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กาหนดการดาเนินการต่างๆ

1 เดือน

2-6 เดือน
1 ヶ月

2 ～ 6 ヵ月

●ลงทะเบี ยนขอทาบั ตรใบสาคัญถิ่ นที่อยู่
พิธีการต่ างๆที่จาเป็

●สมัครเข้ าร่ วมประกันสั งคม

น

●การใช้ รถจักรยาน

●หาที่พักอาศั ย
●เปิ ดบัญชีธนาคาร
●การใช้ ไฟฟ้ า น้าประปา แก๊ ส
การสร้ างพืน้ ฐา
นในการใช้ ชีวิ
ต

●การรั บพัสดุไปรษณีย์
การจัดหาของใช้ ในชีวิตประจาวัน

 ใบขับขี่รถยนต์

การทาสั ญญาโทรศั พท์ มือถือ
●การสมัครอินเตอร์ เน็ ต

มารยาทและคว
ามรู ้ ในการใช้
ชีวติ

มารยาทและความรู้ ในการใช้ ชีวิต

การสมัครทุ นการศึ กษา・ระบบการลดหย่ อนค่ าเล่ าเรี ยน
การใช้ ชีวิตของ
นักเรี ยนนักศึก
ษา

อื่นๆ

งานพิเศษ

การรรั บมือในกรณีฉุกเฉิ น
การใช้ บริ การเคาน์ เตอร์ ที่ปรึ กษาต่ างๆ

4

ตัง่ แต่ 7 เดือน – 1 ปี

ตั้งแต่ 1 ปี เป็ นต้ นไป

●การเปลี่ยนแปลงสถานะที่พานั กอาศั ยเพื่อเข้ าทางาน
●การส่ งคืนบั ตรใบสาคั ญถิ่นที่อยู่
●การรายงานขอคืนภาษี （2/16 ～3/15）

（การอนุ ญาตให้ ทางานพิเศษ）
การสร้ างเพื่อนชาวญี่ปุ่น / ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น

มารยาทและความรู้ ใน การใช้ ชีวิตของนั กเรี ยน
การใช้ ชีวิต

●กิจกรรมหางาน

การสร้ างพืน้ ฐานในการใช้ ชีวิต

●เมื่อย้ ายบ้ าน

การดาเนิ น การต่ างๆที่จาเป็ น

●เมื่อทาบั ตรใบสาคั ญถิ่นที่อยู่ หาย
●เมื่อเปลี่ยนแปลงสถานะและระยะเวลาที่พานั กอาศั ย

อื่นๆ
5

1. การดาเนินเรื่องที่จาเป็ น
จะขออธิบายเกี่ยวกับสิ่ งที่จาเป็ นต้องทาทันทีเมื่อเข้ ามาในประเทศญี่ปุ่น

1-1. ระเบียบการตรวจคนเข้าเมืองแบบใหม่ (a

resident card)

ที่ผ่านมาชาวต่างชาติที่เข้ ามาประเทศญี่ปุ่น จาเป็ นต้องมี “บัตรใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว” แต่ว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2012
เป็ นต้นมาได้ เปลี่ยนเป็ น “บัตรใบสาคัญถิ่นทีอ่ ยู่” ในฐานะที่เป็ นระเบียบการตรวจคนเข้ าเมืองแบบใหม่
※ ระบบ “ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว” จะได้รับการยกเลิก ตามการใช้ระเบียบการตรวจคนเข้าเมืองแบบใหม่

■ระเบียบการตรวจคนเข้ าเมืองแบบใหม่ คืออะไร?
 จะทาการออกใบสาคัญถิ่นที่อยูใ่ ห้กบั ชาวต่างชาติ(รวมถึงนักเรี ยนชาวต่างชาติดว้ ย)ที่อาศัยอยูใ่ นประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตั้งแต่ระยะกลางจนถึงระยะยาว
 กรณี ที่เปลี่ยนบริ ษทั ที่ทางาน จาเป็ นต้องส่งใบยืน่ คาร้องขอเปลี่ยนด้วยตนเอง
 เปลี่ยนระยะเวลาการพานักสูงสุดจาก 3 ปี เป็ นนานสุด 5 ปี (นักศึกษาต่างชาติ 4 ปี 3 เดือน)
 จะเปลี่ยนเป็ น “ระบบอนุญาติให้กลับเข้าประเทศใหม่ได้” ซึ่ งไม่จาเป็ นต้องยื่นขออนุญาติกลับเข้าประเทศใหม่ได้ ภายในระยะเวลา 1 ปี

■“บัตรใบสาคัญถิ่นที่อยู่” เป็ นบัตรแบบไหน ?
･ ใบสาคัญถิน่ ที่อยู่
จะออกให้ตามการอนุญาติให้พานักอาศัย
ให้กบั ผูท้ ี่พานักอาศัยเป็ นระยะเวลานาน ตามการอนุญาติ
เช่น
การอนุญาติให้เปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่พานักอาศัย,
การอนุญาติให้เปลี่ยนแปลงสถานะที่พานักอาศัยและการ
อนุญาติให้เข้ามาในประเทศญี่ปนได้
ุ่
เป็ นต้น
●ด้านหน้าบัตร

※ เพื่อป้ องกันการลอกเลียนแบบ
ในตัวบัตรจะมีการฝังไอซี ชิปไว้
หัวข้อที่ได้รับการเขียนลงในบัตรจะถูกบันทึกไว้ทุ
กหัวข้อ

8

●ด้านหลังบัตร

เมื่ อได้รับการอนุ ญาตให้ทางานพิเ
ศษ
จะได้รับการเขี ยนระบุ รายละเอี ยด
การอนุ ญาตลงไปในช่ องนี้

เมื่อเปลี่ยนที่อยู่
จะได้รับการเขียนที่อยูใ่ หม่ลง
ไปในช่องนี้

เมื่ อ มี ก ารยื่ น ขออนุ ญ าตขอต่ อ อายุ ร ะยะเวลาที่ พานั ก อาศั ย
หรื ออนุ ญ าตขอเปลี่ ย นแปลง สถานะที่ พานั ก อาศั ย จะได้ รั บ
การเขี ย นบั น ทึ ก ลง ไปในช่ อ ง นี้
※ หลั ง ยื่ น หรื อเมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าติ ใ ห้ เ ปลี่ ยนแปลง หรื อต่ อ
อายุ เ รี ยบร้ อ ยแล้ ว จะได้ รั บ บั ต รใหม่

■อายุการใช้บตั ร
< ผูท้ ี่มีอายุ ตั้งแต่

16

ผูท้ ี่มีวีซ่าตลอดชีพ.........

ปี ข้ ึนไป >
7 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ออกบัตร

ผูท้ ี่ไม่ได้ถือวีซ่าตลอดชีพ......... ใช้ได้ถึงวันที่หมดระยะเวลาที่พานักอาศัย
< ผูท้ ี่มีอายุ น้อยกว่า 16

ปี >

ผูท้ ี่มีวีซ่าตลอดชีพ ......... ใช้ได้จนถึงครบรอบวันคล้ายวันเกิดอายุ 16

ปี

ผูท้ ี่ไม่ได้ถือวีซ่าตลอดชีพ......... ใช้ได้ถึงวันที่หมดระยะเวลาที่พานักอาศัย หรื อ จนถึงครบรอบวันคล้ายวันเกิดอายุ 16 ปี

■ระยะเวลาการพานักอาศัยของนักเรียนชาวต่ างชาติ
 ระยะเวลาพานักอาศัยของนักเรี ยนชาวต่างชาติ จากเดิม คือ 6 เดือน, 1 ปี , 1.3 ปี , 2 ปี , 2.3 ปี ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ คือ 3 เดือน, 3 ปี , 3.3 ปี , 4 ปี , 4.3 ปี
 สถานะการพานักอาศัยในญี่ปุ่น มีขอ้ กาหนดระยะเวลานานที่สุดคือ 4.3 ปี
６เดื อน １ปี 3 เดื อน
３เดื อน

１ปี

２ปี 3 เดือน

３ปี 3 เดื อน

２ปี

３ปี

４ปี 3 เดื อน
４ปี

กรณีนักเรียนชาวต่
างชาติ
ตัวหนัง สื อสี แดงคือระยะเวลากาหนดใหม่

■ระบบของการอนุญาติการกลับเข้ ามาในประเทศใหม่ ก็เปลี่ยนไปด้ วย
 สาหรับชาวต่างชาติที่ถือหนังสือเดินทางและถือบัตรสาคัญถิ่นที่อยู่ เวลาจะเดินทางออกนอกประเทศ สามารถกลับเข้ามาประเทศใหม่ได้ภายในระยะเวลา
1 ปี โดยไม่จาเป็ นต้องยืน่ ขอรี เอนทรี่ ( เรี ยกว่า การอนุญาติเข้าประเทศโดยยินยอม)
 ผูท้ ี่ได้ออกจากประเทศโดยได้รับอนุญาติเข้าประเทศโดยยินยอมนี้ จะไม่สามารถยืดระยะเวลาที่ได้รับให้อยูต่ ่างประเทศออกไปได้
 ถ้าหากออกนอกประเทศแล้ว ไม่กลับเข้ามาภายใน 1 ปี (ข้อระวัง) สถานะที่พานักอาศัยที่ได้รับจะถูกยกเลิกทันที
(ข้อระวัง) กรณี ที่ระยะเวลาที่พานักอาศัย น้อยกว่า 1 ปี หลังจากที่ออกนอกประเทศไปแล้ว ขอให้กลับเข้ามาในประเทศภายในระยะเวลาที่ กาหนดนั้น
ถ้าหากออกนอกประเทศ ตามที่ได้รับอนุญาติให้กลับเข้ามาใหม่อย่างเคร่ งครัด
สามารถได้รับการต่อระยะเวลาการอนุญาติการกลับเข้าประเทศใหม่ได้สูงสุดจาก“3 ปี ” เป็ น “ 5 ปี ”
เกร็ ดความรู้ ไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนบัตรใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว เป็ นบัตรใบสาคัญถิ่นที่อยูท่ นั ที
จะมีระบบเปลี่ยนจากบัตรใบสาคัญคนต่างด้าวเป็ นบัตรใบสาคัญถิ่นที่อยูเ่ องโดยอัตโนมัติ

กาหนดการณ์ที่แน่นอนนั้น
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1-2. ขั้นตอนเกีย่ วกับระเบียบการตรวจคนเข้ าเมืองใหม่
■ขั้นตอนการดาเนินงาน
การตรวจเช็คของกองตรวจคนเข้าเมือง


แจ้งที่พานักอาศัย

แจ้

①

②

ตราประทับการอนุญาติเข้าประเทศในพาสปอร์ต
ออกบัตรใบสาคัญถิ่นที่อยู่ ให้กบั ผูท้ ี่พานักอาศัยอยูใ่ นระยะตั้งแต่ระยะกลางไปจนถึงระยะยาว

หลังจากที่ได้ที่พกั เรี ยบร้อยแล้ว ภายใน 14 วัน จะต้องแจ้งที่ว่าการอาเภอหรื อเขตที่ได้พานักอาศัยนั้น
(ข้อระวัง 1)
(ข้อระวัง 2)
(ข้อระวัง 3)
(ข้อระวัง 4)
(ข้อระวัง 5)

จาเป็ นต้องแจ้งในกรณี ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่
จาเป็ นต้องแจ้งในกรณี ที่มกี ารเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อสกุล เป็ นต้น
จาเป็ นต้องแจ้งในกรณี ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั หรื อที่อยูบ่ ริ ษทั เป็ นต้น
จาเป็ นต้องแจ้งในกรณี ที่มคี ่สู มรส การหย่า และการเสียชีวิต
จาเป็ นต้องยืน่ ขอออกบัตรใหม่ ในกรณี ที่ทาบัตรใบสาคัญถิ่นที่อยูห่ าย หรื อโดนขโมย เป็ นต้น

การตรวจสอบที่พานักอาศัย
 ผูท้ ี่พานักอาศัยตั้งแต่ระยะกลางจนถึงระยะยาว จะได้รับการออกบัตรใบสาคัญถิ่นที่อยู่
เมื่อมีการอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะที่ พานักอาศัย
และเมื่ออนุญาติให้มีการต่ออายุระยะเวลาที่พานักอาศัย.........................................อ้างอิงหน้า 14

■ตั้งแต่ เข้ าประเทศ จนถึงการแจ้ งที่พานักอาศัย
เมื่อเข้าประเทศ จะได้รับตราประทับเข้าประทศที่สนามบิน พร้อมกับบัตรใบสาคัญถิ่นที่อยู่
สาหรับผูท้ ี่พานักอาศัยอยูต่ ้งั แต่ระยะกลางจนถึงระยะยาว
( กาหนดเฉพาะบางสนามบินเท่านั้น : ณ ปัจจุบนั กรกฎาคม 2012 )
หลังจากที่ได้ที่พกั เรี ยบร้อยแล้ว ภายใน 14 วัน จะต้องแจ้งที่ว่าการอาเภอหรื อเขตที่ได้พานักอาศัยนั้น
ผูท้ ี่ยงั ไม่ได้รับบัตรใบสาคัญถิ่นที่อยูจ่ ากกองตรวจคนเข้าเมือง จะได้รับบัตรอีกครั้ง หลังจากที่ได้แจ้งที่อยูแ่ ล้ว
※ เมื่อมีการแจ้งที่อยูท่ ี่ที่ว่าการอาเภอหรื อเขตนั้น ขอให้แสดงบัตรใบสาคัญถิ่นที่อยู่ ( เฉพาะท่านที่ได้รับ) ด้วย

เกร็ ดความรู้ กรณี ที่ไม่ได้รับบัตรใบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่สนามบิน แต่ว่าจะได้รับภายหลังนั้น จะต้องยืน่ เรื่ องแจ้งที่อยูอ่ าศัย ณ
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ที่ว่าการอาเภอหรื อเขตที่ได้พานักอาศัยอยู่ จากนั้นประมาณ 1 อาทิตย์บตั รจะส่งไปยังที่อยูท่ ี่ได้ยนื่ แจ้งไปทางไปรษณี ย ์

