้การรักษาจะเร็วกว่า  

・กรณีท่ีสถานท่ีให้การรักษาประจ าโรงเรียน ก็ควรจะเขา้ใชบ้ริการท่ีนั่นเช่นกนั 

・ควรจะสอบถามผู้รู้หรือทราบข้อมูล เช่นอาจารยท่ี์ปรึกษาของโรงเรียนหรือผูป้กครอง และหาองค์กรรักษาท่ีเหมาะสมกับตัวเองมากท่ีสุ ด  

 

■ถ้าหากจ าเป็นต้องนอนโรงพยาบาล 
・ถา้หากแพทยพ์ูดว่า “ใหน้อนโรงพยาบาล”  ขอให้ปฏิบติัตามท่ีแพทยส์ัง่ 

・ของท่ีจ าเป็นตอ้งใชเ้ม่ือนอนโรงพยาบาลนั้น ทางโรงพยาบาลจะแจง้ให้ทราบเอง 

(เฉพาะคนท่ีมี)ตราประทบัช่ือ,บตัรประกนัสุขภาพ,บตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ , ถว้ยชามอุปกรณ์ท่ีใชส่้วนตวั 

ชุดชั้นใน,ชุดนอน,อุปกรณ์ซักลา้งต่างๆ,อุปกรณ์การรับประทานอาหาร（ตะเกียบ・ชอ้น・

แกว้ส าหรับด่ืมเป็นตน้）,สลิปเปอร์,เคร่ืองเขียน,เงิน,ของใชใ้นชีวิตประจ าวนัส าหรับผูห้ญิงเป็นตน้  

・ตอนนอนโรงพยาบาล ปกติแลว้จะถูกเรียกเก็บเงินค่าประกนัหรือตอ้งมีผูป้ระกนั（ ประมาณ 1 แสนเยน） 

・เงินประกัน จะถูกหักออกจากค่าใช้จ่ายจริงจากใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล เพราะฉะนั้นขอให้เก็บใบเสร็จของเงินประกันไวใ้ห้ดีอย่าท าหาย  

■โรงพยาบาลฉุกเฉินท่ีเปิดบริการในตอนกลางคืน วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
・โรงพยาบาลญ่ีปุ่น จะไม่รักษาในตอนกลางคืน วนัอาทิตยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษ์  

・กรณีคนท่ีไดรั้บบาดเจ็บหรือคนป่วยฉุกเฉินในช่วงเวลาดงักล่าว จะไดรั้บการรักษาท่ีโรงพยาบาลฉุกเฉิน  

・มีโรงพยาบาลฉุกเฉินอยู่ท่ีไหนบา้งนั้น ขอให้โทรศทัพไ์ปท่ี  ศูนยบ์ริการทางโทรศพัทข์องสถานีดบัเพลิง ☎03-3212-2323 
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5-2.เมื่อ เกิด เจ็บ ป่วยกระทันหันหรือไ ด้ รับบาด เ จ็บ รุนแรง  
 
 

เมื่อได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากอบัุติเหตุ หรือเจ็บป่วยทีม่ีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงในตอนกลางคืน จ าเป็นต้องเรียกรถ 

พยาบาลพาส่งโรงพยาบาล เพื่อรับการรักษาเบื้องต้นอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

■หมายเลขโทรศัพท์เรียกรถพยาบาล、☎119 
・หมายเลขโทรศพัท์เรียกรถพยาบาลนั้น ทัว่ประเทศญ่ีปุ่นจะใชห้มายเลขเดียวกนั โดยไม่มีหมายเลขเขต คือ ☎119 

・ถ้าโทรจากโทรศัพท์สาธารณะ ขอให้กดปุ่มสีแดงส าหรับเหตุฉุกเฉินท่ีอยู่ด้านหน้าเค ร่ืองโทรศัพท์ก่อน แล้วจึงกดหมายเลข ☎119  

・เม่ือฝ่ายตรงข้ามรับโทรศพัท์แลว้ ขอให้บอกว่าให้ชดัเจนว่ามีเหตุไฟไหมห้รือต้องการเรียกรถพยาบาล 
 

■ขั้นตอนการเรียกรถพยาบาล 
①บอกท่ีอยูข่องผูป่้วยหรือผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ 

②บอกสภาพอาการหรือบาดแผลอาการ 

③เม่ือไดย้นิเสียงสัญญานของรถพยาบาลเขา้มาใกลแ้ลว้ ใหรี้บออกไปยนืรอเรียกรถท่ีถนน  
 

■เม่ือลงัเลวา่ควรจะเรียกรถพยาบาลหรือไม่ ขอใหป้รึกษาทางโทรศพัทด์ูก่อน 

・จะให้ค าปรึกษาว่ามีความจ าเป็นต้องเรียกรถพยาบาลหรือไม่ รวมถึงตัดสินว่าอยู่สถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่ และจะแนะน าสถานท่ีให้การรักษาใ ห้ 

☎#7119  ศูนย์ปรึกษาเหตุฉุกเฉิน（ในโตเกยีว） 
โทรศพัทมื์อถือ,ＰＨＳ,สาย Push , เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง ไม่มีวนัหยดุ 

※เบอร์โทรศพัท์สายนอก ใน 23 เขต ：☎03-3212-2323 

เขตทามะ：☎042-521-2323 

■「แนะน าสถานที่ให้บริการกรณฉุีกเฉิน」ฉบับเขตโตเกียว 
・สามารถตรวจสอบสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ทางอินเตอร์เน็ต（PC・สมาร์ทโฟน・โทรศัพท์ มื อ ถือ）  

ไดเ้ปิดให้บริการ 「แนะน าสถานท่ีให้บริการกรณีฉุกเฉิน」 

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kyuuimuka/guide/main/index.html 

 
■สถานที่ดับเพลิง「คู่มือการใช้รถพยาบาล」 
・เปิดให้บริการรวบรวมการรับมือกบัสถานการณ์ ส่ิงของท่ีจ  าเป็น ข้ึนตอนการปฐมพยาบาลจนกว่ารถพยาบาลจะมา และจนมาถึง 

ไดจ้าก  「คู่มือการใชร้ถพยาบาล」 และสามารถดาวน์โหลดไดท่ี้ 

http://www.fdma.go.jp/html/life/kyuukyuusya_manual/index.html 

※มีทั้งภาษาญ่ีปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาเกาหลี  

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kyuuimuka/guide/main/index.html
http://www.fdma.go.jp/html/life/kyuukyuusya_manual/index.html
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5-3.การถูกขโมย・ของหาย 
 
 

เมื่อมีการถูกขโมยของหรือของหาย ขอให้แจ้งต ารวจหรือองค์การที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด 
 

■การรายงานไปยงัต ารวจ  ทีเ่บอร์โทรศัพท์ ☎110 
・เม่ือถูกขโมยของมีค่าหรือมีการจ้ีปลน้ สามารถโทรศพัทแ์จง้ไดท่ี้เบอร์น้ีซ่ึงใชเ้บอร์เดียวกนัทัว่ประเทศ ☎110 

・หลงัจากท่ีบอกช่ือสกุลท่ีอยู่เสร็จแลว้ ขอให้บอกรายละเอียดท่ีเกิดข้ึน 

・หากใชโ้ทรศพัทส์าธารณะ ขอให้กดปุ่มสีแดงส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินก่อน แลว้กดหมายเลข☎110 

 
■ขอให้แจ้งต ารวจให้เร็วที่สุด และทางต ารวจจะออกใบรับรองเหตุการณ์ 
・ เ ม่ือถูกขโมยของ หรือเ ม่ือของมี ค่าหาย ขอให้ไปท่ีสถานีต ารวจหรือป้อมยามท่ีอยู่ใกล้  แล้ว ส่ง  “ใบแจ้งของหาย”  

“ใบแจง้การถูกขโมยของ” 