อ้างอิงหน้า 12
อ้างอิงหน้า 12
อ้างอิงหน้า 12
อ้างอิงหน้า 12
อ้างอิงหน้า 13

■สามารถยื่นขออนุญาติทางานพิเศษได้ ทตี่ รวจคนเข้ าเมืองสนามบิน
 สามารถยืน่ ขอนุญาติทางานพิเศษได้ ตามระเบียบการตรวจคนเข้าเมืองแบบใหม่ สาหรับท่านที่อยูใ่ นเงื่อนไขดังต่อไปนี้
○ ผูท้ ี่เข้าประเทศครั้งแรก
※ สาหรับท่านที่ได้ขออนุญาติกลับเข้าประเทศใหม่ จะไม่ถือว่าอยูใ่ นเงื่อนไขนี้
○ ท่านที่มีสถานะพานักอาศัย ในฐานะ “นักเรี ยน” และถือบัตรใบสาคัญถิ่นที่อยู่
※ ไม่จาเป็ นต้องมีเอกสารยืน่ ขอทางานพิเศษ สาหรับเรื่ องนี้ปัจจุบนั ยังอยูใ่ นช่วงพิจารณาทางกฏหมาย ( วันที่ 26 เมษายน 2012 )

■สามารถแจ้ งเข้ าพักอาศัยใหม่ หรือแจ้ งย้ ายที่อยู่พร้ อมกันได้
 ท่านที่เป็ นชาวต่างชาติ จะอยูใ่ นระบบการลงทะเบียนที่อยูอ่ าศัย ตามระเบียบการตรวจคนเข้าเมืองใหม่ ( มีสถานะเดียวกับคนญี่ปุ่น
และสามารถขอรับสาเนาทะเบียนบ้านได้ ณ ที่ ว่าการอาเภอหรื อเขตที่ท่านอาศัยอยูไ่ ด้ )
 โดยเฉพาะท่านที่เป็ นชาวต่างชาติที่ได้พานักอาศัยอยูใ่ นระยะเวลานาน ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
 การแจ้งที่อยูอ่ าศัยตามระเบียบการตรวจคนเข้าเมืองใหม่น้ นั ผูท้ ี่ถือบัตรใบสาคัญถิ่นที่อยู่ สามารถแจ้งที่อยูใ่ หม่
หรื อแจ้งย้ายที่อยูพ่ ร้อมกันได้ ด้วยระบบการลงทะเบียนที่อยูอ่ าศัย
 การแจ้งเหล่านี้ ตามกฎแล้ว เจ้าตัวต้องเป็ นผูย้ ื่นดาเนินการเอง แต่สามารถมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นทาแทนได้เช่นกัน

■เมื่อได้ รับ “บัตรใบสาคัญถิ่นที่อยู่”
も

 เมื่อออกนอกประเทศ จาเป็ นต้องถือบัตรใบสาคัญถิ่นที่อยูต่ ิดตัวเสมอ
 ต้องแสดงบัตรใบสาคัญถื่นที่อยู่ ในกรณี เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตารวจ มีการเรี ยกให้แสดงบัตร
 เพื่อป้ องกันการสูญหาย ขอให้เขียนหมายเลข ID เก็บไว้เสมอ
＜ติดต่อสอบถามได้ ท＞
ี่
ศู น ย์ข ้อ มู ล ข่ า วสารสาหรั บ ชาวต่ า งชาติ ที่ อ าศัย อยู่ใ นประเทศญี่ ปุ่ น（วัน ธรรมดา 8：30 ～ 17：15）
☎ 0570-013904
（โทรศัพท์ IP PHS・โทรศพท์ต่างประเทศ ☎ 03-5796-7112）
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1-3

เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงที่อยู่ หรือบริษัทที่ทางาน
กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่บนั ทึก จะต้องยื่นแจ้งภายใน 14 วัน
■กรณีทเี่ ปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่

 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ จาเป็ นต้องยื่นแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้น
 ยื่นแจ้งขอรับเอกสารรับรองการย้ายที่อยู่ ได้ที่ที่ว่าการอาเภอหรื อเขตที่เคยอาศัยอยู่
 ถ้าได้ที่อยูใ่ หม่แล้ว ต้องนาเอกสารรับรองการย้ายที่อยูพ่ ร้อมกับบัตรใบสาคัญถิ่นที่อยูไ่ ปยื่นแจ้งขอเปลี่ยนแปลงที่อยูภ่ ายใน 14 วัน
 นาบัตรใบสาคัญถิ่นที่อยูไ่ ปขอยื่นแจ้งที่อยูใ่ หม่ ณ ที่ว่าการอาเภอหรื อเขตที่พานักอาศัยอยู่

■กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล
 กรณี ที่แต่งงาน และมีการเปลี่ยนแปลง เช่น นามสกุล สัญชาติ ที่อยู่ เป็ นต้น จาเป็ นต้องยื่นแจ้งเมื่อเปลี่ยนแปลง ชื่อสกุล สัญชาติ
และที่อยูน่ ้ นั ด้วย
 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ยื่นแจ้ง ภายใน 14 วัน
 ขอให้ยื่นแจ้งต่อกระทรวงยุติธรรม ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละท้องที่

■กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือชื่อขององค์ กร (เช่ น บริษัท โรงเรียน เป็ นต้ น)
 ชาวต่างชาติที่มีสถานะเป็ น “นักเรี ยน” หรื อ สถานะที่ทางาน เช่น “ช่างเทคนิค” ( ยกเว้น เกี่ยวกับ “นักแสดง” “ศาสนา” และ “นักข่าว” )
จาเป็ นต้องยื่นแจ้งหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรื อองค์ที่ทางาน
 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ยื่นแจ้ง ภายใน 14 วัน
 ขอให้ยื่นแจ้งต่อกระทรวงยุติธรรม
โดยส่งไปรษณี ยไ์ ปที่กองตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวหรื อแนบเอกสารไปยังกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละท้องที่

■กรณีที่มีคู่สมรสหรือมีการหย่ าร้ างหรือผู้เสี ยชีวิต
 ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับคู่สมรส ได้แก่ “มีครอบครัวอยูท่ ี่นี่” “กิจกรรมพิเศษ(ハ)” “คู่สมรสของคนญี่ปุ่น” และ “คู่สมรสที่มีวีซ่าตลอดชีพ”
เป็ นต้น จาเป็ นต้องยื่นแจ้งเปลี่ยนแปลง ในกรณี ที่มีคสู่ มรส หย่าร้าง และเสี ยชีวิต
 ขอให้ยื่นแจ้งหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง ภายใน 14 วัน
 ขอให้ยื่นแจ้งต่อกระทรวจยุติธรรม
โดยส่งไปรษณี ยไ์ ปที่กองตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวหรื อแนบเอกสารไปยังกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละท้องที่
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1-4. การออกบัตรใบสาคัญถิ่นทีอ่ ยู่ใหม่
กรณีที่ทาบัตรใบสาคัญถิน่ ที่อยู่หาย,ถูกขโมย,สูญหายเนื่องจากภัยพิบตั ิ สกปรก หรือชารุ ดเสียหาย ขอให้ ยนื่ แจ้ งขอออกบัตรใหม่ ภายใน ภายใน 14
วัน ณ กองตรวจคนเข้าเมืองประจาแต่ ละท้ องที่

■กรณี ที่ทาหาย ถูกขโมย จะต้องแจ้งที่สถานีตารวจ หากสู ญหายเนื่องจากภัยพิบตั ิ จะต้องแจ้งที่สถานีดบั เพลิง
＜กรณี ที่ทาหาย ถูกขโมย＞

 ขอให้แจ้งที่สถานีตารวจที่ใกล้กบั สถานที่ๆทาหายหรื อในเขตที่ท่านอาศัยอยู่
 จะได้รับเอกสาร “ใบรายงานการสูญหาย” หรื อ “ ใบรายงานการถูกขโมย”
ข้อระวัง) “ใบรายงานการสูญหาย” หรื อ “ใบรายงานการถูกขโมย”
เป็ นแบบฟอร์ มที่ได้กาหนดไว้และติดต่อขอรับได้ที่ประชาสัมพันธ์ของสถานที่ราชการนั้นๆ และไม่สามารถที่จะดาเนินการได้ทางโทรศัพท์
＜กรณี ทสี่ ู ญหายเนื่องจากภัยพิบตั ＞
ิ

 กรณี ที่สูญหายเนื่องจากไฟไหม้ ขอให้ติดต่อได้ที่สถานีดบั เพลิงที่ใกล้กบั ที่เกิดเหตุหรื อในเขตที่ท่านอาศัยอยู่
 ท่านจะต้องอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะได้รับเอกสารรับรองการเกิดภัยพิบตั ิ。

■ขอให้ ยื่นขอออกบัตรใหม่ ได้ ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองประจาท้ องที่
 ขอให้ยื่นขอทาบัตรใหม่ ภายใน 14 วันนับจากวันที่เกิดเหตุ ทาหาย หรื อถูกขโมย เป็ นต้น (กรณี ที่เกิดเหตุในต่างประเทศ
ให้นบั ตั้งแต่วนั ที่กลับเข้ามาในประเทศใหม่)
 นาเอกสารที่จาเป็ นข้างต้น เข้าขอออกบัตรใหม่ได้ที่ประชาสัมพันธ์กองตรวจคนเข้าเมืองประจาท้องที่น้ นั ๆ。

■กรณีที่ทาบัตรใบสาคัญถิ่นที่อยู่สกปรก

 กรณีที่บตั รสกปรก ชารุ ดเสียหาย ขอให้แจ้งขอทาบัตรใหม่ให้เร็ วที่สุด
ถึงแม้บตั รไม่ได้สกปรก หรื อชารุ ดเสี ยหาย แต่ตอ้ งการที่จะขอเปลี่ยนบัตรใหม่น้ นั สามารถยื่นขอออกบัตรใหม่ได้
แต่ในกรณี น้ ี จะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมด้วย

■สิ่ งที่จาเป็ นในการยื่นขอออกบัตรใหม่
① ใบยื่นคาร้อง
② รู ปถ่าย 1 ใบ ขนาด 40mmx30mm (ต้องเป็ นรู ปถ่ายภายใน 3 เดือนนับย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ยื่น)
③ เอกสารที่จาเป็ นต่างๆ เช่น “ใบรายงานการสูญหาย” “ใบรายงานการถูกขโมย” “เอกสารรับรองการเกิดภัยพิบตั ิ” เป็ นต้น
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1-5. การเปลีย่ นแปลงระยะเวลาทีพ่ านักอาศัย

และสถานะทีพ่ านักอาศัย (การตรวจสอบทีพ่ านักอาศัย)

กรณีที่มีรายละเอียดที่พานักอาศัยมีการเปลีย่ นแปลง จะต้ องมีการตรวจสอบที่พานักอาศัย และออกบัตรใบสาคัญถิน่ ที่อยู่ใหม่ ให้ กบั ผู้ที่มี
ระยะเวลาพานักอาศัยตั้งแต่ ระยะกลางถึงระยะยาว

■จะเปลีย่ นเมือ่ ไหร่ ？
 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่พานักอาศัย,สถานะที่พานักอาศัย,ได้วีซ่าตลอดชีพและได้รับการอนุญาติให้ทางานพิเศษ
 กรณี ที่ได้รับอนุญาติในฐานะผูพ้ านักอาศัยตั้งแต่ระยะกลางจนถึงระยะยาว
จะได้รับบัตรใบสาคัญถิ่นที่อยูซ่ ่ ึ งจะมีการเขียนบันทึกรายละเอียดการอนุญาตลงไปในบัตรด้วย
 จะไม่มีการติดสติ๊กเกอร์อนุญาตลงไปในหนังสื อเดินทาง

■สามารถยื่นดาเนินการได้ ต้ังแต่ เมื่อไหร่ ？
 กรณี ที่ตอ้ งการต่ออายุการพานักอาศัย จะต้องยื่นขอต่อก่อนที่เกินกาหนดระยะเวลาที่ให้พานักอาศัย
 การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่พานักอาศัย ในกรณี ผทู้ ี่อยูต่ ้งั แต่ 6 เดือนเป็ นต้นไป สามารถยื่นขอล่วงหน้าได้ต้งั แต่ 3 เดือน
ก่อนที่จะครบกาหนดระยะเวลาที่ได้รับ
 การเปลี่ยนแปลงสถานะที่พานักอาศัย สามารถยื่นขอได้ต้งั แต่วนั ที่ๆทราบสถานะ
 จะได้รับบัตรใบสาคัญถิ่นที่อยู่ หลังจากที่ได้รับอนุญาติแล้ว
 ไม่จาเป็ นต้องส่งบัตรใบสาคัญถิ่นที่อยูอ่ นั เก่าคืน

■สิ่ งที่จาเป็ นในตอนที่ยื่นขอบัตรใบสาคัญที่ถิ่นอยู่ใหม่
①รู ปถ่าย 1 ใบ

ขนาด
40mmx30mm
(ต้องเป็ นรู ปถ่าย
ภายใน 3
เดือนนับย้อนหลั
งตั้งแต่วนั ที่ยื่น)
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1-6. การส่ งคืนบัตรใบสาคัญถิน่ ทีอ่ ยู่
เมื่อจะกลับประเทศหรื อไปศึกษาต่อที่ประเทศอื่น จะต้องส่งบัตรใบสาคัญถิ่นที่อยูค่ ืนด้วย ถ้าหากไม่มีประวัติการส่งคืน
จะถูกปรับโทษตามที่ได้กาหนดไว้

■จะส่ งบัตรใบสาคัญคืนเมือ่ ไหร่ ？


เมื่อเรี ยนจบ

เมื่อกลับประเทศ หรื อเมื่อจะเรี ยนต่อที่ประเทศอื่น จะต้องส่งบัตรคืนด้วย

■จะส่ งบัตรคืนได้ ที่ไหน ？


ส่งคืนได้ที่สนามบินที่ท่านจะออกจากประเทศ

■ถ้ าหากลืมส่ งบัตรใบสาคัญถิ่นที่อยู่คืน？


ท่านที่ไม่มีประวัติการส่งคืน จะได้รับโทษถูกปรับไม่เกิน 2 แสนเยน เพราะฉะนั้นขอให้ระมัดระวังด้วย

■ ถ้ าหากได้ รับอนุญาติให้ ออกนอกประเทศได้ แต่ ว่าไม่ กลับเข้ ามาประเทศญี่ปุ่นอีก
 ผูท้ ี่ได้พานักอาศัยในระยะเวลายาว และได้รับอนุญาติให้ออกนอกประเทศและกลับเข้ามาใหม่ได้
แต่ไม่ได้กลับมาในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ก็จาเป็ นต้องส่งบัตรคืนด้วย


ขอให้ส่งบัตรคืนภายใน 14 วันนับตั้งแต่วนั ที่ทราบสถานการณ์



ขอใหส่งบัตรคืนทางไปรษณี ยถ์ ึงสถานที่ราชการที่ได้กาหนดไว้ ( มีกาหนดแจ้งสถานที่ในโฮมเพจ )
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1-7. วีซ่า/ กฎกองตรวจคนเข้ าเมืองและสถานะทีพ่ านักอาศัย
จะขออธิ บายเกี่ยวกับกฎกองตรวจคนเข้าเมืองและสถานะที่พานักอาศัยอย่างคร่ าวๆ ดังนี้
■กฎกองตรวจคนเข้ าเมืองคืออะไร？


ชาวต่างชาติที่เข้ามาและอาศัยอยูใ่ นประเทศญี่ปนุ่ จะได้รับการกาหนดวิธีการดาเนินพิธีการต่างๆ

และรายละเอียดกิจกรรมต่างๆในระหว่างที่พานักอาศัยในประเทศญี่ปุ่น ตาม “พระราชบัญญัติการควบคุมคนเข้าเมืองและการยอมรับผูล้ ้ ีภยั ”
( เรี ยกสั้นๆว่า “กฎกองตรวจคนเข้าเมือง” )
 แม้ว่าจะไม่มีปัญหาทางด้านการเรี ยนหรื อการใช้ชีวิต แต่ถา้ ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
และไม่มีการรายงานตามที่กฎกองตรวจคนเข้าเมืองได้กาหนดไว้แล้ว อาจจะทาให้ไม่สามารถใช้ชีวิตนักเรี ยนนักศึกษาต่อไปได้
เพราะฉะนั้นขอให้ระมัดระวังเรื่ องนี้ดว้ ย

■สถานะทีพ
่ านักอาศัยมีหลากหลายสถานะ


ชาวต่างชาติทุกคนที่ได้รับอนุญาติให้พานักในประเทศญี่ปนุ่ จะได้รับการกาหนด

“ สถานะที่พานักอาศัย” (มี 27 สถานะ) และ

“ระยะเวลาในการพานักอาศัย” ซึ่ งจะแตกต่างกันตามจุดประสงค์ในการพานักอาศัย


รายละเอียดที่สามารถดาเนินกิจกรรมได้ตาม “สถานะที่พานักอาศัย” แต่ละสถานะนั้น จะได้รับการกาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด

 ถ้าหากดาเนินกิจกรรมนอกเหนือจากที่ได้กาหนดไว้ เช่น กิจกรรมที่ได้รับเงินเดือน เป็ นต้น โดยไม่ได้รับอนุญาติแล้ว
จะถูกให้ออกจากกิจกรรมนั้น และอาจจะไม่ได้รับอนุญาติให้ยื่นเปลี่ยนแปลงสถานะที่พานัก
หรื อไม่สามารถต่อระยะเวลาที่พานักอาศัยต่อไปได้
※ขอให้สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริ การชาวต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ นญี่ปุ่น ☎ 0570-013904
1）สถานะที่พานักที่สามารถทางานได้ในขอบเขตที่ได้รับการกาหนดไว้ตามสถานะที่พานักอาศัยในแต่ละสถานะ

การทูตระหว่างประเทศ กิจกรรมเกี่ยวกับการทูตระหว่างประเทศ
ธุรกิจของรัฐบาล
กิจกรรมงานรัฐบาลขององค์กรระหว่างประเทศ
ศาสตราจารย์
กิจกรรมเกี่ยวกับการสอน งานวิจยั ในโรงเรี ยน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยของญี่ปนุ่
ศิลปิ น
กิจกรรมการแสดงที่ได้รับเงินเดือน
ผูป้ ระกอบกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมด้านศาสนา
สื่ อสารมวลชล
กิจกรรมข่าวสารขององค์กรการรายงานข่าวระหว่างประเทศ
นักลงทุน นักธุรกิจ การบริ หารกิจการ กิจกรรมด้านการลงทุน
นักกฎหมาย นักการบัญชี กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบัญชี กฎหมายของผูท้ ี่มีคุณสมบัติดา้ นกฎหมาย
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แพทย์
กิจกรรมเกี่ยวกับแพทย์ผทู้ ี่มีคุณสมบัติดา้ นกฎหมาย
นักวิจยั
กิจกรรมการวิจยั ตามที่ลงนามทาสัญญากับองค์กรของญี่ปุ่น
ผูป้ ระกอบกิจกรรมด้านการศึกษากิจกรรมการศึกษาขององค์กรการศึกษาตามโรงเรี ยนแต่ละระดับ
โรงเรี ยนอาชีวศึกษาขั้นสูง โรงเรี ยนประถม มัธยมต้น มัธยมปลายของญี่ปนุ่
ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิคเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่ องกล เป็ นต้น
ผูม้ ีความรู้ดา้ นวัฒนธรรม งานหรื อการเขียนภาษาต่างประเทศที่จาเป็ นต้องใช้ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ กิจการต่างประเทศ กฎหมาย และมนุษยศาสตร์
ผูท้ ี่ทางานกับบริ ษทั สาขาในต่างประเทศ กิจกรรมในฐานะพนักงานของบริ ษทั สาขาในประเทศ
นักแสดง
กิจกรรมการแสดงทางด้านการแสดงหนัง ละคร นักดนตรี และนักกีฬา เป็ นต้น
ผูช้ านาญการ
กุ๊กอาหารต่างประเทศ เป็ นต้น
ผูฝ้ ึ กงาน
ผูฝ้ ึ กงานของบริ ษทั เป็ นต้น
2）สถานะทีพ
่ านักอาศัยทีไ่ ม่ สามารถทางานได้

กิจกรรมด้านวัฒนธรรม กิจกรรมการศึกษา ศิลปะหรื อกิจกรรมที่ตอ้ งเรี ยนหรื อทาวิจยั เกี่ยวกับงานฝี มือ
วัฒนธรรมของญี่ปนุ่
การพานักอาศัยระยะสั้น กิจกรรมทาขึ้นระหว่างที่พานักอาศัยระยะสั้น ด้วยจุดประสงค์ ได้แก่ การท่องเที่ยว
นักเรี ยนชาวต่างชาติ
การฝึ กงาน

： นั ก เ รี ย น ที่ 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 ญี่ ปุ่ น
：กิจกรรมที่ เสริ มสร้างความรู ้ ความสามารถ เทคนิ กที่ ฝึกในองค์กรสาธารณะของญี่ปุ่น

อาศัยร่ วมกับครอบครัว ：การพานักอาศัยในฐานะ ลูก คู่สมรสที่ มีความสัมพันธ์กบั ชาวญี่ปุ่ นที่ อาศัยในประเทศญี่ ปุ่น
3）การได้ รับอนุญาตให้ ทางานนั้น ขึ้นอยู่กบั สถานะที่อยู่อาศัยตามที่ได้ รับการระบุ
กิ จกรรมพิเศษ ：กิ จกรรมที่รั ฐ มนตรี กระทรวงยุ ติธรรมได้ระบุไ ว้
นอกจากนี้ สถานะที่ พานั ก อาศ ยที่ ไ ม่ มี กาหนดวั น หมดอายุ ไ ว้ ได้ แ ก่ 、「ผู ้ ที่ อ ยู่ ถ าวร หรื อ เอยู 」「คู่ ส มรสของชาวญี่ ปุ่ น」
「คู่ ส มรสของผู ้ที่ อ ยู่ถ าวร」「ผูท้ ี่ ได้เข้ามาตั้งถิ่ นฐาน」

■กองตรวจคนเข้ าเมืองอยู่ ที่ไหน ？
･ การดาเนิ นพิธีการเกียวกับการพานักอาศัยหลังจากที่ ได้เขา้ ประเทศมาแล้วนั้น สามารถดาเนิ นพิธีการได้ที่กองตรวจคนเขา้ เมืองประจาแต่ละพื้นที่ ที่ ตนเองได้อาศัยอยุ่
（โฮมเพจของกองตรวจคนเข้าเมือง：http://www.immi-moj.go.jp/）･･･ ดู ใ น ลิ ส ต์ ที่ P103
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1-8. การเปลี่ ย นระยะเวลาและสถานะที่ พานั ก อาศั ย
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

ถ้ า หากระยะเวลาพานั ก อาศั ย เกิ น กาหนด โดยที่ ไ ม่ ไ ด้ ยื่ น ขอต่ ออายุ ร ะยะที่ พานั ก อาศั ย และ
ยื่ น ขอเปลี่ ย นแปลงสถานที่ พานั ก อาศั ย แล้ ว จะได้ รั บ การตรวจเช็ ค ในฐานะ
「บุคคลที่พานักอาศั ยอย่ างผิดกฎหมาย」
■การตรวจเช็ คระยะเวลาที่พานักอาศัย
・ระยะเวลาที่พานักอาศัยที่ได้รับอนุ ญาตจากการยืน
่ ขอ 1ครั้งนั้น กรณี ที่เป็ น「นักเรี ยน」 จะได้รับนานสุ ด

4 ปี 3 เดือน
・กรณี ที่ตอ
้ งการต่ออายุหลังจากที่หมดกาหนดที่พานักอาศัย ไม่จาเป็ นต้องยืน่ ขอต่ออายุสถานะที่พานักอาศัย

และเปลี่ยนแปลงสถานะที่พานักอาศัย

■ก่ อนที่จะยื่นขอ ขอให้ ลองปรึ ก ษากับทางโรงเรี ยนหรื อองค์ กรที่ให้ คาปรึ กษาก่ อน
・

・
・

ถ้าหากเปอร์ เซนต์การเข้าเรี ยนมีปัญหาเนื่ องจากการเจ็บป่ วยโดยไม่มีเหตุผล
ก็จะถูกตัดสิ นว่าไม่ตงั่ ใจเรี ยน อาจจะไม่ได้รับอนุ ญาติให้เปลี่ยนแปลงสถานะที่พานักอาศัย
หรื อต่อระยะเวลาที่พานักอาศัยได้
กรณี ที่มีเหตุผลก็ตาม จะต้องมีการยืน
่ เอกสารแสดงเหตุผลนั้น
หากกังวลเกี่ยวกับการต่อระยะเวลาที่พานักอาศัยหรื อการเปลี่ยนแปลงสถานะที่พานักอาศัย
ก่อนที่จะยืน่ ขอให้ปรึ กษากับทางโรงเรี ยนหรื อที่ๆให้คาปรึ กษาแก่นกั เรี ยนนักศึกษา

＜ ที่ ให้ คาปรึ ก ษาแก่ นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษา ＞
● ศูนย์ขอ
้ มูลเกี่ยวกับการพานักอาศัยสาหรับชาวต่าง ☎ 0570-013904
e-mail：info-tokyo@immi-moj.go.jp
● ศูนย์ช่วยเหลือให้คาปรึ กษาสาหรับชาวต่ างชาติ（ศูนย์ปรึ กษาแบบวันสต๊อป ）
■การยื่นขอส่ วนบุคคล จะต้ องยื่นก่ อนจะถึงกาหนด 2 อาทิตย์

☎ 03-3202-5535

・กรณี ที่ยน
ื่ ขอส่ วนบุคคล ขอให้ยน
ื่ ก่อนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
・การยื่นขอต่ อระยะเวลา สามารถขอยื่นได้ก่อนจะถึงกาหนด 3 เดื อนล่วงหน้าได้ ซึ่ งยื่นขอล่วงหน้าจะดี ที่สุด
・หลังจากที่ยน
ื่ ขอที่กองตรวจคนเข้าเมืองแล้ว หลังจากนั้น จะได้รับไปรษณี ยบัตรแจ้งผลการตรวจเช็ค

และจาเป็ นต้องไปกองตรวจคนเข้าเมื่องอีกครั้ง เพื่อรับการอนุ ญาติ
่ า่ 「กาลังยืน
・เมื่อได้รับเรื่ องแล้ว จะถูกเขียนที่ดา้ นหลังบัตรใบสาคัญถิ่นที่อยูว
่ ขออยู」่
・

กรณี ที่ได้รับอนุ ญาติแล้ว จะได้รับบัตรใบสาคัญถิ่นที่อยูใ่ บใหม่ที่เขียนรายละเอียดการอนุ ญาติดา้ นหลังบัตร

เกร็ ดความรู้ :
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การเปลี่ยนระยะเวลาพานักอาศัยก็มีการปรั บเปลี่ยนตามระบบควบคุมการพานักอาศัยเดือนกรกฏาคม 2555