・แลว้จะไดรั้บการออกเอกสารท่ีจะยนืยนัการถูกขโมยหรือของหาย 

・ถา้ไม่ส่งใบแจง้ จะไม่สามารถยนืยนัเหตุการณ์ภายหลงัได้ 

 
■สมุดธนาคารและตราประทับช่ือถูกขโมย！ 
・เมื่อรู้ว่าบัตรธนาคารหรือสมุดธนาคารหรือตราประทับช่ือถูกขโมยหรือหาย ขอให้แจ้งท่ีธนาคารทันที  และรีบกันเพื่อไม่ให้กดเงินสดได้ 

 

■เม่ือพาสปอร์ตหาย 
・เม่ือถูกขโมยพาสปอร์ตหรือพาสปอร์ตหาย ก่อนอ่ืนขอให้ไปสถานีต ารวจ เพ่ือให้เจา้หน้าท่ีออกใบยืนยนั “ใบแจง้ของหาย” หรือ 
“ใบแจง้การถูกขโมยของ” 

・น าไบยนืยนันั้นไปท่ีสถานทูต  แลว้ยืน่จอให้ออกพาสปอร์ตใหม่ให ้

 
■สถานทีใ่ห้ค าปรึกษาเม่ืองเกดิปัญหาเ บ อ ร์ โ ท ร ศั พ ท์  ☎#9110 
・เม่ืออยากปรึกษาเจา้หนา้ท่ีต ารวจ เร่ืองปัญหาเป็นตน้ ขอให้โทรศพัท์ไปท่ีศูกให้ค  าปรึกษาของกรมต ารวจ  

ศูนย์ให้ค าปรึกษาของกรมต ารวจ☎＃9110       หรือ     ☎03-3501-0110 

（รับปรึกษาเฉพาะวนัธรรมดา／8:30～17:15） 
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5-4.เมื่ อ กล าย เ ป็น ผู้กระท าผิดห รือ ผู้ ไ ด้ รับความ เ สี ยหายจากอุ บัติ เหตุ จร าจร  
 
 

ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึน้ หรือถูกดึงให้เข้าร่วมอยู่ในเหตุการณ์ เร่ืองส าคัญคอืต้องใจเย็น และคิดถึงวิธีการรับมือกับ 
อบัุติเหตุน้ัน 

 

■การรับมือกบัอุบัตเิหตุ 
①กรณีที่มีผู้บาดเจ็บสาหัส ก่อนอื่นต้องปฐมพยาบาลก่อน 
・กรณีท่ีมีผูบ้าดเจ็บสาหัสเน่ืองจากอุบัติเหตุ ทั่วประเทศสามารถเรียกรถพยาบาลพาส่งโรงพยาบาลได้ท่ีเบอร์โทรศัพท์ ☎119 

・ณ ตอนนั้นแมจ้ะคิดว่าไม่มีบาดแผลรุนแรงก็ตาม อาจจะเกิดอาการรุนแรงภายหลงั หรือมีอาการตามมา 

เพราะฉะนั้นขอให้เขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาล 

 
② โทรศัพท์เรียกต ารวจได้ท่ีเบอร์โทรศัพท์  ☎110  

・โทรศพัท์เรียกต ารวจไดท่ี้เบอร์โทรศพัท์  ☎110 เ บ อ ร์ เ ด่ี ย ว กั น ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ  

・ถามช่ือสกุล ท่ีอยู่และเบอร์โทรศพัทข์องคู่กรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุ 

・ให้เจา้หน้าท่ีต ารวจตรวจสอบสถานการณ์อุบติัเหตุ 

・หลงัจากนั้น ทางเจา้หน้าท่ีต  ารวจจะตดัสินและออกเอกสารยื่นยนัว่าฝ่ายไหนจะเป็นผูรั้บผิดชอบ  

 
③ ท าการต่อรองค่าเสียหายหรือค่ารักษาพยาบาล 

・ท าการต่อรองค่าเสียหายหรือค่ารักษาพยาบาลระหว่างผูก้ระท าผิดและผูไ้ดรั้บความเสียหาย  

・ผูก้ระท าผิดจะตอ้งรับผิดชอบค่าชดเชยความเสียหายหรือค่ารักษาพยาบาล  

・การต่อรอง ค่อนขา้งจะยุ่งยากซับซ้อบ 

เพราะฉะนั้นขอแนะน าว่าควรจะปรึกษาองค์กรท่ีให้ค  าปรึกษาหรือขอร้องให้คนญ่ีปุ่นท่ีรู้จกัหรือผูค้  ้าประกนัเป็นคนต่อรองให้ 
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5-5.การป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้  
 
 

ตัวอย่างสาเหตุติดอันดับต้นๆท่ีท าให้เกิดไฟไหม้ได้ ก็คือ「เตาแก๊ส」 และ「บุหร่ี」 

รวมถึง ในฤดูหนาว มักจะเกิดไฟไหม้จาก 「เตาฮีตเตอร์」ค่อนข้างมาก ขอให้ระมัดระวงั 
 

■การป้องกันและการระวัง 
1）ระวงัไฟท่ีเกิดจาก ｢เตาแก๊ส」 

・   ไม่ควรวางส่ิงของท่ีไหมไ้ฟง่าย ไวบ้ริเวณรอบ “เตาแก๊ส” 

・ไม่ควรปล่อยท้ิงหมอ้ท่ีตั้งไฟไวบ้น “เตาแก๊ส” ระหวา่งท่ีท าอาหาร 

・กรณีท่ีเกิดไฟลุกติด  ขอให้ดบัเพลิงขั้นตน้อย่างทนัที 

②  ใชถ้งัดบัเพลิงดบัไฟ 

② การใส่น ้ าในกระทะน ้าท่ีก าลงัร้อนนั้น เป็นเร่ืองท่ีอนัตราย 

ขอให้ดบัเพลิงดว้ยผา้ขนหนูชุบน ้าหรือปิดหมอ้ดว้ยฝาหมอ้ท่ีมีขนาดใหญ่ หรือใส่ผกัดิบเขา้ไปจ านวนมาก เป็นตน้ 

 
2） ขอให้ระวงัไฟจากกน้บุหร่ี 

・ไฟจากบุหร่ี ขอให้ดบัในท่ีเข่ียบุหร่ีให้เรียบร้อย 

・ตอนท่ีจะท้ิงเถา้บุหร่ีของท่ีเข่ียบุหร่ีลงในถงัขยะก็เช่นกนั ขอให้ใชน้ ้ าดบัให้สนิทก่อนท้ิงเสมอ 

・ไม่ท้ิงบุหร่ีท่ียงัมีไฟติดอยูอ่ยา่งเด็ดขาด 
 

3）เรียนรู้วิธีใช้ถงัดบัเพลิงไว ้

・ตรวจสอบต าแหน่งท่ีวางถงัดบัเพลิงในสถานท่ีพกัอาศยัของตนไว  ้

・หากทราบวิธีการใช้งานถังดับเพลิงไวล่้วงหน้าแล้ว  จะได้ใช้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  

 

■เมื่อดูเหมือนว่าไฟก าลังจะลุกลามขยายออกไป ให้โทรศัพท์แจ้งท่ีสถานีดับเพลิง☎119 
・กรณีท่ีไฟเหมือนจะลุกลามออกไป ขอให้ตะโกนเสียงดงัว่า 「火事だ！คะจิดะ 」 เพ่ือนเตือนคนท่ีอยู่ใกลเ้คียงทราบと 

・เม่ือโทรศพัทไ์ปท่ีสถานีดบัเพลิง  เบอร์ ☎119  และบอกว่าไฟไหม ้「火事です คะจิเดส 」 แลว้บอกท่ีอยู่ท่ีเกิดเพลิงไหม  ้