มจานงได้ต
อนที่ยน
ื่

・

กรณี ที่ตอ้ งการตรว
จสอบทันทีหลังจา
กยืน
่ ขอเป็ นกรณี พิเ
ศษ
สามารถยืน
่ ขอควา

■เมื่อเปลี่ยนสถานะจาก 「การพานักระยะสั้ น」 เป็ น「นักศึกษาต่ างชาติ」…
・ ตามกฎแล้ว ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะจาก「การพานักระยะสั้น」เป็ น「นักศึกษาต่างชาติ」ได้
เพราะฉะนั้นจะต้องยื่นขอ 「ใบรับรองสถานะภาพที่พานักอาศัย」
ต้องทาการขอวีซ่าใหม่ที่สถานทูตญี่ปุ่นในต่างประเทศ
・ แม้ว่า จะเป็ น「การพานักอาศัยระยะสั้น」ก็ตาม หากเข้ามาด้วยจุดประสงค์เข้าสอบ จะได้รับการเขียน
ระบุในวีซ่า และสามารถยื่นขอเปลี่ย นแปลงสถานะที่ พานักอาศัย ได้
การยืน่ ดาเนินเรื่ องการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทีพ่ านัก ซึ่ งทางโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยที่เรี ยนอยูอ่ อกให้
จนจบการศึกษา ระบบนี้ได้นากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง เนื่องจากว่ามีนกั เรี ยนต่างชาติที่ไม่รู้จกั กองตรวจคน
เข้าเมืองเพิ่มจานวนมากขึ้น และเพื่อให้ท่านสามารถดาเนินเรื่ องเองได้น้ นั ควรจะรู้จกั วิธีการ,ระยะเวลาและสถานะ
ที่พานักอาศัยอยูใ่ ห้เข้าใจอย่างชัดเจน
。＜ตรวจสอบเอกสารที่จาเป็ น＞

โฮมเพจของกองตรวจคนเข้าเมือง

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

＜ตารางเช็ค ＞
● ระยะเวลาที่คุณพานักอาศัย

ปี

เดือน

วัน ～

ปี

เดือน

วัน

● มีเรื่ องกังวลใจ เช่ น เปอร์ เซนต์การเข้าเรี ยนต่า ฯลฯ หรื อไม่ ？

● ยืน
่ ขอก่อนหมดอายุ

2 อาทิตย์ ････････････････････････････････････

＜บันทึก＞
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1-9. เกี่ ย วกั บ ประกั น สุ ข ภาพ （1）
นักเรี ยนที่ถือบัตรใบสาคัญถิ่น ที่อยู่ และอาศั ยอยู่ในญี่ปุ่นตั้งแต่ 1 ปี เป็ นต้ นไป ถือว่ าเป็ นหน้ าที่
■メモ欄
จะต้ องเข้ าร่ วม 「ประกันสุ ขภาพ」」」」
■ช่ วยลดค่ าใช้ จ่ายกรณีที่เจ็บป่ วย
1）การประกันสุ ขภาพ（ของประเทศ）
･

เ มื่ 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 ล ห รื อ ค ลี นิ ค ต่ า ง ๆ
ตามหลักแล้ว 70％ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะอยูใ่ นส่ วนของประกัน ซึ่งเราจะจ่ายเพียง 30％

（แต่มีบางกรณี ที่จาเป็ นต้องจ่ายเองทั้งหมด โดยที่ ไม่ สามารถใช้ประกันสุ ขภาพได้）

2）ระบบประกันการรั กษาพยาบาลของมหาวิทยาลัย （มหาวิทยาลัยบางส่ วน）
・บางมหาวิทยาลัยจะมีระบบการรักษาพยาบาลภายในมหาวิ ทยาลัยเอง
・สาหรับรายละเอียด ขอให้ตรวจสอบที่ ฝ่ายรับผิดชอบนักเรี ยนชาวต่างชาติของมหาวัทยาลัย

■เงื่อนไขการเข้ ารั บระบบการประกันสุ ขภาพ
① ต้องมีสถานะที่พานักอาศัยเป็ น 「นักเรี ยน」
②

เข้าร่ วมในการประกันสุ ขภาพ（ประกันของประเทศ）

③

ต้ อ งนาบั ต รประกั น ไปยื่ น ที่ อ งค์ ก รรั ก ษาสุ ขภาพ
เ ข้ า รั บ ก า ร รั ก ษ า ที่ อ ง ค์ ก ร รั ก ษ า สุ ข ภ า พ

も

④

い

■จะเข้ าร่ วมประกันสุ ขภาพ（ประกันของประเทศ）ได้ ที่ไหน ？
･ สามารถสมัครได้ที่แผนกประกันสุ ขภาพของที่ว่าการอาเภอหรื อเขตที่พานักอาศัยอยู่ซ่ ึ งได้เขียนระบุไว้ในบัตรใบ
สาคัญถิ่นที่อยู่
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■สิ่ งที่จาเป็ นในการสมัคร
1）
①
②

ผู้ทมี่ ีสถานะที่พานักอาศัยเป็ น 「นักเรียน」
บัตรใบสาคัญถิ่นที่อยู่
บางกรณี อาจจาเป็ นต้องใช้บตั รประจาตัวนักเรี ยนที่ได้เขียนระบุระยะเวลาที่พานักอาศัยไว้ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ที่ว่าการ
อาเภอแต่ละแห่ ง

2）กรณีที่อาศั ยร่ วมกับครอบครั ว
・ครอบครั วก็สามารถเข้าร่ วมสมัครได้เช่ นเดี ยวกัน
・กรุ ณาตรวจสอบดูว่ามีรายชื่ อครอบครั วเขี ยนไว้ในบัตรประกันสุ ขภาพหรื อไม่

■ค่ าประกันสุ ขภาพ เท่ าไหร่ ？
か げつ や く

กรณี 23 เขตในโตเกี ยว คนที่ ไม่ได้จ่ายภาษีราษฎร(ภาษี ประชากร,ภาษีประจาเขต) จะจ่ายเดือนละประมาณ 1,005เยน
(สาหรับบุคคลที่อายุต่ากว่า 39 ปี /ประจาปี 2012)
・กรณี ที่มีภาษี เงิ นได้ เช่ น จากงานพิเศษ （ หรื อกรณี ที่ไม่มีรายได้）、 จะต้อง “รายงานภาษี เงิ นได้”

ข้อควรระวัง）หากไม่จ่ายภาษีประกัน การประกันสุ ขภาพก็จะไม่มีผล เพราะฉะนั้นต้องจ่ายภาษีประกัน
ในระยะเวลาที่กาหนดไว้

■เมื่อเปลี่ยนที่อยู่？
･

ขอให้ส่งบัตรประกันสุ ขภาพใบเก่า และรับบัตรประกันสุ ขภาพใบใหม่ได้ ณ ว่าการอาเภอที่ยา้ ยไป

■เมื่อกลับประเทศ ？
ข อ ใ ห้ ดา 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 ที่ เ ค า น์ เ ต อ ร์ ที่ เ ค ย ทา ก า ร ส มั ค ร
(หรื อที่เคยทาการเปลี่ยนแปลง) ก่อนที่จะกลับประเทศ
･
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1-9. เกี่ ย วกั บ ประกั น สุ ข ภาพ （2）
■การจ่ ายคืนค่ ารั กษาพยาบาล
･ แม้ว่ า จะจ่ า ยค่ า รั ก ษาพยาบาลเต็ ม จานวนก็ ต าม แต่ ใ นกรณี ข ้ า งล่ า งนี้ หากได้ รั บ การยอมรั บ จากการ
ตรวจเช็ค จะได้รับจ่ายภาษีคืน 70％
・เมื่ อเข้ารั บการรั กษาในโรงพยาบาลที่ ไม่ รับบัตรสุ ขภาพเนื่ องจากบาดเจ็บด้วยอุบต
ั ิเหตุกระทันหัน
・เมื่อเข้ารับการรักษาโดยไม่ได้ถือบัตรประกันสุ ขภาพ
・ เมื่อมีค่าการรักษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ทางแพทย์ลงความเห็นความจาเป็ น ด้วยเหตุผลจากความเจ็บป่ วยรุ นแรง
・เมื่ อเข้ารั บการรั กษาพยาบาลของโรงพยาบาลโรคกระดูกเนื่ องจากเคล็ดขัดยอกหรื อกระดูกหัก,หรื อเข้ารั บ

การรักษาพยาบาล เช่ น การนวด การจี้ และการฝังเข็มตามคาแนะนาของแพทย์
・ค่าใช้จ่ายในการทาเฝื อกหรื อโครเซ็ท
・ค่ าเติ ม เลื อดเนื่ องจากการถ่ ายเลื อดที่ ไม่ สามารถได้รับ สิ ท ธิ ป ระโยนช์ท างการแพทย์
・ค่าใช้จ่ายในการเข้าหรื อย้ายโรงพยาบาลกรณี คนป่ วยหนัก

■เกี่ยวกับระบบเงินช่ วยเหลือค่ ารั กษาพยาบาล
・เป็ นระบบที่จานวนเงิ นที่จ่าย ณ เคาน์เตอร์ ของร้านขายยาหรื อองค์กรที่รักษา

ที่กาหนดต่อเดือน (ตัง่ แต่ตน้ เดือนจนถึงสิ้ นเดือน)
※

หากจานวนเงินที่ชาระเกินจานวน

จ ะ ไ ม่ ร ว ม ส่ ว น ต่ า ง ค่ า เ ตี ย ง ห รื อ ค่ า อ า ห า ร ต อ น ที่ เ ข้ า โ ร ง พ ย า บา ล

ั โรงพยาบาลเดียวกัน คนไข้รายเดียวกัน
・จานวนเงิ นค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายให้กบ

จานวนค่าใช้จ่ายที่จะจ่ายให้โรงพยาบาลเดียวกัน ในกรณี ที่เกินจาก จานวนต่อเดือน 80,100
267,000

เยน ＋（ค่ ารั กษาพยาบาล －

เยน ）× 1%（ท่ านที่ ถู ก ยกเว้นภาษี 35,400 เยน ） เนื่ องจากมี ระบบขอรั บเงิ นค่ ารั กษาพยาบาลที่ มี จานวนสู งได้ ซึ่ งสามารถขอรั บ
ที่ จ่ายเกิ นจากการคานวนข้างต้นได้
・การยื่นขอ ให้ยื่นได้ที่แผนกประกันสุ ขภาพ ณ ที่ว่าการอาเภอ, เขตได้

■เมื่อมีการคลอด ・การเสี ยชี วิต
・เมื่อผูม
้ ีประกันสุ ขภาพคลอดบุตร สามารถได้รับเงินช่วยเหลื่อ 4 แสน 2 หมื่นเยน เป็ นเงินก้อนสาหรับการคลอดบุตร

4 เดือนเป็ นต้นไป （85 วั น ） แม้ว่าจะแท้งหรื อทารกเสี ยชีวิตระหว่างตั้งครรภ์
สามารถได้รับเงินช่วยเหลือได้หากมีใบรับรองจากแพทย์

・ถ้าหากตั้งครรภ์ต้ งั แต่

ひと

เมื่อผูม
้ ีประกันสุ ขภาพเสี ยชีวิต สามารถได้รับเงินช่วยเหลือ 5-7 หมื่นเยน สาหรับคนที่จดั ทาพิธีศพ
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＜ หัวข้ อตรวจเช็ ค ＞
●ตรวจสอบประกันที่คุณสามารถใช้ได้
・การประกันสุ ขภาพ（ประกันของประเทศ）･････････････････････････････････････････

□

・ระบบการประกันค่ารักษาพยาบาลของมหาวิทยาลัย････････････････････････････････････ □

●สิ่ งที่จาเป็ นสาหรับเข้าสมัครประกันสุ ขภาพ
・บัตรใบสาคัญถิ่ นที่ อยู่ ･･･････････････････････････････････････････････ □

่ บั ที่ว่าการอาเภอแต่ละแห่ ง）･････････ □
・บัตรประจาตัวนักเรี ยนที่ระบุระยะเวลาเรี ยน （ขึ้นอยูก
●ตรวจสอบว่าสามารถใช้ระบบจ่ายคืนได้หรื อไม่

････････････････････････････ □

＜ บันทึก ＞
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1-10. ภาษี
กรณีทถี่ ูกหักภาษีเมื่อได้ รับรายได้ จากงานพิเศษ เพื่อไม่ ให้ เสี ยผลประโยชน์ จาก
การจ่ ายเกินความจาเป็ น เพราะฉะนั้นขอให้ ช่วยกัน ศึกษาระบบภาษีของประเทศญี่ปุ่น
■ภาษีเกี่ยวกับงานพิเศษมี 2 แบบ ได้ แก่ ภาษีประเทศและภาษีท้องถิ่น
・ภาษีที่ถูกหักจากรายได้ของงานนอกเวลานั้นเป็ นภาษีประเทศที่เรี ยกว่า 「ภาษีรายได้」
ั ประเทศ(สานักงานภาษี) ที่หา้ งร้านหรื อบริ ษทั ที่จา้ งงานเป็ นคนทาแทนให้เจ้าตัว
・การจ่ายให้กบ
・จานวนเงินของ「ภาษีรายได้」 จะแตกต่างกันตามจานวนเงิ นรายได้
่ ี่ปุ่นไม่ถึง 1 ปี และมีรายได้ครั้งละมากกว่า 1 ล้านเยน จะถูกหักภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
・ สาหรับบุคคลที่อยูญ
20 ％ ของจานวนเงินทั้งหมด
・จานวนเงิ นรวมของ「ภาษีรายได้」ที่จ่ายไป จะถูกส่ งไปที่ที่ว่าการอาเภอ,เขตหรื อหมู่บา้ นที่อาศัยอยู่
และจะถูกเรี ยกเก็บ 「ภาษีจงั หวัด」หรื อ 「ภาษีอาเภอ」 ตามจานวนเงินทั้งหมด
よ

■ภาษีประเทศจะรายงานครั้งสุ ดท้ ายตามรายได้ รวมประจาปี (มกราคม-ธั น วาคม )
・ภาษีรายได้ จะถูกหักจากรายได้ทุกครั้งที่ชาระ แต่จะถูกกาหนดจานวนเงินภาษีครั้งสุ ดท้ายตามจานวนรายได้
ทั้งหมดที่ได้รับในระยะเวลา 1 ปี
・เมื่อรายงานภาษีรายได้ครั้งสุ ดท้ายแล้ว จะได้รับการคืนเงิ นในกรณี ที่จ่ายภาษีมากเกินไป
・นาจานวนเงินรายได้(จานวนเงินที่ตอ
้ งเสี ยภาษี) ที่หกั ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นจากรายได้รวมในช่วงเวลา 1 ปี

เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ จา น ว น เ งิ น ภ า ษี ( จา น ว น เ งิ น ภ า ษี เ งิ น ไ ด้ หั ก ณ ที่ จ่ า ย ) ที่ ชา ร ะ ไ ป ทั้ งห ม ด
และรายงานว่ามากหรื อน้อย แล้วจึงจะได้รับการกาหนดจานวนเงินภาษีครั้งสุ ดท้าย

■การรายงานภาษีจะได้ รับคืนที่สานักงานภาษีของแต่ ละท้ องที่ ๆพานักอาศัยอยู่ ในช่ วง 16 กุมภาพันธ์ -

15 มีนาคม ทุกปี

・จะทาการรายงานที่สานักงานภาษีที่ปกครองเขตหรื ออาเภอที่ เราอาศัยอยู่
※ ก ร ณี

ที่ ไ ม่ เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ สา 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 อา เ ภ อ ห รื อ เ ข ต

・ขอรับฟอร์ มรายงานภาษีรายได้ที่สานักงานภาษี หรื อจะปริ้ นเอาท์จากอินเตอร์ เน็ท

กรอกรายละเอียดในหัวข้อที่จาเป็ น และส่ งพร้อมกับแนบเอกสารที่จาเป็ น เช่น 「ใบสลิปการหักภาษี」（
บริ ษทั ที่จ่ายเงินเดือนจะเป็ นผูอ้ อกให้)
・สาหรับผูท
้ ี่ยงั ไม่เคยรายงานหรื อไม่ทราบวิธีการกรอกนั้น เจ้าหน้าที่ของสานักงานภาษีจะช่วยแนะนาให้
も

い

เพราะฉะนั้นขอให้ไปปรึ กษาได้ที่สานักงานภาษีโดยนา 「ใบสลิปการหักภาษี 」ไปด้วย
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＜ตารางเช็ค＞
● สานั ก งานภาษี

●เตรี ยมแบบฟอร์ มการรายงานภาษี ･････････････････････････････････････････ □
●ใบสลิปการหักภาษี ･･･････････････････････････････････････････････□
● ส่ วนที่ไม่เข้าใจในวิธีการเขียนการรายงานภาษี

＜บันทึก ＞
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２. การสร้ างพื้ น ฐานการใช้ ชี วิ ต
จะขออธิบายเกีย่ วกับความจาเป็ นในการสร้ างพื้
นฐานการใช้ ชีวติ ในประเทศญีป่ ุ่ น เช่ น
การเปิ ดบัญชีธนาคารและการหาทีพ่ กั
เป็ นต้ น

2-1. การเปิ ดบัญชีธนาคาร
ไม่ว่าจะเป็ นการโอนชาระเงินค่าไฟฟ้า น้าประปา แก๊ส ,ค่าเอกสาร,ค่าเงินคืนภาษี หรือเงินโอนของทุนการศึกษาหรือค่างานนอกเวลา
หากมีบัญชีธนาคารก็จะสะดวกมากยิง่ ขึน
้

■จะเปิ ดบัญชี กับธนาคารไหนดี ？
・โดยทัว่ ไปสามารถแยกธนาคารเป็ น ธนาคารที่มีสาขาของตัวเอง（ธนาคารในเมือง、ธนาคารของต่ างจังหวัด 、ธนาคารไปรษณี ย ์ เป็ นต้น）
ธนาคารที่ไม่มีสาขาของตัวเอง แต่ สามารถฝากถอนเงิ นได้ตามปกติ โดยใช้ ATM
แ ล ะ ธ น า ค า ร ที่ 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 ที่ 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 ที่ ส า ข า ข อ ง ตั ว เ อ ง
・แม้ว่าจะเป็ นธนาคารที่มีสาขาของตัวเองก็ตาม สามารถฝากถอนเงิ นที่ร้านสะดวกซื้ อได้ ถ้าหากสมัครแล้ว
ธนาคารส่ วนใหญ่สามารถใช้บริ การทางอินเตอร์ เน็ ตทั้งทางคอมพิวเตอร์ หรื อโทรศัพท์มือถือได้
・กรณี ที่จะเปิ ดบัญชี ธนาคาร ควรเปิ ดกับธนาคารสาขาที่ อยูใ่ กล้บ ้านหรื อใกล้โรงเรี ยนและควรเป็ นองค์กรทางการเงิ นที่ มีสาขาจานวนมาก

■กรณีเปิ ดบัญชี ที่ธนาคารโดยตรง
・ไปที่ธ นาคาร แล้วบอกว่า “ต้องการเปิ ดบัญชี ” ที่เคาน์เตอร์ เปิ ดบัญชี ใหม่
・กรอกหัวข้อสาคัญลงในฟอร์ มสมัคร（หากมีขอ้ สงสัยเจ้าหน้าที่ จะคอยแนะนาให้ ）
・จาเป็ นต้องถ่ายเอกสารที่ สามารถใช้ต รวจสอบผู้เปิ ดบัญชี ได้（บัตรใบสาคัญถิ่นที่อยูก่ บั บัตรประกันสุ ขภาพ
ก็สามารถเปิ ดบัญชี ไ ด้)
・เพื่อสมัครบัตรเอที เอ็ม จะต้องกาหนดรหัสส่ วนตัว 4 หลัก และบัตรเอทีเอ็มจะถูกส่ งทางไปรษณี ยใ์ ห้ภายหลัง

ข้อควรระวัง ）・พาสปอร์ ต ไม่สามารถใช้ยืนยันที่ อยูใ่ นประเทศญี่ปุ่นได้ เพราะฉะนั้นจึ งไม่สามารถใช้ในการเปิ ดบัญชี ได้
・ธนาคารส่ วนใหญ่ （มิ ซุโฮะ,มิ ซูบิชิ UFJ,ริ โซน่ า,ซู มิโตโมะ เป็ นต้น ） หากระยะเวลาที่ พานักอาศัยน้อยกว่าครึ่ งปี

จะไม่สามารถเปิ ดบัญชี ได้
・ธนาคารยูโจะ จะใช้เวลาในการเปิ ดบัญชี ได้ส้ ันและง่ายกว่า （แต่ ว่าต้องมี ตราประทับชื่ อ(อิ งคัง)）
※ นอกเหนื อจากนี้ การเปิ ดบัญชี สามารถทาได้ท างอิ นเตอร์ เน็ ทหรื อส่ งทางไปรษณี ย ์ แต่จาเป็ นต้องมี หลักฐานที่ ใช้ตรวจสอบ

ตัวเอง สาหรับรายละเอียด ขอให้ดูในโฮมเพจของแต่ละธนาคารประกอบ

■รู ปแบบของการฝากเงิน
･ การฝากเงินของธนาคารมีแบบบัญชี ออมทรั พย์,บัญชีกระแสรายวัน,บัญชี ฝากประจา
แต่ปกติแล้วควรจะเปิ ดเป็ นบัญชีออมทรัพย์
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■การแลกโอนเงินโดยอัตโนมัติ
เมื่อเปิ ดบัญชีเสร็ จแล้ว ขอให้จดบันทึ กหมายเลขบัญชี ชื่ อธนาคาร สาขาลงในสมุดโน้ตไว้

･

เพราะจาเป็ นต้องกรอกรายละเอียดเหล่านี้เมื่อมีการโอนเงิน เช่น ทุนการศึกษาที่โอนโดยอัตโนมัติ และค่าน้ าไฟแก๊ส
อ้างอิง） เวลาทาการของธนาคารและไปรษณี ย ์（เวลาปิ ดทาการแต่ละสาขาจะแตกต่างกันเล็กน้อย）
ธนาคาร【เคาน์เตอร์ 】วันธรรมดา9：00～ 15：00 【ATM】วันธรรมดา･เสาร์อาทิตย์･วันหยุด 8： 00～ 22：00
ธนาคารไปรษณี ย ์ 【ฝากเงิน】 วันธรรมดา 9：00 ～ 16：00【ATM】 วันธรรมดา7：00 ～ 21：00
เสาร์ อาทิ ตย์・วันหยุด 9：00 ～ 17：00

＜ตารางเช็ค ＞
●ธนาคารที่อยูใ่ กล้บา้ นหรื อโรงเรี ยน

●สิ่ งที่จาเป็ นในการเปิ ดบัญชี
・

･･･････････････････････････････････□

บัตรใบสาคัญถิ่นที่อยูห่ รื อบัตรประกันสุ
ขภาพ
・ตราประทับชื่อ（ที่วา่ การไปรษณี ย）
์ ･･････････････････････････････････････････････ □
・ชื่ อคันจิ
・ชื่อคาตาคานะ
●กาหนดรหัสบัตรเอทีเอ็ม（รหัส 4 ตัว） ････････････････ □
●ข้อมูลที่จาเป็ นต้องใช้ในการโอนแลกเงินอัตโนมัติ
・หมายเลขน้ า
・หมายเลขแก๊ส
・หมายเลขไฟฟ้ า
・อื่นๆ
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2-2. รายละเอียดเกีย่ วกับทีพ
่ กั อาศัย
ควรรู้ รายละเอียดเกี่ยวกับที่พกั อาศัยของญี่ปุ่นอย่ างชั ดเจน และเลือกที่พกั อาศั ยที่เหมาะสม
กับตัวเอง หากไม่ เข้ าใจควรจะขอคาปรึกษาจากรุ่ นพีท่ ี่ค้ ุนเคยกับการใช้ ชีวิตในญี่ปุ่น
■รู ปแบบและคุณสมบัติของที่พักอาศัย
①หอพักนั กเรียน
・ผูท
้ ี่เข้าพักได้ตอ้ งเป็ นนักเรี ยนเท่านั้น
・มีอาหารให้ครบ มีหัวหน้าหอพักชายและหญิงคอยดูแล
・มีสิ่งแวดล้อมที่พร้อมเหมาะแก่ การเรี ยนและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ
・จะต้องเคารพกฎระเบียบอย่างเคร่ งครัด เช่น การปิ ดประตูหอ เป็ นต้น
② หอพักนั กศึกษา
・มีหอพักสาหรับนักเรี ยนต่างชาติและหอพักที่อยูร่ ่ วมกับนักเรี ยนทัว่ ไป
・มีโรงเรี ยนที่จด
ั เตรี ยมหอพักสาหรับนักเรี ยนของโรงเรี ยนด้วย

่ าศัยของเอกชน
・มีโรงเรี ยนที่ให้คาแนะนาที่อยูอ
・ก่ อนอื่นขอให้ปรึ กษากับผูร้ ับผิดชอบของสถาบันศึกษานั้นๆ
③หอพักนั กเรียนต่ างชาติของรัฐบาล

่ างส่ วน
・มีหอพักสาหรับนักศึกษาต่างชาติที่ทางอาเภอหรื อประเทศดาเนิ นการอยูบ
・ทั้งอุปกรณ์เครื่ องใช้มีพร้อมและราคาถูก แต่มีจานวนจากัด
④บ้ านพักรัฐบาล
・เป็ นบ้านพักรัฐบาลที่ทางจังหวัดหรื ออาเภอเป็ นผูด้ าเนิ นการ

่ ว้ ย และอาศัยอยูใ่ นญี่ปุ่นมากกว่า 1 ปี ขึ้นไปสามารถสมัครได้
・ชาวต่างชาติที่มีครอบครัวอาศัยร่ วมอยูด
※สอบถามได้ที่แผนกรั บ สมัค รฝ่ ายควบคุ มการเคหะของแต่ล ะอาเภอหรื อ จังหวัด

⑤หอพักพนั กงานของบริ ษัทญี่ปน
ุ่
・มีกรณี ที่รับนักเรี ยนชาวต่างชาติ เข้าอาศัยในหอพักพนักงานบริ ษท
ั ซึ่ งแล้วแต่บริ ษทั นั้นๆ
※ การรั บสมัครจะรั บสมัครผ่านทางมหาวิ ทยาลัย เพราะฉะนั้นต้องเช็คที่ บอร์ ดประกาศของทางสถาบันเอง
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⑥ที่พักเช่ าอาศัยของประชาชน

อพาร์ ทเม้นต์

・เป็ นหมู่บา้ นที่สร้ างด้วยไม้หรื อบ้านประกอบสาเร็ จรู ป
・ค่าเช่าจะราคาถูกกว่าแมนชัน
่
・มีกรณี ที่ใช้หอ
้ งครัว ห้องน้ าร่ วมกัน และบางที่ไม่มีอ่างอาบน้ า
・เป็ นบ้านที่อยูร่ วมกันโดยสร้างด้วยเหล็กคอนกรี ตหรื อใช้โครงสร้างเหล็ก
・เนื่ องจากมีความมิดชิดของแต่ละห้อง ทาให้รักษาอุณหภูมิได้ดีเมื่อเปิ ดแอร์ หรื อ

แมนชัน
่

แ ม น ชั่ น ร า ย สั ป ด
า ห์

ฮีตเตอร์ ป้ องกันเสี ยงดังและแรงสั่นสะเทือนได้ดี
ห้องน้ า และอ่างอาบน้ า
่ ้น
・ยิง่ ห้องที่อยูช
ั สู ง ค่าเช่าก็ยงิ่ แพง
・นอกเหนือจากห้องแล้ว ยังมีหอ
้ งครัว

・แมนชัน
่ เพื่อพักอาศัยอยูใ่ นระยะกลางหรื อระยะยาว
・สามารถเข้าพักได้ตงั่ แต่ 1 คืนเป็ นต้นไป
・ไม่จาเป็ นต้องมี ค่าประกัน ค่ามัดจาและค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
・มีอุปกรณ์เครื่ องใช้พร้อม สามารถเข้าอยูไ่ ด้ทน
ั ทีดว้ ยกระเป๋ าเพียงใบเดียว
・เป็ นบ้านเดี่ยว มีท้ งั แบบชั้นเดียวและสองชั้น พร้ อมทั้งสวนหย่อมขนาดเล็ก

บ้านเดี่ยว
・ปกติมีห้องครัว

ห้องเช่า

อ่างอาบน้ า และห้องน้ าในตัว

・เป็ นการเช่ าอาศัยเพียงบางส่ วนของตัวบ้านร่ วมกับเจ้าของบ้าน
・อาศัยอยูร่ ่ วมกับครอบครัวของเจ้าของบ้านหรื อนักเรี ยนคนอื่น
・มีท้ งั อาหารและรับส่ งไปรษณี ยถ
์ ึงบ้าน หมดกังวลกับการอยูค่ นเดียว หรื อ

ปั ญหาเรื่ องอาชญากรรม
โ ฮ ม ส เ ต ย์

่ บั ครอบครัวชาวญี่ปุ่น
・เป็ นการอาศัยอยูก
・เพือ
่ รู้จกั วัฒนธรรมประเพณีของญี่ปุ่นจึงมีผตู้ อ้ งการอาศัยแบบโฮมสเตย์อย่างมาก
・มีครอบครัวที่รับโฮมสเตย์นอ
้ ยมาก

รู ม แ ช ร์

่ ลายคนภายใน 1 ห้อง
・คือการอาศัยอยูห
・ส่ วนใหญ่แล้วมักจะเช่ าที่มีตงั่ แต่ 2 ห้องขึ้ นไปมากกว่าห้องเดี่ยว
・สามารถอาศัยอยูใ่ นห้องกว้างในราคาที่ถูกได้
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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. เกีย่ วกับทีพ
่ กั อาศัยของเอกชน

สิ่ งสาคัญก็คือต้ องลองไปดูที่พักที่ต้องการด้ วยตนเอง ตามบริ เวณหรื อเส้ นทางรถไฟในเขตที่ต้องการอาศั ย แม้ ว่า
เจ้ าของบ้ านหรือตัวแทนขายเช่ าบ้ านที่ไม่ ต้องการให้ ชาวต่ างชาติอาศัยก็ตาม ขอให้ ม่ งุ มั่นหาต่ อไป

■เรื่ องที่ควรทราบไว้ ล่วงหน้ า
1）ถ้ าหากพูดภาษาญีป
่ ุ่ นทั่วไปไม่ ได้ ก็จะเช่ าอพาร์ ทเม้ นต์ เอกชนได้ ยาก
・เพื่อที่จะเช่าอพาร์ ทเม้นต์เอกชน จึงต้องมีการพูดคุยกับเจ้าของบ้าน
・โดยปกติแล้วเจ้าของบ้านไม่อยากให้คนที่ไม่สามารถตกลงเกี่ยวกับข้อควรระวังในการใช้ชีวิตด้วยภาษาญี่ปุ่นได้
・ควรจะให้รุ่นพี่ที่พด
ู ภาษาญี่ปุ่นเก่งหรื อเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็ นผูร้ ับรองให้จะง่ายกว่า
●คาศัพท์ที่จาเป็ นในการทาสัญญาเช่ า

ค่าเช่าบ้าน

ปกติต้องจ่ายล่วงหหน้า 1เดือน
โดยการจ่ายค่าเช่าก่ อนสิ้ นเดื อนของเดื อนนี้ จะเป็ นค่าเช่ าของเดือนถัดไป
เป็ นเงินที่ฝากไว้กบั เจ้าของบ้านในฐานะเงินประกันเมื่อไม่ได้จ่ายค่าบ้านหรื อห้อ งชารุ

ค่ามัดจา
（ค่าประกัน）

ดเสี ยหาย

ซึ่ งจะมีจานวน

1-2

เดือนของค่าเช่ าบ้า น

่ ี่อื่น）จะถูกหักค่าทาความสะอาด
（ย้ายไปอยูท
ค่าแรกเข้า
（ค่ากุญแจ）
ค่าดูแลที่พกั

เมื่อมีการคืนห้อง

ค่าซ่ อมแซมจากส่ วนนี้

ที่เหลือจะได้รับคืน
เป็ นเงินที่ จ่ายให้กบั เจ้าของบ้านส่ ว นหนึ่ ง จานวน 1-2 เดื อนของค่ าเช่า
แต่ จะไม่ ได้รั บคื นเมื่อย้ายออก แตกต่างจากค่ ามัดจา
เป็ นค่ าใช้จ่ายที่ จาเป็ นประจาเดื อน ซึ่ งมีค่าน้ า ค่าไฟที่ใ ช้ร่วมกัน เช่ น
ห้อ งน้ าสาธารณะ ไฟฟ้ าบริ เวณทางเดินและบันได เป็ นต้น

ค่าแนะนา

เป็ นค่าธรรมเนียมที่ตอ้ งจ่ายให้นายหน้าขายเช่าที่พกั ปกติจะจ่ายเท่ากับค่าเช่า 1เดือน

2）ถ้ าหากอาศัยในเขตโตเกียวหรือโอซากา ขอให้ คด
ิ ว่ าปกติแล้ วการเดินทางไปโรงเรียนจะใช้ เวลา 1 ชั่ วโมง
・กรณี ที่โรงเรี ยนอยูใ่ จกลางเมือง ค่าเช่ าบ้านบริ เวณรอบๆปกติแล้วจะค่อนข้างแพง
・หากจะเช่าห้องที่มีค่าเช่าบ้านราคาถูก เป็ นไปได้อย่างมากที่จะเป็ นบริ เวณที่เดินทางไม่สะดวก ไกลจากตัวเมื อง
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（นักเรี ยนหรื อประชาชนชาวญี่ปุ่นก็เช่ นเดียวกัน คนที่ใช้เวลาเดินทางไปทางานหรื อไปเรี ยน1 ชัว่ โมงขึ้นไปนั้นก็มีจานวนมาก）
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3）มาเรียนวิธีเรียกชนิดห้ องแต่ ละแบบกันดีกว่ า
・อพาร์ ทเม้นต์ที่มี 1 ห้อง+ ครั ว เรี ยกว่า 「1K」（ถ้าเป็ นแมนชัน
่ 1 ห้อง จะเรี ยกว่า「1R」）
・ห้องที่มี 2 ห้อง + ที่วางโต๊ะกิ นข้าว เรี ยกว่า 「2DK（2ห้อง＋DiningKitchen）」
・ห้องที่มีครั วแต่มีพ้ื นที่ กว้าง เรี ยกวา 「2L D K（2ห้อง＋LivingDiningKitchen）」
4）มารู้ จักราคาของค่ าเช่ าบ้ านกันดีกว่ า
・ปกติแล้วยิง่ อยูใ่ กล้ตวั เมืองมากเท่าไหร่

จะยิง่ แพง และยิง่ ไกลเท่าไหร่ ก็จะยิง่ มีราคาถูก

・ค่าเช่าบ้าน จะแตกต่างกันตามพื้นที่,ระยะทางจากสถานี รถไฟ,จานวนปี ที่สร้าง,อุปกรณ์,ความกว้างและ

ทิศทางการส่ องของแสงแดด
・สิ่ งสาคัญคือการเข้าไปสารวจบริ เวณที่ตอ
้ งการจะอาศัย

แล้วหาสถานที่ที่เหมาะสม

5）มากาหนดราคาค่ าเช่ าบ้ านสู งสุ ดที่สามารถจ่ ายได้ ต่อเดือนและงบประมาณในการทาสั ญญากันดีกว่ า
・การทาสัญญาเช่ าบ้านจาเป็ นต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ 5-6 เท่าของค่าเช่ าบ้าน เช่ น ค่ามัดจา,ค่าแรกเข้า,ค่าแนะนาและค่าเช่ า

บ้าน เป็ นต้น
・ปกติบา้ นเช่ าของญี่ปุ่นจะไม่มีเฟอนิ เจอร์ ให้ เพราะฉะนั้นจาเป็ นต้องคานึ งถึงงบประมาณที่จะต้องหาซื้ อเฟอนิ เจอร์ ที่จาเป็ นเองด้วย
・ขอให้คิดคานวนให้ชด
ั เจนว่าแต่ละเดือนสามารถจ่ายค่าเช่าบ้านได้เท่าไหร่
・สัญญาเช่ าบ้านของเอกชนนั้นจะเข้มงวดเกี่ ยวกับกาหนดการจ่ายค่าเช่ าบ้านมาก เพราะฉะนั้นขอให้ระมัดระวังด้วย

＜ตารางเช็ค＞
●ชนิ ดที่พกั ที่ตอ
้ งการ
□ อพาร์ ทเม้นต์

□ แมนชัน
่

□ แมนชัน
่ รายสัปดาห์

□ บ้านเดี่ยว

●สถานที่และค่าเช่าบ้านที่ตอ
้ งการ

●ความกว้าง

● จานวนเงินสู งสุ ดที่ทาสัญญา

● จานวนเงินค่าเช่ าบ้านสู งสุ ด

＜บั นทึก ＞
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2-4. วิธีการหาทีพ
่ กั
การหาที่พักแม้ แต่ คนญี่ปุ่นเองก็ยังยาก เพราะฉะนั้นควรรวบรวมข้ อมูลให้ มาก หากเจอ
สถานที่ถูกใจ ให้ รีบไปติดต่ อโดยเร็ว
■ ให้ ทางโรงเรี ยนแนะนาให้
วิทยาลัยหรื อโรงเรี ยนสอนภาษาของญี่ปุ่นจะช่วยแนะนาที่พกั ของเอกชนที่เหมาะสมกับนักเรี ยน

・ที่มหาวิทยาลัย

และอยูใ่ กล้โรงเรี ยนมากที่สุด
・ขอให้เช็คข้อมูลการรับสมัครผูเ้ ข้าอาศัยของหอพักพนักงานบริ ษท
ั ที่ติดไว้ในบอร์ ดประกาศของโรงเรี ยน
・ขอให้เข้าไปปรึ กษาที่หอ
้ งธุ รการหรื อฝ่ ายกิจการนักศึกษาชาวต่างชาติ

■หาทางอินเตอร์ เน็ต
・หา(หอพักนักเรี ยน,แมนชัน
่ หรื ออพาร์ทเม้นต์)ที่พกั บริ เวณที่ตวั เองต้องการ
・ถ้าหากชอบ ให้ลองสอบถามทางโทรศัพท์ดู

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) หากเป็ นแมนชัน
่ หรื ออพาร์ ทเม้นต์ ขอให้โทรศัพท์ตรวจสอบกับทางนายหน้าขายเช่าที่พกั

กรณี ที่หอ้ งนั้นไม่ว่าง ให้ลองถามว่ามีหอ้ งลักษณะเหมือนกันอีกหรื อไม่
・ที่สาคัญ ถ้าหากเจอสถานที่แบบเดี ยวกัน ให้รีบไปดูให้เร็ วที่สุด

■เข้ าไปหานายหน้ าขายเช่ าที่พกั โดยตรง
・ไปที่นายหน้าขายเช่ าที่พก
ั ของพื้นที่ที่ตอ้ งการจะพัก แล้วบอกเงื่อนไขที่ตวั เองต้องการ
・ที่สาคัญ ถ้าหากมีบา้ นที่ชอบ ให้นายหน้าพาไปดูที่บา้ นจริ ง
・ถ้าดูแล้วไม่ชอบ ก็ตอ
้ งปฏิเสธ（ไม่มีค่าแนะนาสถานที่）
・ กรณี ที่ชอบและต้องการขอเวลาคิดทบทวน1-2 วัน ก็ขอให้บอกนายหน้าโดยตรง กรณี นายหน้าอาจจะบอกว่า

「อยากให้จ่ายค่ามัดจา」 หากจ่ายค่ามัดจาแล้ว ก็สามารถจะได้รับสิ ทธิ์ ที่จะเช่าบ้านหลังนั้นก่อน
และหากย้ายเข้าไปอยู่แล้ว ก็จะคิดรวมอยู่ในค่าประกัน ค่าแรกเข้า แต่ถา้ ไม่ยา้ ยเข้าไป
ก็จะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจา เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบให้ดี
ข้อควรระวัง ）สิ่ งสาคัญควรจะดูบา้ นจริ ง และตรวจสอบหัวข้อดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะหาด้วยวิธีใดก็ตาม
・ดูสภาพแวดล้อมโดยรอบๆ การส่ องของแสงอาทิ ตย์
・การเดินทาง ระยะทางจากสถานี รถไฟ มี ร้านค้าใกล้เคียงหรื อไม่ ระยะทางไปถึงเซนโต(ที่ บริ การอาบน้ าสาธารณะ)
・ใช้เครื่ องทาความร้ อน(เครื่ องปรั บอากาศ)ได้หรื อไม่
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・ถ้าใช้ได้ ลองถามเพื่อนข้างบ้านดูว่ามีเสี ยงรบกวนหรื อไม่

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。
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＜ตารางเช็ค ＞
● หัวข้อเช็คในการหาที่บา้ นพัก
・

ค่าเช่าบ้าน･････････････････････････････････････････････ □

・ค่าประกัน・ค่าแรกเข้า･･････････････････････
・

□

･･･････････････････････････････････････････

ค่าสาธาร
ณะ
・ค่าแนะนา

･･･････････････････････････････････････

□

□

・การส่ องของแสงแดด･･････････････････････････････････････････ □
・

･････････････････････････････････････････････

เสี ยงรบ
กวน

･････････････････････････････････････････････

□
□

・

ความชื้
น
・

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

ระยะทางจนถึงสถ
านี รถไฟ
・มีร้านค้าอยูใ่ กล้หรื อไม่ ･･････････････････････････････ □
・

ระยะทางจนถึงที่อาบน้ าร
วม
・มีคนแบบไหนที่อาศัยอยู่

･････････････････････････････････□

･･･････････････････････････ □

・

ชนิดของเครื่ องทาความร้อนที่สามารถ
ใช้ได้
・

･････････････････････････ □

･･･････････････････････････････････□

มีเครื่ องปรับอากาศห
รื อไม่
･････････････････････････ □
・มี อินเตอร์ เน็ตไร้สายหรื อไม่
･････････････････････････････････････□
・ที่จอดจักรยาน
＜ บันทึก ＞
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2-5. ข้ อควรระวังเมื่ อทาสั ญญาเช่ า
หนังสื อสั ญญาถ้ าเซ็ นต์ ชื่อและประทับตราก็จะมีผลทางกฎหมาย ที่สาคัญคือต้ องเข้ าใจรายละเอียดอย่ าง
ชัดเจนก่ อนที่จะทาสั ญญา หากมีข้อสงสั ย ขอให้ ตรวจสอบกับอาจารย์ ที่โรงเรียนหรือรุ่ นพี่
■หนังสื อสั ญญาเช่ า จะต้ องกรอกหัวข้ อที่สาคัญทั้งหมด
・เมื่อเช่ าที่พก
ั เอกชน เช่น อพาร์ ทเม้นต์หรื อแมนชัน
่ ซึ่ งจะเป็ นการผูกมัดสัญญาระหว่างผูเ้ ช่ากับเจ้าของบ้าน
・ปกติแล้วจะต้องทาหนังสื อสัญญาที่มีรายละเอียดเดียวกัน 2-3 ฉบับ ซึ่ งผูเ้ ช่ า