・ขอใหอ้พยพหนีไปยงัสถานท่ีปลอดภยั 

・เม่ือรถดบัเพลิง ต ารวจหรือเจา้ของบา้นมาถึงท่ีเกิดเหตุ ขอให้ปฏิบติัตามค าสั่งของคนเหล่านั้น 

 
■ประกัน 
・แมนชัน่และอพาร์ทเมน้ต์ส าหรับเช่า ส่วนมากเม่ือยา้ยเขา้ตอ้งท าประกนัอคัคีภยัตามระบบ 

เพราะฉะนั้นขอให้ปรึกษากบัเจา้ของบ้านว่าควรท าการจดัการอย่างไรต่อไป 
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5-6.เมื่อประสบภัยธรรมชาติ 
 
 

ญี่ปุ่นเป็นหน่ึงในประเทศทีเ่กิดแผ่นดินไหวได้ง่ายมากที่สุด ควรมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ 
 

■เมื่อเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึน้ในที่โล่งแจ้ง 
・เม่ือเกิดแผ่นดินไหวข้ึนบนทอ้งถนน ขอให้อพยพหนีภยัไปในท่ีโล่งกวา้ง หากอยูใ่กลตึ้กสูง อาจจะมีส่ิงของตกลงมาจากขา้งบน เป็นอนัตรายได  ้

・กรณีเกิดแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ การคมนาคมต่างๆจะเป็นอมัพาต ขอให้ตรวจสอบสถานการณ์ทางอินเตอร์เน็ตหรือโทรศพัท์มือถือแบบวนัเซ็ค 

และขอให้อยู่ในความสงบ 

・โทรศพัท์ อาจจะถูกก  าหนดการใช้งาน บางคร้ังอาจจะใชไ้ม่ได ้

เพราะฉะนั้นขอให้ใชก้ารฝากขอ้ความส าหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเพื่อตรวจสอบความปลอดภยัของคนรู้จกั  

 

■เมื่อเกิดแผ่นดินไว้รุนแรง ขณะอยู่ในห้อง 
・ก่อนอ่ืน ขอให้ปิดเตาแก๊สหรือฮีตเตอร์ก่อน และเพ่ือป้องกนัไม่ให้วสัดุส่ิงของตกโดนศรีษะร่างกาย ขอให้ลบเขา้ไปใตโ้ต๊ะ 

ตอ้งเป็นโต๊ะท่ีขาแข็งแรงพอ และขอให้อยู่ใตโ้ต๊ะจนกว่าเหตุการณ์จะสงบลง  

・เม่ือหยุดไหวแลว้ ขอให้ติดตามสถานการณ์ท่ีถูกต้องทางโทรทศัน์  วิทยุหรืออินเตอร์เน็ต  และขอให้อยู่ในความสงบ  

 

■เตรียมพร้อมส าหรับแผ่นดินไหว 
・ยึดตูเ้ยน็ เฟอร์นิเจอร์หรือชั้นหนังสืออาจจะลม้ไดไ้วติ้ดกบัผนัง หรือไมย้ึดค ้ าไวติ้ดกบัเพดาน 

・ควรจะน าวิทยุ ไฟฉาย ของกิน เส้ือผา้ ของมีค่า น ้ าด่ืม ยา หรือของกินส าหรับด ารงชีวิตใส่ในกระเป๋าส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินเตรียมไว  ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

マメ知識:    スマートフォンのアプリにも、伝言板があります。また、電話がつながらない時は、skype、 

twitter、Facebookなどを利用するのも良いでしょう。 
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6.สถานที่ ใ ห้ ค าป รึ กษาแ ต่ละ เ ร่ื อง  
 

ขอแนะน าองค์กรที่ให้ค าปรึกษาเมื่อต้องเผชิญกับความรู้ทางกฎหมาย เช่นในกรณีเกิดอุบัตเิหตุทางจราจร 

เป็นต้น 
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6-1.สถานที่ให้ค าปรึกษาแก่ชาวต่างชาติในเขตโตเกียว  
 
 

จะขอแนะน าสถานที่ให้ค าปรึกษาแก่ชาวต่างชาติที่สามารถให้บริการหลายภาษาในเมือง สามารถให้บริการได้หลากหลาย  
สาขาความรู้ เพราะฉะน้ันคิดว่าจะได้รับค าแนะน าทีเ่หมาะสมและถูกต้องมากทีสุ่ด 

 

①คณะกรรมการแลกเปลีย่นนานาชาตกิรุงโตเกียว(International Communication Committee) 
โฮมเพจ ：http://www.tokyo-icc.jp/ 

・คณะกรรมการแลกเปล่ียนนานาชาติไดถู้กตัง่ข้ึนภายใน 21 เขตของโตเกียว และเปิดให้บริการให้ค  าปรึกษาแก่ชาวต่างชาติดว้ยภาษาต่างๆ  

・คณะกรรมการแลกเปล่ียนนานาชาติกรุงโตเกียวน้ี 

ไดเ้ปิดให้บริการทางโฮมเพจทางดา้นกฎหมาย,สถานะท่ีพ  านกัอาศยั,การรักษาพยาบาล,นักเรียนชาวต่างชาติ เป็นตน้  

 

② สถานที่ให้ค าปรึกษาแก่ชาวต่างชาติในโตเกียว（ปรึกษาทางโทรศพัท์หรือคุยส่วนตวัได ้ฟรี） 

โฮมเพจ ：http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/sodan/ 
・เปิดให้ค าปรึกษาปัญหาทางดา้นการใชชี้วิต,กฎหมายและการรักษาพยาบาล  

・มีเจา้หน้าเฉพาะทางให้ค าปรึกษา หรืออาจไดรั้บค าแนะน าจากทนายความ,นักการบญัชีตามความจ าเป็น 

＜ภาษาและเวลาท่ีให้บริการ＞ 
 

ภาษา องักฤษ ☎03-5320-7744 จนัทร์-ศุกร์ 9:30-12:00、13:00-17:00 

ภาษาจีน ☎03-5320-7766 องัคาร,ศุกร์ 9:30-12:00、13:00-17:00 

ภาษาเกาหลี ☎03-5320-7700 พุธ 9:30-12:00、13:00-17:00 
 

③ “สถานที่ให้ค าปรึกษาสิทธิส่วนบุคคล” ฝ่ายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนส านักงานกฎหมายของโตเกยีว 
( TOKYO Legal Affairs Bureau) ( ปรึกษาทางโทรศัพท์หรือคุยส่วนตวัได้ ฟรี)  
อาคารร่วม 2 kudan 1-1-15  Kudanminami  Chiyoda-ku 102-8225 

・คณะกรรมการคุม้ครองสิทธิมนุยชนจะให้ค  าปรึกษาปัญหาสิทธิส่วนบุคคลเป็นหลกั  

・เพ่ือปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของผูป้รึกษา แมว้่าจะมีการจา้งงานอย่างผิดกฎหมายแต่ก็ไม่สามารถรายไดโ้ดยตรง 

＜ภาษาและเวลาท่ีให้บริการ＞ 

ภาษาจีน ☎03-5213-1372 จนัทร์ 13:30-16:00 

ภาษาองักฤษ･ภาษาเยอรมนั☎03-5213-1372 องัคาร,พฤหัส13:30-16:00 
 

ภาษาญ่ีปุ่น โทรศพัท์ปรึกษาดา้นสิทธิส่วนบุคคลไดท้ัว่ประเทศท่ีเบอร์☎0570-003-110 

เวลาท่ีให้บริการ  วนัธรรมดา 8.30- 15.15  

file:///C:/Users/Public/Documents/โฮมเพจ%20：http:/www.tokyo-icc.jp/
file:///C:/Users/Public/Documents/โฮมเพจ%20：http:/www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/sodan/
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6-2.สถานที่ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายของสมาคมทนายความ  
 
 

ในแต่ละจงัหวดั จะมศูีนย์ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายของสมาคมทนายความญี่ปุ่น และยังให้ค าปรึกษากับชาวต่างชาต ิ
โดยจะจัดหาล่ามพิเศษให้ 