เจ้าของบ้านและผูค้ ้ าประกันจะต้องเขียนชื่อ ที่อยู่ ประทับตราและเก็บไว้คนละฉบับ
・ฟอร์ มของหนังสื อสัญญา นายหน้าหรื อเจ้าของบ้านจะเป็ นผูจ้ ด
ั เตรี ยมไว้
・ระยะเวลาของสัญญาเช่ า ประมาน 2 ปี
・หนังสื อสัญญาจะเป็ นหลักฐาน เช่น ระยะเวลาที่สญ
ั ญา รายละเอียดของสัญญา จานวนเงินค่าประกันที่ฝากไว้

เพราะว่าจะต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีจนกว่าจะยกเลิกสัญญา

■เมื่อตอนทาสั ญญาจาเป็ นต้ องมีผ้ ูคา้ ประกันที่เป็ นคนญี่ปุ่น
・ผูค้ ้ าประกัน ที่ เกี่ ย วข้อ งกับเงื่ อนไขของผูค้ ้ าประกันนั้น ก็คือ 「ผูใ้ หญ่ที่ดูแลตัวเองได้」

หมายถึงหากไม่ใช่คนที่มีเงินเดือนดูแลครอบครัวได้แล้ว ไม่สามารถจะเป็ นผูค้ ้ าประกันได้
・กรณี ที่ผเู ้ ช่าไม่จ่ายค่าเช่าบ้านหรื อค่าซ่ อมแซมห้อง ผูค้ ้ าประกันจะต้องรับผิดชอบจ่าย

■มาจดจาข้ อห้ ามในการเข้ าพักอาศั ยกันเถอะ
・ไม่ ให้เพื่อน คนในครอบครั วหรื อคนอื่ นๆเข้ามาพักโดยไม่ ได้รับอนุ ญาติ
・ไม่เปลี่ยนแปลงตกแต่งห้องโดยไม่ได้รับอนุ ญาติจากเจ้าของบ้าน
・อื่นๆ

เช่น ต้องมีมารยาทในการใช้ชีวิต （ดูหวั ข้อมารยาทและความรู ้ในการใช้ชีวิตประกอบ）

■ข้ อตกลงในการส่ งคืนห้ อง(ย้ ายออก)
・ในหนังสื อสัญญาได้กาหนดเอาไว้ว่าต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า( ปกติ จะแจ้งก่ อนย้าย 1 เดือน)

กรณี ที่แจ้งกระทันหัน แม้ว่าจะไม่ได้อาศัยต่อก็ตาม จะต้องจ่ายค่าเช่าของ 1 เดือน
ั เจ้าของบ้านในสภาพเดิมตอนย้ายเข้า
・ห้องเช่ านั้น ตามกฎจะต้องคืนห้องให้กบ
・ของที่ไม่จาเป็ น จะต้องทิ้งไม่ให้เหลื อค้างไว้ในห้องตามวิธีที่ได้กาหนดไว้
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・ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าแก๊สและค่าโทรศัพท์ก็ตอ
้ งจัดการชาระให้หมด

＜ตารางเช็ค＞
●สิ่ งที่จาเป็ นตอนที่ทาสัญญาเช่ าบ้าน
・ตราประทับ ･･････････････････････････････････････････････ □
・เบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อเวลาฉุ กเฉิ น ････････････････････････････････････････□
・ค่าประกัน･･････････････････････････････････････ □
・ค่าแรกเข้า･･････････････････････････････････････ □
・ค่าเช่ าบ้าน（ตามจานวนวันเริ่ มตัง่ แต่วน
ั ที่เข้าอาศัยจนถึงสิ้ นเดือน）･･････････････････
・ค่าส่ วนกลาง ････････････････････････････････････････････ □
・ค่าแนะนา ････････････････････････････････････････□
・ผูค้ ้ าประกัน

ต้ อ งขอเอกสารที่ จาเป็ นของผู ้ค้ า ประกั น
พร้อมกับให้ผคู ้ ้ าประกันเซ็นต์ชื่อ
ประทับตราตามกฎหมาย
และขอรับเอกสารที่จาเป็ นนั้นไว้

＜บันทึก＞
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････････････ □

□

2-6. การใช้ ไฟฟ้ า นา้ ประปา แก๊ ส
น้า ไฟ แก๊ ส จาเป็ นต้ องติดต่ อขอเปิ ดใช้ บริการแต่ ละประเภทด้ วยตัวเอง
■ขั้นตอนการเปิ ดใช้ น้า ไฟ แก๊ ส
① ไฟฟ้า
・เมื่อเปิ ดออนสวิสต์ของเบรกเกอร์ ที่ตไู ้ ฟ ก็สามารถใช้ได้
・เขียนชื่อสกุลของผูท
้ าสัญญาและวันเดือนปี ที่เริ่ มใช้ลงใน「เอกสารขอเปิ ดใช้ไฟฟ้ า」ที่วางไว้ในห้อง

แล้วส่ งทางไปรษณีย ์ ก็เสร็ จสิ้ นการสมัคร
・ กรณี ที่ไม่มี「เอกสารขอเปิ ดใช้ไฟฟ้ า」 สามารถสมัครขอเปิ ดบริ การได้ทางโทรศัพท์หรื อเว็บไซด์หรื อแฟกซ์
・ การเริ่ มใช้ไฟฟ้ าไม่จาเป็ นต้องเปิ ดใช้เอง
②น้าประปา
・สามารถโทรศัพท์สมัครได้ที่ 「ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของการประปา 」（โตเกี ยวภายใน23เขต：☎ 03-5326-1100）
・สามารถกรอกหัวข้อสาคัญ 「ใบสมัครเปิ ดใช้น้ าประปา」ที่วางไว้ในห้องแล้วส่ งทางไปรษณี ยไ์ ด้

่ าศัย หากไม่ทราบ
・เมื่อสมัครทางอินเตอร์ เน็ต จาเป็ นต้องมี หมายเลขของผูอ้ ยูอ
ขอให้สอบถามได้ที่เจ้าของบ้านหรื อนายหน้าขายเช่าบ้าน
③แก๊ส
・ในตัวเมือง จะใช้บริ การของโตเกี ยวแก๊ส แต่ว่าในพื้นที่อื่นๆ นั้นจะแตกต่างกันตามผูป
้ ระกอบการ
・ขอให้สมัครเปิ ดใช้บริ การได้ทางอินเตอร์เน็ตหรื อโทรศัพท์ไปที่บริ ษท
ั แก๊ส
・หากไม่ทราบผูป
้ ระกอบการ ขอให้ตรวจสอบกับเจ้าของบ้านหรื อนายหน้าขายเช่าบ้าน
・ไม่จาเป็ นต้องเปิ ดวาล์วแก๊สด้วยตัวเอง
・เมื่อเปิ ดวาล์ว แก๊ส จาเป็ นต้องมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเตาแก๊ส

เครื่ องทาน้ าอุ่นว่าสามารถใช้งานได้ปกติ

กรณีที่ไม่มีเตาแก๊สหรื อเครื่ องทาน้ าอุ่นให้จดั หาอุปกรณ์เหล่านี้เตรี ยมไว้ล่วงหน้าก่อนติดต่อเจ้าหน้าที่มาติดตั้งแก๊ส
※ ขอให้ระวังเมื่ อจะซื้ อเตาแก๊ ส เพราะชนิ ดของเตาจะแตกต่างกันตามชนิ ดของหัวแก๊ สที่ ใช้แก๊ สของเขตตัวเมื องและแก๊ สโพรเพน
ค่ าใช้จ่ายแต่ ละประเภท จะมีใบเรี ยกเก็บเงิ นส่ งมาให้ สามารถจ่ายได้ตามร้ านสะดวกซื้ อ ธนาคาร ไปรษณี ย ์ และที่เค้าท์เตอร์
ของแต่ ละบริ ษทั ถ้าหากชาระโดยการหักจากบัญชี ธนาคาร จะช่ วยลดค่ าธรรมเนี ยมแต่ ละเดื อนได้
เกร็ ดความรู้

:

ส่วนใหญ่มีแสตมป์จำหน่ำยตำมร้ ำนสะดวกซื ้อโดยทัว่ ไป
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う。

2-7. เกีย่ วกับไปรษณีย์
แน่ นอนว่ าต้ องมีจดหมายหรือสิ่ งของที่ส่ง มาจากประเทศแม่ รวมถึงเอกสารสาคัญ จาก โรงเรี ยน ที่ว่าการอาเภอ
หรือ จากกองตรวจคนเข้ าเมือง รวมถึงใบเรี ยกเก็บเงินของค่ าน้า ไฟ ก๊ าส และควรเรี ยนรู้ ไว้ เพื่อให้ ส่งตรงถึงบ้ านได้ อย่ าง
ถูกต้ อง

■จะต้ องเขียนที่อยู่ ชื่ ออพาร์ ทเม้ นต์

หมายเลขห้ องให้ ถูกต้ อง

・กรณี ที่ตอ
้ งเขียนที่อยูเ่ พื่อแจ้งให้อีกฝ่ ายหนึ่ งทราบ ที่สาคัญในที่อยู่ตอ้ งเขียนชื่อแมนชัน
่ หรื ออพาร์ ทเม้นต์ และ

หมายเลขห้องให้ถูกต้องชัดเจน
・ผูท
้ ี่อาศัยกับโฮมเสตย์หรื ออาศัยร่ วมกับผูอ้ ื่น จะเขียนนามสกุลของเจ้าบ้านว่า「คุณ○○」หลังที่อยู่

■จะต้ องติดชื่ อสกุลที่ต้ ูไปรษณีย์ไว้
・เพื่อไม่ให้นายไปรษณี ยส
์ ับสน ขอให้เขียนชื่อสกุลติดไว้ที่ตูไ้ ปรษณี ยใ์ ห้ชดั เจน

่ บั เพื่อน ก็จะต้องเขียนชื่อสกุลของผูอ้ าศัยทุกคนไว้ให้ชดั เจน
・กรณี ที่อาศัยอยูก

■แสตมป์ จะติดทางด้ านบนซ้ ายของซองจดหมาย และเขียนที่อยู่ของตัวเองด้ านหลังซอง
・กรณี ประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็ นโปสการ์ ดหรื อเอกสาร จะติ ดแสตมป์ ไว้ที่ดา้ นบนซ้ายของซองเสมอ
・ด้านหน้าซองจะเขียนชื่ อสกุล ที่อยู่

หมายเลขไปรษณี ยข์ องคนที่จะส่ งถึง （หากเป็ นนิ ติบุคคลจะเขียน 「様」

หากเป็ นบริ ษทั จะเขียน 「御中」） ด้านหลังซองเขียนชื่อสกุล ที่อยูแ่ ละหมายเลขไปรษณี ยข์ องตัวเอง

■สามารถใช้ บริ การการให้ ข้อมู ลเกี่ยวกับไปรษณีย์ภาษาอังกฤษได้
・ ศูนย์ปรึ กษาบริ การลูกค้าเกี่ ยวกับไปรษณี ย ์ ให้บริ การเป็ นภาษาอังกฤษด้วย
＜วันและเวลาที่ให้บริ การ＞

วันธรรมดา

8:00 ～ 22:00

วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเลขที่ให้บริ การเป็ นภาษาอังกฤษ、☎
http://www.post.japanpost.jp/question/index.html
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9:00 ～ 22:00

0570-046-111（ต้องเสี ยค่าโทรศัพท์）

2-8. การทาสัญญาของโทรศัพท์ มือถือ
โทรศัพท์ มือถือมีหลากหลายฟั งชั่ น เช่ น สามารถใช้ เมล์ หรื อเว็บไซด์ ได้ เป็ นต้ น ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
อานวยความสะดวกให้ กบั การใช้ ชีวิต
■วิธีการทาสั ญญา
・การทาสัญญาของโทรศัพท์มือถือ สามารถหาซื้ อโทรศัพท์มือถือได้ ไม่ว่าจะเป็ นร้ านที่ขายโทรศัพท์มือถือโดยตรง

ร้านเครื่ องใช้ไฟฟ้ าหรื อร้านที่มีมือถือวางขายอยู่ เพียงแค่ทาสัญญาก็สามารถซื้อเครื่ องโทรศัพท์มือถือได้
＜บริ ษท
ั โทรศัพท์มือถือหลักๆ＞
NTTdocomo ： http://www.nttdocomo.co.jp/ au
http://www.au.kddi.com/ Softbank

：

： http://mb.softbank.jp/

■สิ่ งที่สาคัญในการทาสั ญญา
่ บัตรที่มีอายุมากกว่า 90 วันขึ้นไป เขียนระบุที่อยูป
่ ั จจุบนั ）
①บัตรสาคัญถิ่นที่อยู（
②บัตรเงิ นสดของธนาคารหรื อบริ ษท
ั บัตรเครดิต （กรณี ที่ไม่มีบตั ร สามารถใช้สมุดบัญชีธนาคารและตราประทับได้）
※บางร้านจะใช้บต
ั รประกันสุ ขภาพและบัตรนักเรี ยน จะสมัครง่ายกว่าใช้บตั รใบสาคัญถิ่นที่อยู่

หรื ออาจจะต้องใช้หนังสื อเดินทาง ซึ่ งแต่ละร้านจะไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นขอให้ตรวจสอบหลักฐานที่ใช้ไว้ล่วงหน้า