 

①สมาคมทนายความญี่ปุ่น 
โฮมเพจ ：http://www.nichibenren.or.jp/index.html 

 
1）ลิสต์สมาคมทนายความทั่วประเทศhttp://www.nichibenren.or.jp/bengoshikai.html 

・สามารถเขียนข้อความหรือสร้างลิงค์ในหน้าแนะน าสมาคมทนายความ  สมาคมทนายความแต่ละสมาคมทั่วประเทศได้ 

 
2）ศูนย์ปรึกษาทางกฎหมาย（ให้ค าปรึกษาแก่ชาวต่างชาต）ิ 

Yotsuyaekimae biru 2F ,1-4  Yotsuya,Shijuku-ku,Tokyo 〒160-0004  

ศูนยใ์หค้  าปรึกษาดา้นกฎหมายโยทสึยะ สามาคมทนายความ 

・ในโตเกียว สมาคมสงเคราะห์ทางกฎหมายท่ีมีอยูท่ ัว่ประเทศ จะประสานงานร่วมกบัสมาคมทนายความ（สมาคมทนายความโตเกียว,สมาคมทนายความ 1, 

สมาคมทนายความ2)   รับให้ค  าปรึกษาแก่ชาวต่างชาติ 

・สามารถปรึกษาทางดา้นกฎหมายได ้เช่น เด่ียวกบัสถานะท่ีพ านักอาศยั,สัญชาติ,การแต่งงาน -การหย่าระหว่างประเทศ 
และกรณีทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  

・ทุกกรณีท่ีเก่ียวกบัขอ้งกบักฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น เช่น กรณีของชาวต่างชาติท่ีพูดภาษาญ่ีปุ่นไม่เก่งมากนกั,กรณีแรงงาน,กรณีข้ึนศาล เป็นตน้  
 

＜ค่าปรึกษา＞ 

30นาที ：5,250เยน （รวมภาษี） ต่อเวลาทุกๆ 15นาที   、2,625 เยน（รวมภาษี） 

※ทุกวนัพฤหัสบดี จะรับปรึกษาฟรี ส าหรับคนที่มีรายไดน้อ้ย 
 

＜ภาษาท่ีให้บริการ＞ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาองักฤษ,ภาษาจีน 

＜เวลาและวิธีการับสมคัร＞ 

จนัทร์-เสาร์ 9:30～16:30  ※  ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

ระบบจองทางโทรศพัท์ 

＜เบอร์โทรศพัท์สอบถาม  จอง＞ 

☎03-5367-5280 

file:///C:/Users/Public/Documents/โฮมเพจ%20：http:/www.nichibenren.or.jp/index.html
http://www.nichibenren.or.jp/bengoshikai.html
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6-3.อง ค์ ก ร ใ ห้ ค า ป รึ กษ าประช าชน ในกลุ่ ม ขอ งนั ก เ รี ยนช าว ต่ า งช าติ  
 
 

 

แมว้า่จะเป็นองคก์รปรึกษาระหวา่งประชาชนกต็าม แตก่รั็บใหค้  าปรึกษาปัญหาต่างส าหรับนกัเรียนชาวตา่งชาติ 
 

①YWCA โตเกียว 「ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนชาวต่างชาติ」 
โฮมเพจ ：http://www.tokyo.ywca.or.jp/ryugakusei/r-info-consultation.html 
อาคาร YWCA Tokyo  1-8-11 Surugadai Kanda  Chiyoda-ku  〒101-0062  ☎03-3293-1233 

･ให้ขอ้มูลและให้ค  าปรึกษาท่ีส าคญัในการใชชี้วิตนกัเรียน  

･ส ม า ชิ ก ข อ ง กิ จ ก ร ร ม  “ พ่ อ แ ม่ ข อ ง นั ก เ รี ย น ช า ว ต่ า ง ช า ติ ”  YWCA โตเกียว จะรับผิดชอบการปรึกษา 

･ปรึกษาทางโทรศพัท์   ปรึกษาส่วนตวั 
 

＜ภาษาท่ีใหบ้ริการ＞

ภาษาญี่ปุ่น 

＜วนัเวลาท่ีให้บริการ＞ 

จนัทร์,องัคาร,พฤหัส,ศุกร์13:30～17:30  ※ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

http://www.tokyo.ywca.or.jp/ryugakusei/r-info-consultation.html
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6-4.การให้ค าปรึกษาปัญหาทางด้านจิตใจทางโทรศัพท์  
 
 

ถ้ามีปัญหาทางจิตใจ ขอให้โทรศัพท์ปรึกษาได้ 
 

①  การให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์「โทรศัพท์ของชีวิต」 ทั่วประเทศ 
โฮมเพจ：http://www.find-j.jp/ 
จะให้ค  าปรึกษาปัญหาต่างๆทางโทรศพัท์ 

 
จงัหวดัไซตามะ โทรศัพท์ของชีวติในไซตามะ ☎ 048-645-4343 24 ชั่วโมง 

จงัหวดัจิบะ โทรศัพท์ของชีวติในจิบะ ☎ 043-227-3900 24 ชั่วโมง 

โตเกียว โทรศัพท์ของชีวติในโตเกยีว ☎ 03-3264-4343 

FAX03-3264-8899 

24 ชั่วโมง 

โตเกียว โทรศัพท์ของชีวติในทามะ 
โตเกียว 

☎ 042-327-4343 10:00- 21:00 
 

วนัศุกร์ท่ี 3 ของเดือน 

10：00– วนัอาทิตย ์ถึง 21:00 

โตเกียว โทรศัพท์ของชีวติภาคภาษาอัง
กฤษ ในโตเกยีว 

☎ 03-5774-0992 9:00- 23:00 

จงัหวดัคานะกาว่
า 

โทรศัพท์ของชีวติในคาวาซากิ ☎ 044-733-4343 24 ชั่วโมง 

จงัหวดัคานะกาว่
า 

โทรศัพท์ของชีวติในโยโกฮาม่า ☎ 045-335-4343 

FAX045-332-5673 

（ESP）☎045-336-2477 

（PRT）☎045-336-2488 

24 ชั่วโมง 

file:///C:/Users/Public/Documents/โฮมเพจ：http:/www.find-j.jp/
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6-5.องค์กรให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประสบภยั        ผู้เสียหายจากอุบัตเิหตุจราจร 
 
 

ถ้าหากเกดิอบัุติเหตุจราจรขึน้ หรือถูกดึงให้อยู่ร่วมกบัเหตุการณ์น้ัน ควรจะลองสอบถามองค์กรทใีห้ค าปรึกษา 

จากทนายความจะดีกว่า 
 

① ศูนย์ระงับข้อพิพาทอุบัติเหตุจราจร       มูลนิธิ(The Japan Center for Settlement of Traffic Accident Disputes) 
โฮมเพจ ：http://www.jcstad.or.jp/ 

・ศูนยร์ะงบัขอ้พิพาทอุบติัเหตุจราจร ทัว่ประเทศมีทั้งหมด 8 ศูนย ์

・ให้ค าปรึกษาไปจนถึงไกล่เกล่ียคดีความจากทนายความ ฟรีทั้งหมด 

・กรณีท่ีใชบ้ริการ จ  าเป็นตอ้งโทรศพัท์จองวนัเวลาท่ีขอรับค าปรึกษาทางโทรศพัท์ก่อน  

ส านักงานใหญ่ในโตเกียว ：☎03-3346-1756 

※ นอกเหนือจากพื้นที่น้ี ขอให้ตรวจสอบดูในโฮมเพจ 

・ไม่รับปรึกษาทางโทรศพัท์ 

・ผูใ้ช้บริการค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้ นตั่งแต่โทรศพัท์จองจนถึงเร่ิมเข้ารับค าปรึกษา อาจจะต้องรอนานถึง 2-3 เดือน 

 
 

② เ  เ  สียงของประชาชนฝ่ายประชาสัมพนัธ์ส านักวัฒนธรรมและการใช้ชีวิต  ห้องให้ค าปรึกษาอุบัติเหตุจราจรในโตเกียว 

・เป็นองค์กรเฉพาะทางเก่ียวกบัอุบัติเหตุจราจรท่ีเมืองโตเกียวไดบ้ริหารอยู่ 

・มีเจา้หน้าท่ีให้ค  าปรึกษาเฉพาะทางรับปรึกษาปัญหาต่างๆท่ีเก่ียวกบัขอ้งอุบติัเหตุจราจร เช่น 

ขั้นตอนการท าประกนั,วิธีการข้ึนศาล,ปัญหาการชดเชยค่าเสียหายของผูก้ระท าผิดหรือผูไ้ดรั้บความเสียหายจากอุบติัเหตุจราจร เป็นต  ้

☎03-5320-7733 

วนัเวลาท่ีให้ค  าปรึกษา ： จันทร์ – ศุกร์ 9:00- 17:00  ※ ยกเวน้วนัหยุดนักขตัฤกษ์ และช่วงปีใหม่ 

http://www.jcstad.or.jp/
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③ศูนย์ให้ค าปรึกษาอบัุติเหตุจราจรนิจิเบนเรน   มูลนิธิ  (Nichibenren Traffic Accident Consulation Center) 
โฮมเพจ ：http://www.nichibenren.or.jp/ 

・จดัตัง่ข้ึนในส านักงานเทศบาลและศูนยท์นายความทัว่ประเทศญ่ีปุ่น 

・ให้ค าปรึกษาไปจนถึงไกล่เกล่ียคดีความจากทนายความ ฟรีทั้งหมด 

・การไกล่เกลี่ยคดีความ ทนายความท่ีให้ค  าปรึกษาจะก าหนดวนัเวลา และตดัสินด้วยความเป็นกลางและดว้ยความเป็นธรรม 
 

1）ให้บริการปรึกษาทางโทรศพัทไ์ดฟ้รี  

ส านักงานใหญ่    ☎03-3580-1892 จนัทร์ – ศุกร์10:00- 11:30、13:00- 15:00 

สถานท่ีให้ค าปรึกษาในโตเกียว ☎03-3581-1770จั น ท ร์ -  ศุ ก ร์  13:00- 15:00 

※ในจงัหวดัอ่ืนๆ ขอให้ดูในโฮมเพจ  

 
 

2）การให้ค  าปรึกษาส่วนบุคคล 

ศูนยใ์ห้ค าปรึกษา คาซุมิคาเซะ （ปรึกษาส่วนบุคคล   ปรึกษาทางโทรศพัท์  ไกล่เกล่ียคดีความ） 

Benkoshi kaikan  3 F   1-1-3 Kasumikase  Chiyoda-ku 〒100-0013   

เวลาท่ีรับให้ค าปรึกษาส่วนบุคคล   จนัทร์ – ศุกร์ 9:30- 15:00 

※ในจงัหวดัอ่ืนๆ ขอให้ดูในโฮมเพจ  
 

 
ระวงั）ภาษาท่ีให้บริการ จะเป็นภาษาญ่ีปุ่น คนท่ีพูดภาษาญ่ีปุ่นไม่เก่ง จ  าเป็นตอ้งมีคนท่ีพูดภาษาญ่ีปุ่นเก่งเป็นล่ามให้ 

รวมถึงยงัเปิดให้บริการปรึกษาทางกฎหมายเป็นภาษาองักฤษและภาษาจีนดว้ย แต่ตอ้งเสียค่าบริการ  

☎03-5367-5280 ※ ดูอา้งอิงในหน้า P91 

http://www.nichibenren.or.jp/
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7.ราย ช่ือส าห รับติด ต่อสถานที่ ร าชการ  
 

ขอแนะน ารายช่ือสถานที่ราชการประจ าประเทศต่างๆ(ในเอเชีย)    ที่ว่าการอ าเภอ 

ที่ว่าการเขตในกรุงโตเกียวและขอแนะน า มูลนิธิ Kyoritsu International Foundation  
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7-1.รายช่ือที่ว่าการอ าเภอ/เขตภายกรุงโตเกียว 
 
 

【ทีว่่าการเขต】 
 

ที่ว่าการเขตจิโยดะ 

☎03-3264-2111 

http://www.city.chiyoda.tokyo.jp/ 

1-2-1 minami kudan  Chiyoda-ku Tokyo 〒102-8688  

ที่ว่าการเขตจูโอ http://www.city.chuo.lg.jp/ 

☎03-3543-0211 1-1-1 tsukiji  Chuo-ku Tokyo  〒104-8404  

ที่ว่าการเขตมินาโตะ http://www.city.minato.tokyo.jp/ 

☎03-3578-2111 1-5-25  shibakoen  Minato-ku Tokyo 〒105-8511  

ที่ว่าการเขตชินจูกุ http://www.city.shinjuku.lg.jp/ 

☎03-3209-1111 1-4-1 Kabukichou Shijuku-ku Tokyo 〒160-8484  

ที่ว่าการเขตบุงเคยีว http://www.city.bunkyo.lg.jp/ 

☎03-3812-7111 1-16-21  kasuga  Bunkyo-ku Tokyo 〒112-8555  

ที่ว่าการเขตไดโท http://www.city.taito.lg.jp/ 

☎03-5246-1111 4-5-6  hihashi ueno   Taito-ku  Tokyo 〒110-8615  

ที่ว่าการเขตซุมดิะ http://www.city.sumida.lg.jp/ 

☎03-5608-1111 1-23-20 atsumabashi  Sumida-ku  Tokyo 〒130-8640  

ที่ว่าการเขตโคโต http://www.city.koto.lg.jp/ 

☎03-3647-9111 4-11-28  toyo  Koto-ku  Tokyo 〒135-8383  

ที่ว่าการเขตชินากาว่า http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ 

☎03-3777-1111 2-1-36   hiromachi  Shinagawa  Tokyo 〒140-8715 

ที่ว่าการเขตเมะกโุระ http://www.city.meguro.tokyo.jp/ 

☎03-3715-1111 2-19-15  kami mekuro   Mekuro-ku  Tokyo  〒153-8573  

ที่ว่าการเขตโอตะ http://www.city.ota.tokyo.jp/ 

☎03-5744-1111 5-13-14  kamata  Ota-ku  Tokyo 〒144-8621  

ที่ว่าการเขตเซตากายะ http://www.city.setagaya.tokyo.jp/ 

☎03-5432-1111 4-21-27  setakaya   Setagaya-ku  Tokyo〒154-8504  

http://www.city.chiyoda.tokyo.jp/
http://www.city.chuo.lg.jp/
http://www.city.minato.tokyo.jp/
http://www.city.shinjuku.lg.jp/
http://www.city.bunkyo.lg.jp/
http://www.city.taito.lg.jp/
http://www.city.sumida.lg.jp/
http://www.city.koto.lg.jp/
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/
http://www.city.meguro.tokyo.jp/
http://www.city.ota.tokyo.jp/
http://www.city.setagaya.tokyo.jp/
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ที่ว่าการเขตชิบุยะ 

☎03-3463-1211 

http://www.city.shibuya.tokyo.jp/ 

1-1 udagawachou  Shibuya-ku  Tokyo 〒150-8010 

ที่ว่าการเขตนากาโนะ http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/ 

☎03-3389-1111 4-8-1  Nakano  Nakano-ku  Tokyo  〒164-8501 

ที่ว่าการเขตซุกนิามิ http://www.city.suginami.tokyo.jp/ 

☎03-3312-2111 1-15-1  asagayaminami  Suginami-ku  Tokyo 〒166-8570 

ที่ว่าการเขตโทชิม่า http://www.city.toshima.lg.jp/ 

☎03-3981-1111 1-18-1  higashi ikebukuro  Toshima-ku  Tokyo 〒170-8422 

ที่ว่าการเขตคติะ http://www.city.kita.tokyo.jp/ 

☎03-3908-1111 1-15-22  ochihonchou   Kita-ku  Tokyo 〒114-8508 

ที่ว่าการเขตอะระคะวะ http://www.city.arakawa.tokyo.jp/ 

☎03-3802-3111 2-2-3  arakawa  Arakawa-ku  Tokyo 〒116-8501 

ที่ว่าการเขตอติาบาชิ http://www.city.itabashi.tokyo.jp/ 

☎03-3964-1111 2-66-1  itabashi  Itabashi-ku  Tokyo 〒173-8501 

ที่ว่าการเขตเนริมะ http://www.city.nerima.tokyo.jp/ 

☎03-3993-1111 6-12-1 tamakita  Nerima-ku  Tokyo 〒176-8501 

ที่ว่าการเขตอะดาจิ http://www.city.adachi.tokyo.jp/ 

☎03-3880-5111 1-17-1  chuo honcho  Adachi-ku  Tokyo 〒120-8510 

ที่ว่าการเขตคทัสึชิกะ http://www.city.katsushika.lg.jp/ 

☎03-3695-1111 5-13-1 tateishi  Katshushika-ku  Tokyo 〒124-8555 

ที่ว่าการเขตเอโดะคาวะ http://www.city.edogawa.tokyo.jp/ 

☎03-3652-1151 1-4-1 Chuo   Edokawa-ku  Tokyo 〒132-8501 

http://www.city.shibuya.tokyo.jp/
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
http://www.city.suginami.tokyo.jp/
http://www.city.toshima.lg.jp/
http://www.city.kita.tokyo.jp/
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/
http://www.city.nerima.tokyo.jp/
http://www.city.adachi.tokyo.jp/
http://www.city.katsushika.lg.jp/
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/
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【ทีว่่าการอ าเภอ】 
 

ที่ว่าการอ าเภออะกชิิมะ
☎042-544-5111 

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

1-17-1 tanaka Akishima-shi  Tokyo 〒196-8511  

ท่ีว่าการอ าเภออะกิฮิรุโนะ http://www.city.akiruno.tokyo.jp/ 

☎042-558-1111 350 ninomiya Akiruno-shi Tokyo 〒197-0814  

ท่ีว่าการอ าเภออินางิ http://www.city.inagi.tokyo.jp/ 

☎042-378-2111 2111  higashinakanuma  Inagi-shi  Tokyo 〒206-8601   

ท่ีว่าการอ าเภอโอเมะ http://www.city.ome.tokyo.jp/ 

☎0428-22-1111 1-11-1  higashi ome  Ome-shi  Tokyo〒198-8701  

ท่ีว่าการอ าเภอคิโยเสะ http://www.city.kiyose.lg.jp/ 

☎042-492-5111 5-842  nakazato  Kiyose-shi  Tokyo 〒204-8511   

ท่ีว่าการอ าเภอคุนิทะจิ http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/ 

☎042-576-2111 2-47-1  fujimidai Kunitachi-shi  Tokyo  〒186-8501  

ท่ีว่าการอ าเภอโคะงาเนอิ http://www.city.koganei.lg.jp/ 

☎042-383-1111 6-6-3  honcho  Koganei-shi   Tokyo 〒184-8504  

ท่ีว่าการอ าเภอโคะคุบุงจิ http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/ 

☎042-325-0111 1-6-1 togura  Kokubunji  Tokyo  〒185-8501  

ท่ีว่าการอ าเภอโคะไดระ http://www.city.kodaira.tokyo.jp/ 

☎042-341-1211 2-1333 ogawamachi  Kodaira-shi  Tokyo 〒187-8701  

ท่ีว่าการอ าเภอโคมาเอะ http://www.city.komae.tokyo.jp/ 

☎03-3430-1111 1-1-5  izumihonchou  Komae-shi Tokyo 〒201-8585 

ท่ีว่าการอ าเภอทะจิกาว่า http://www.city.tachikawa.lg.jp/ 

☎042-523-2111 1156-9  izumi  Tachikawa-shi  Tokyo 〒190-8666   

ท่ีว่าการอ าเภอทามะ http://www.city.tama.lg.jp/ 

☎042-375-8111 6-12-1  sekido  Tama-shi  Tokyo  〒206-8666  

ท่ีว่าการอ าเภอโจฟุ http://www.city.chofu.tokyo.jp/ 

☎042-481-7111 2-35-1 ojimachou  Chofu-shi  Tokyo 〒182-8511  

http://www.city.akishima.lg.jp/
http://www.city.akiruno.tokyo.jp/
http://www.city.inagi.tokyo.jp/
http://www.city.ome.tokyo.jp/
http://www.city.kiyose.lg.jp/
http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/
http://www.city.koganei.lg.jp/
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/
http://www.city.kodaira.tokyo.jp/
http://www.city.komae.tokyo.jp/
http://www.city.tachikawa.lg.jp/
http://www.city.tama.lg.jp/
http://www.city.chofu.tokyo.jp/
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ท่ีว่าการอ าเภอนิชิโตเกียว
☎042-464-1311 

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

5-6-13 minamimachi  Nishitokyo-shi  Tokyo 〒188-8666  

ท่ีว่าการอ าเภอฮะจิโอจิ http://www.city.hachioji.tokyo.jp/ 

☎042-626-3111 3-24-1  motohonngouchou Hachiochi-shi  Tokyo〒192-8501  

ท่ีว่าการอ าเภอฮะมุระ http://www.city.hamura.tokyo.jp/ 

☎042-555-1111 5-2-1 midori  Hamara-shi  Tokyo 〒205-8601  

ท่ีว่าการอ าเภอฮิงาชิคุรุเมะ http://www.city.higashikurume.lg.jp/ 

☎042-470-7777 3-3-1 honchou Higashikurume-shi  Tokyo〒203-8555  

ท่ีว่าการอ าเภอฮิงาชิมุระย
ามะ 

http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/ 

☎042-393-5111 1-2-3  honchou  Hihashimurayama-shi  Tokyo 〒189-8501  

ท่ีว่าการอ าเภอฮิงาชิยามาโ
ตะ 

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

☎042-563-2111 3-930 chuo  Higashiyamato-shi  Tokyo〒207-8585   

ท่ีว่าการอ าเภอฮิโนะ http://www.city.hino.lg.jp/ 

☎042-585-1111 1-12-1  shinmei  Hino-shi Tokyo 〒191-0016  

ท่ีว่าการอ าเภอฟุจู http://www.city.fuchu.tokyo.jp/ 

☎042-364-4111 2-24 miyanishichou  Fuchu-shi  Tokyo 〒183-8703   

ท่ีว่าการอ าเภอฟุสสะ http://www.city.fussa.tokyo.jp/ 

☎042-551-1511 5 honchou  Fussa-shi Tokyo 〒197-8501   

ท่ีว่าการอ าเภอมาจิดะ http://www.city.machida.tokyo.jp/ 

☎042-722-1111 1-20-23  nakamachi  Machida-shi  Tokyo 〒194-8520  

ท่ีว่าการอ าเภอมิทากะ http://www.city.mitaka.tokyo.jp/ 

☎0422-45-1151 1-1-1  nozaki  Mitaka-shi Tokyo 〒181-8555  

ท่ีว่าการอ าเภอมุซาชิโนะ http://www.city.musashino.lg.jp/ 

☎0422-51-5131 2-2-28  midorichou  Musashino-shi  Tokyo 〒180-8777  

ท่ีว่าการอ าเภอมุซาชิโนะม
ะระยามะ 

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

☎042-565-1111 1-1-1 honchou  Musashimurayama-shi  Tokyo 〒208-8501  

http://www.city.nishitokyo.lg.jp/
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/
http://www.city.hamura.tokyo.jp/
http://www.city.higashikurume.lg.jp/
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/
http://www.city.higashiyamato.lg.jp/
http://www.city.hino.lg.jp/
http://www.city.fuchu.tokyo.jp/
http://www.city.fussa.tokyo.jp/
http://www.city.machida.tokyo.jp/
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/
http://www.city.musashino.lg.jp/
http://www.city.musashimurayama.lg.jp/
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【ส านักงานประจ าเมืองและหมู่บ้าน】 
 

ส านักงานมิซุโฮะ 

☎042-557-0501 

http://www.town.mizuho.tokyo.jp/ 

2335Oaza Hakonegasaki Mizuho-ku, Nishitama-gunTokyo〒190-1292   

ส านักงานฮิโนะเดะ http://www.town.hinode.tokyo.jp/ 

☎042-597-0511 2780 Hirai, Hinode-cho, Nishitama-gun Tokyo 〒190-0192   

ส านักงานโอคุทามะ http://www.town.okutama.tokyo.jp/ 

☎0428-83-2111 215-6 Hikawa-gun Nishitama Okutama Tokyo 〒198-0212 

ส านักงานฮิโนะฮาระ http://www.vill.hinohara.tokyo.jp/ 

☎042-598-1011 467-1 Hinohara-mura Nishitama-gun, Tokyo 〒190-0212   

http://www.town.mizuho.tokyo.jp/
http://www.town.hinode.tokyo.jp/
http://www.town.okutama.tokyo.jp/
http://www.vill.hinohara.tokyo.jp/
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7-2.รายช่ือกองตรวจคนเข้าเมอืง 
 
 

กองตรวจคนเข้าเมืองซับโปโร Odori Nishi 12-chome, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido〒060-0042 
☎011-261-7502(อตัโนมติั） 

กองตรวจคนเข้าเมืองเซนได 1-3-20 Olympics Miyagino Ward, Sendai, Miyagi Prefecture〒983-0842 
☎022-256-6076(อตัโนมติั) 

กองตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว 5-5-30 Konan, Minato-ku, Tokyo〒108-8255☎03-5796-7111(代) 
（แผนกควบคุมการตรวจสอบ（Re-entry）） ☎03-5796-7251 
（แผนกตรวจสอบแรงงาน） ☎03-5796-7252 
（แผนกตรวจสอบนกัเรียนชาวต่างชาติ） ☎03-5796-7253 
（แผนกตรวจสอบการพ  านักอาศยัระยะสั้น ฝึกงาน） ☎03-5796-7254 
（แผนกตรวจสอบวีซ่าตลอดชีพ (เอย)ู） ☎03-5796-7255 

ออฟฟิสที่สนามบินนาริตะ 6th floor, Narita International Airport Passenger Terminal Building 2 1-1 Furugome character Furugome Narita,  

Chiba Prefecture〒282-0004 
☎0476-34-2222(代) ออฟฟิสที่สนามบินฮาเนดะ CIQ building 2-6-4 Haneda Airport Haneda Airport, Ota-ku, Tokyo 〒 144-0041 

☎0476-34-2222(อตัโนมติั) 

ออฟฟิสที่โยโกฮาม่า Town Torihama 10-7, Kanazawa-ku, Yokohama, Kanagawa Prefecture 〒 236-0002 
☎045-769-1720(อตัโนมติั) 

กองตรวจคนเข้าเมืองนาโงย่าShoho-cho 5-18 Minato-ku, Nagoya, Aichi 〒 455-8601 
☎0569-38-7410(อตัโนมติั 

ออฟฟิสที่สนามบินจูบุ 1-1 CIQIn the building Centrair Tokoname, Aichi Prefecture〒479-0881 
☎0569-38-7410(อตัโนมติั) 

กองตรวจคนเข้าเมืองโอซาก่า 1-29-53 Nankokita Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka 〒 559-0034 
☎06-4703-2100(อตัโนมติั) 

ออฟฟิสที่สนามบินคันไซ 1 Senshukukonaka Tajiri-cho Sennan-gun, Osaka 〒 549-0011 
☎072-455-1453(อตัโนมติั) 

ออฟฟิสที่คามิโดะ 29 kaikandori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo Prefecture 〒 650-0024☎078-391-6377(代) 

กองตรวจคนเข้าเมืองฮิโรชิม่า Kamihatchobori 2-31, Naka-ku, Hiroshima, Hiroshima Prefecture 〒 

730-0012  ☎082-221-4411(อตัโนมติั) 

กองตรวจคนเข้าเมืองทากามัทสึ 1-1 Marunouchi, Takamatsu, Kagawa Prefecture 〒 760-0033 
☎087-822-5852(อตัโนมติั) 

กองตรวจคนเข้าเมืองฟุกุโอกะ 3 In the first domestic terminal building, Hakata-ku, Fukuoka, Fukuoka 778-1 Shimousui 〒 812-0003 
☎092-623-2400(อตัโนมติั) 

ออฟฟิสที่นะฮะ Hikawa Naha, Okinawa Prefecture 〒 900-0022 1-15-15 
☎098-832-4185(อตัโนมติั) 
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7-3.รายช่ือสถานที่ราชการประเทศต่างๆ(ในเอเชีย)  
 
 

สถานทูตอนิเดีย 

☎03-3262-2391 

http://www.embassyofindiajapan.org/ 

2-2-11 Kudan-minami, Chiyoda-ku, Tokyo 〒 102-0074 

สถานทูตอนิโนเนเชีย http://www2.indonesianembassy.jp/ 

☎03-3441-4201 5-2-9 Higashi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 〒 141-0022 

สถานทูตเวียดนาม http://www.vietnamembassy.jp/index_j.html 

☎03-3466-3311 50-11 yuan Kimachi Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo 〒 151-0062 

สถานทูตกมัพูชา http://www.cambodianembassy.jp/ 

☎03-5412-8521 8-6-9 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 〒 107-0052 

สถานทูตสิงคโปร์ http://www.mfa.gov.sg/tokyojpn/ 

☎03-3586-9111 5-12-3 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 〒 106-0032 

สถานทูตศรีลงักาhttp://www.lankaembassy.jp/ 

☎03-3440-6911 2-1-54 Takanawa, Minato-ku, Tokyo 〒 108-0074 

สถานทูตไทย http://www.thaiembassy.jp/ 

☎03-3222-4101 2-2-1 Kudan-minami, Chiyoda-ku, Tokyo 〒 102-0074 

สถานทูตเกาหลี http://jpn-tokyo.mofat.go.kr/ 

☎03-3452-7611 4-4-10  Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 〒 160-0004 

สถานทูตจีน http://www.china-embassy.or.jp/jpn/ 

☎03-3403-3388 3-4-33 Moto-Azabu, Minato-ku, Tokyo 〒 106-0046 

สถานทูตเนปาล                                                          http://www.nepalembassyjapan.org/japanese/ 

☎03-3713-6241  Fukugawa house B  6-20-28 Shimo Meguro-ku, Tokyo 〒153-0064   

สถานทูตปากสีถาน http://www.pakistanembassyjapan.com/index.html 

☎03-5421-7741 4-6-17 Minami Azabu, Minato-ku, Tokyo 〒 106-0047 

สถานทูตบังกลาเทศ                                                 http://www.embassy-avenue.jp/bangladesh/ 

☎03-5704-0216 4-15-15 Meguro, Meguro-ku, Tokyo〒153-0063  

สถานทูตติเมอร์ตะวันออก                              

☎03-3238-0210 
 

Rokubancho House 1 floor  Rokubancho 3-4, Chiyoda-ku, Tokyo 〒 102-0085 

สถานทูตภูฐาน                                                     http://bhutan-consulate.org/ 

☎03-3295-9288 3-2 Kanda Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 〒 101-0054 

http://www.embassyofindiajapan.org/
http://www2.indonesianembassy.jp/
http://www.vietnamembassy.jp/index_j.html
http://www.cambodianembassy.jp/
http://www.mfa.gov.sg/tokyojpn/
http://www.lankaembassy.jp/
http://www.thaiembassy.jp/
http://jpn-tokyo.mofat.go.kr/
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/
http://www.nepalembassyjapan.org/japanese/
http://www.pakistanembassyjapan.com/index.html
http://www.embassy-avenue.jp/bangladesh/
http://bhutan-consulate.org/
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สถานทูตฟิลปิปินส์                                         

☎03-5562-1600 

http://tokyo.philembassy.net/ja/ 

5-15-5 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 〒 106-8537 

สถานทูตบรูไน http://www.bruemb.jp/ 

☎03-3447-7997 6-5-2 Kita-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 〒 141-0001 

สถานทูตมาเลเชีย  
☎03-3476-3840 20-16  Nanpeidaichou  Shibuya-ku Tokyo 〒150-0036   

สถานทูตเมียนมาร์ http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/ 

☎03-3441-9291 4-8-26 Kita-Shinagawa-ku, Tokyo 〒 140-0001 

สถานทูตมัลดีฟว์  
☎03-4455-3144 Ikura  IT  8F  1-9-10 Azubudau  Minato-ku  Tokyo 〒106-0041    

สถานทูตมองโกล http://www.tokyo.mfat.gov.mn/index.php 

☎03-3469-2088 21-4 Kamiyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo 〒 150-0047 

สถานทูตประเทศลาว  
☎03-5411-2291 3-3-22 Nishi Azabu, Minato-ku, Tokyo 〒 106-0031 

http://tokyo.philembassy.net/ja/
http://www.bruemb.jp/
http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/
http://www.tokyo.mfat.gov.mn/index.php
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7-4.มูลนิธิ Kyoritsu International Foundation 
 
 

เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนชาวต่างชาติท่ีมาจากประเทศในทวีปเอเชีย จึงไดด้ าเนินกิจการดงัต่อไปน้ี 

 
＜งานสาธารณะ＞ 

 

■งานดา้นทุนการศึกษา 
 

・ทุนการศึกษาของมูลนิธิKyoritsu International Foundation มอบทุน ปีละ 15 คน ( รวม 30 คน )   ระยะเวลาของทุน  

2 ปี    จ  านวนเงินทุน  1 แสนเยน ( ต่อเดือน)  

・ ทุนการศึกษาของ Kyoritsu Maintenace Co.,Ltd  มอบทุนปีละ 25 คน  ระยะเวลาของทุน 1 ปี  

จ  านวนเงินทุน 6 หม่ืนเยน (ต่อเดือน)  

・ทุนการศึกษา China Welfare Fund for the medical personnel 

trainingระยะเวลาของทุน 1ปี     จ  านวนเงินทุน  1 แสนเยน (ต่อเดือน)  

・ทุนการศึกษาประจ าทอ้งถ่ิน（เวียดนาม,พม่า,ลาว）  ปีละประมาณ   9  คน,  ระยะเวลาของทุน  1 ปี   จ  านวนเงินทุน  15,000 เยน 

(ต่อปี) 

・เปิดรับเลือกผูส้มคัรของรับทุนประจ าทอ้งถ่ิน（ประเทศเกาหลีใต ้ เวียดนาม） 
 
 

■งานช่วยเหลือดา้นขอ้มูลในการใชชี้วติ・การศึกษา 
 

・จะตีพิมพ์ “คู่มือการใชชิ้วิตของนักเรียนชาวต่างชาติ”  “ฉบบัแรก” การแนะน าการใชชี้วิตในประเทศญ่ีปุ่น, “ Kyoritsu Sakura) 

นิตยสารรวมขอ้มูลหางานของนักเรียนชาวต่างชาติ, “วฒันธรรมเอเชีย” (ปี 2 คร้ัง)  นิตยสารให้ขอ้มูล,แผ่นพบัแนะน ามูลนิธิ  

・น าเสนอขอ้มูลการใชชี้วิต,ขอ้มูลการหางานในประเทศญ่ีปุ่นท่ีส านกังานในโซลฟรี  
 

■กิจกรรมสนบัสนุนการแลกเปล่ียนนานาชาติ 
 

・จดั “การแขง่ขนัประสบการณ์ในญ่ีปุ่น ในประเทศเกาหลี (ปีละ 1 คร้ัง)  
 

・「จดั “การแข่งขนัประสบการณ์ดา้นภาษาญ่ีปุ่น”  ในเซีงไฮ,  จดั “การแข่งขนัประสบดา้นภาษาญ่ีปุ่น”  ในโฮจิมิน , จดั 
“การแขง่ขนัประสบการณ์ดา้นภาษาญ่ีปุ่น” ในยา่งกุ”้   (ปีละ 1 คร้ัง)  

 
 

・「จดั “การแข่งขนั 『ประสบการณ์ในเอเชีย』 ของนกัเรียนญ่ีปุ่ น（ปีละ 1 คร้ัง） 
 

・จดั “ (โฮมสเตยโ์ปรแกรม) การท่องเท่ียวฝึกฝนส าหรับนักเรียนทุนและนักเรียนชาวต่างชาติ（ฮอกไกโด,โอกินาว่า ปีละ 7-10 คร้ัง） 
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＜กิจการสร้างผลก าไร＞ 

■กิจการหอพกัส าหรับนกัเรียนชาวต่างชาติ 

・เปิดบริการ (หอพกันักเรียนซากามิโอโนะ,หอพกันักเรียนชายสึสึจิงะโอะกะ) ตึก2   อินเตอร์เนชั่นแนลเฮาส์ 

・จดัหาท่ีอยู่อาศยัท่ีเหมาะสมและปลอดภยัเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ก  าลงัใจแก่นักเรียน 
 
 
■กิจการดา้นการศึกษา 

・ไดจ้ดัตัง่และท าการสถานบนัภาษาของมูลนิธิ Kyoritsu 
 
 
＜ส านกังานใหญ่ ＞ 

2-18-8 Soto-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 〒 101-0021 

☎03-5295-0205  FAX03-5295-0206 

http://www.kif-org.com/ 
 
 
＜ส านกังานในโซล＞ 

Bldg 804 south white 16 Euljiro-gu, Seoul, Korea South Korea 〒 100-191 

☎（+82）02-757-2343  FAX（+82）02-775-9997 

http://www.kyoritsu.or.kr/ 
 
 
＜ส านกังานในเซียงไฮ＞ 

Kawaji Declaration No. 400  Fuda-ku Shanghai ,China 〒200065 

☎（+86）021-5661-6911 

http://www.ganquanschool.com/ 
 
 
＜สถาบนัภาษาของมูลนิธิ Kyoritsu ＞ 

Yushima Bldg 2F, 3-14-9 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 〒 113-0034 

☎03-5846-7580  FAX03-5818-0458 

http://www.kif-org.com/naj/ 

http://www.kif-org.com/
http://www.kyoritsu.or.kr/
http://www.ganquanschool.com/
http://www.kif-org.com/naj/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพค์ร้ังท่ี 1  กรกฎาคม  2555（ฉบบัภาษาญ่ีปุ่น） 
พิมพค์ร้ังท่ี 2  กุมภาพนัธ์  2556（ฉบบัภาษาญ่ีปุ่น ） 
พิมพค์ร้ังท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2556 （ฉบบัแปลภาษาจีน） 

ผูจ้ดัท าหนงัสือ  ตีพิมพโ์ดย  Kyoritsu International Foundation 
ผูเ้รียบเรียง Asa shuppan Ltd 

ผูแ้ปล：  KETSIRIN       SRIWARAPHIPHATKUN 
〒101-0021 

2-18-8 Sotokanda ,Chiyoda-ku,Tokyo  
Tel：03-5295-0205 kif-info@dormy.co.jp 
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