■แพลนค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ
・ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าใช้พ้น
ื ฐาน,ค่าโทรศัพท์,ค่าแพ็คเก็จหรื อค่าใช้อีเมล์ ซึ่ งจะเป็ นค่ารวมกันทั้งหมด
・มี แพลนค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ระยะเวลาของสัญญาหรื อแพลนครอบครัว เป็ นต้น

่ า้ ง เพราะฉะนั้นขอให้ลองปรึ กษาเพื่อนที่ทราบรายละเอียดหรื อพนักงานร้าน
・แพลนค่าใช้จ่าย อาจจะซับซ้อนอยูบ
และเลือกทาสัญญาในแพลนที่เหมาะกับการใช้ของตัวเอง
＜ตารางเช็ค ＞
●เรื่ องที่ควรคิดไว้ล่วงหน้า
・จะเลือกบริ ษท
ั ไหนดี ･････････････････････････････････････････□
・แพลนค่าใช้จ่าย ･･･････････････････････････････････････････････････ □
・ฟั งชัน
่ หรื อความสวยงามของตัวเครื่ อง ･････････････････････････････････････････････
เกร็ ดความรู้

:

□

หากมีการทาสัญญาอินเตอร์ เนต พร้ อมกับซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ มักจะได้ รับการลดราคา ดังนัน้ ให้ ลองต่ อรองราคาดู
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・บริ การที่ตอ
้ งการ ･･･････････････････････････････････････････････□
: 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. การสมัครอินเตอร์ เน็ต
อินเตอร์ เน็ตจะมีประโยชน์ ในการรั บข่ าวสารหรื อตอบรั บเมลล์ จากประเทศแม่
รวมถึงโฮมเพจของสถานที่ราชการทีม่ ีให้ เลือกหลายภาษา จึงสะดวกในการหาข้ อมูล

■สภาพแวดล้ อมในการใช้ อินเตอร์ เน็ต
・สาหรั บ การใช้อิ น เตอร์ เน็ ตสามารถแยกออกเป็ นส่ ว นใหญ่ ๆ
ได้แก่ วิธีการใช้อุป กรณ์ ของโรงเรี ยน,วิธีใ ช้ในอิน เตอร์ เน็ ตคาเฟ่
และวิธีที่ใช้จากการสมัครโปรไวเดอร์ ดว้ ยตนเอง

■ตอนที่ทาสั ญญาอินเตอร์ เน็ต ก่ อนอื่น ให้ ตรวจสอบสายสั ญญานในที่พก
ั
・ถามเจ้าของบ้านหรื อบริ ษท
ั ที่ควบคุมอยู่ เพือ่ ตรวจสอบดูวา่ มีการต่อสายสัญญานไว้อยู่แล้วหรื อไม่

・สายสัญญานจะมีสาย LAN wireless กับอุปกรณ์ที่ใช้ต่อสัญญานของโทรศัพท์,ไฟเบอร์ไยแก้ว,และCATV
รายละเอียดการบริ การ ค่าใช้จ่ายหรื อความเร็ ว จะแตกต่างกัน
・ กรณี ที่ตอ้ งติดตั้งสายสัญญานที่บา้ น ปกติแล้วสามารถใช้บริ การได้ถูกและรวดเร็ วมากว่าสายสัญญานจากบริ ษทั อื่น
่ รื อไม่
・กรณี อินเตอร์ เน็ตไร้สาย แม้จะไม่มีสาย ก็สามารถสมัครได้ แต่ขอให้ตรวจสอบให้ดีวา่ สัญญานจะมาถึงบ้านที่เราพักอยูห

■กรณีที่ทาสั ญญาไปรไวเดอร์
・สามารถสมัครได้ทางโทรศัพท์หรื อเว็บไซด์ข อ
้ มูลของโทรศัพท์มือถือของโปรไวเดอร์

・แม้ว่าจะเป็ นร้านไฟฟ้ าก็สามารถสมัครได้
・กรณีทีมีสายสัญญานต่อมาที่บา้ นอยูแ่ ล้ว ขอให้หาบริ ษทั ที่เหมาะกับเรา
จากโปรไวเดอร์ท้ งั หลายที่สามารถใช้ได้จากสายสัญญานนั้น
・ค่าใช้จ่ายในการสมัครกับบริ ษทั สายสัญญานและการสมัครกับโปรไวเดอร์ จะมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันตามแคมเปนที่จดั อยู่
เพราะฉะนั้นขอให้ตรวจสอบให้ชดั เจน
・ตั้งแต่สมัครจนถึงสามารถใช้อินเตอร์ เน็ตได้จริ งนั้น จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน
・ขั้นตอนการสมัครตามหลักแล้วจะเป็ นภาษาญี่ปุ่น ต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรื อคนที่เก่งภาษาญี่ปุ่น
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・ อย่าลืมเตรี ยมคอมพิวเตอร์ ไว้ดว้ ย

เกร็ ดความรู้

:
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2-10. การใช้ รถจักรยาน
รถจักรยานเป็ นภาหนะที่อานวนความสะดวกในการใช้ ชีวิต แต่ จาเป็ นต้ องมีการลงทะเบียนและจอดให้ ถูกทีด่ ้ วย

■จะต้ องทิง้ รถจักรยานที่จอดค้ างไว้
・คงจะเคยเห็ นรถจักรยานที่ยงั มีสภาพใหม่และจอดทิ้ งไว้หลายวัน จะต้องทาการทิ้งรถจักรยานที่ จอดทิ้งไว้เหล่านี้ ห้ามนาไปใช้อย่างเด็ดขาด

・ที่ประเทศญี่ปุ่นมีระบบการลงทะเบียนรถจักรยานเพื่อป้ องกันการขโมยรถ เมื่อทางตารวจตรวจพบว่าเป็ นรถจักรยานที่ถูกทิ้งแล้ว
จะกลายเป็ น 「ขโมยรถจักรยาน」 ไปโดยปริ ยาย

■เมื่อซื้อรถจักรยานแล้ ว ขอให้ ลงทะเบียนกันขโมยหรื อเปลี่ยนแปลงลงทะเบียน
・เมื่อซื้ อรถจักรยานแล้ว ขอให้ลงทะเบี ยนกันขโมยที่ ร้านนั้นไปพร้ อมกันเลย

・เมื่อซื้ อรถจักรยานมื อสอง เช่น จากเพื่อน ให้ตรวจสอบว่ามีการลงทะเบียนกันขโมยหรื อไม่ หากลงทะเบียนแล้ว
ขอให้ผทู้ ี่ลงทะเบียนเขียนเอกสารส่ งมอบให้
・ให้นาเอกสารการส่ งมอบกับบัตรใบสาคัญถิ่นที่อยู่ไปยังสถานีตารวจ เพื่อนขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนกันขโมย

■ให้ จอดรถจักรยานในที่ๆกาหนดไว้
・ถ้าจอดรถจัก รยานไว้น อกเหนื อ สถานที่ ที่ ได้กาหนดไว้แล้ว เช่ น หน้า สถานี ร ถไฟ อาจจะถู ก ยกไปทาลายในฐานะ

「รถจักรยานที่ จอดค้างไว้」ได้
・กรณี ที่ถูกยกไป ถ้าต้องการรถคืน จะต้องบอกสถานที่ที่ได้จอดไว้ให้ชัดเจน และต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยม เพื่อไม่ให้เกิ ดกรณี น้ ี
เพราะฉะนั้นขอให้ระมัดระวังอย่างเคร่ งครัด

■หากนั่งซ้ อนจักรยาน 2 คนหรื อขี่จักรยานโดยไม่ เปิ ดไฟ ถือว่ าเป็ นพฤติกรรมที่ผิดกฎจราจร
・ที่ ประเทศญี่ ปุ่นการขี่จกั รยาน 2 คนและเมื่ อขี่ จกั รยานตอนกลางคืนโดยไม่เปิ ดไฟ ถื อว่าผิดกฎจราจร

・กรณี ที่เกิดอุบตั ิเหตุ แม้ว่าจะเป็ นผูเ้ สี ยหาย แต่หากทาผิดกฎจราจรเหล่านี้ ก็ไม่มีสิทธิ์ ที่จะได้ค่าชดใช้เสี ยหาย
เพราะฉะนั้นขอให้ระมัดระวังอย่างเคร่ งครัด

< กฎและมารยาทการจราจรของรถจักรยาน>
ขอให้ดูในโฮมเพจเกี่ยวกับกฎและมารยาทการจราจรเมื่อขี่รถจักรยานในประเทศญี่ปุ่นhttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/r
ule.htm

46

2-11. ใบขั บ ขี่ แ ละประกั น รถยนต์
ถ้ าหากมีใบขับขี่ของประเทศแม่ อยู่แล้ วสามารถเปลี่ยนเป็ นใบขับขี่ของประเทศญี่ปุ่นได้
■การเปลี่ยนเป็ นใบขับขี่ของญี่ปุ่น
・เมื่อเปลี่ยนใบขับขี่ของประเทศแม่เป็ นใบขับขี่ของประเทศญี่ปุ่นแล้ว สามารถขับรถยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่นได้
・หลังจากได้รับใบขับขี่ของต่างประเทศแล้ว มีเงื่ อนไขว่าจะต้องพานักอาศัยในประเทศนั้นตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

ซึ่ งใบขับขี่ต่างประเทศนั้น จะต้องยืน
่ เรื่ องขอเปลี่ยนขณะที่ยงั ไม่หมดอายุ

■สิ่ งที่จาเป็ นตอนยื่นขอเปลี่ยน
①ใบขับขี่ต่างประเทศและแปลเป็ นภาษาญี่ปุ่น
การแปลเอกสาร สามารถยื่นแปลได้ที่สถานทูตหรื อ
JAF (http://www.jaf.or.jp/profile/general/office/fr/f_index.htm) ในแต่ละจังหวัด

②หนังสื อเดินทาง
③บัตรใบสาคัญถิ่นที่อยู่
④รู ปถ่าย（ยาว3cm×กว้าง2.4cm） ※ จานวนตามที่ได้กาหนดไว้
⑤ค่าธรรมเนี ยม
・ถ้ามีเอกสารครบแล้ว ขอให้ไปยืน
่ ขอเปลี่ยนแปลงได้ที่ศูนย์ใบขับขี่ประจาจังหวัดได้
ขอควรระวัง ）เมื่อยืม รถมาขับ ขอให้เช็คด้วยว่ารถยนต์คน
ั นั้นมี「ประกันภัยความผิดรถยนต์」と「ประกันโดยพลการ」หรื อไม่ เพราะบาง
ประกันถ้าเจ้าของประกันกับครอบครัวของผูป้ ระกันขับ หากเกิ ดอุบตั ิเหตุ อาจจะไม่ได้รับการชดเชยค่าเสี ยหายได้ ขอให้ระมัดระวังอย่างเคร่ งครัด

กรณี ที่ ไม่ ไ ด้เข้าประกันทั้งสองประเภทข้างต้น ห้ามขับ อย่างเด็ดขาด
กรณี ที่ซ้ื อรถยนต์ของตัวเอง ที่สาคัญนอกจาก 「ประกันภัยความผิดรถยนต์」 แล้วขอให้ทา「ประกันโดยพลการ」ด้วย
และต้องต่ อประกันทุกปี

＜ตารางเช็ ค＞
●ที่ ติดต่อสอบถาม（เขตโตเกี ยว）

●สิ่ งที่จาเป็ น
・ใบขับขี่ ประเทศแม่ กบั ฉบับแปลเป็ นภาษาญี่ ปุ่น ･･□
・พาสปอร์ ต･･････････････

□

・บัตรใบสาคัญถิ่นที่อยู่ ･･･････････････････ □
･････････････････ □

・รู ปถ่าย
・ค่า ธรรมเนี ยม

･･････････････････････ □

สถานที่ทดสอบอนุ ญาตใบขับขี่ ฟุจูกรมตารวจนครบาล แผนกทดสอบ
☎ 042-362-3591( แทน)
สถานที่ทดสอบอนุ ญาตซาเมซึ กรมตารวจนครบาล แ ผ น ก ท ด ส อ บ
☎ 03-3474-1374( แทน)
สถานที่ทดสอบอนุ ญาตโคโตกคุ กรมตารวจนครบาล แ ผ น ก ใ บ ขั บ ขี่
☎ 03-3699-1151(แทน )

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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2-12. การจัดหาสิ่ งของเครื่องใช้ ในชีวต
ิ ประจาวัน
กรณีที่เข้ าอาศัยในอพาร์ ทเม้ นของญีป่ ุ่ น ปกติแล้ วจะไม่ มีเครื่องเรือนหรือเครื่องใช้ ไฟฟ้าให้
จึงต้ องซื้อเอง
■เริ่ มจากจัดทาแผนการซื้อของ
・แถบคันโต(ส่ วนกลางของญี่ ปุ่น) ของญี่ ปุ่นจะใช้ไฟ 100โวลต์・50Hz ส่ วนทางตอนใต้ของญี่ปุ่นจะใช้ไฟ
่ ามารถใช้ได้หรื อไม่
100 โวลต์・ 60Hz เพราะฉะนั้น ก่อนอื่นขอให้ตรวจสอบดูว่าเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่มีอยูส
・เครื่ องเรื อนหรื อเครื่ องใช้ไฟฟ้ า

่ ระมาณ
ขอให้คานึ งระยะเวลาที่อาศัยในญี่ปุ่นก่อนที่จะซื้ อเสมอ ตัวอย่าง）กรณี ที่อยูป
1 ปี ควรจะซื้ อที่ร้านรี ไซด์เคิ้ล เพราะมีราคาถูกและมีครบทุกประเภท กรณี 2-3 ปี
ควรจะซื้ อของใหม่ดีกว่าเพราะจะใช้ได้ระยะยาว
・บางอพาร์ ทเม้นต์จะห้ามใช้เตาฮี ตเตอร์ ที่ใช้เชื้ อเพลิงประเภทหิ นน้ ามันหรื อก๊าส
・อย่าลืมเตรี ยมผ้าม่าน,หลอดไฟและกระดาษทิชชู่ที่จะใช้ต้ งั แต่วน
ั แรกที่ยา้ ยเข้าไป

■ลองเข้ าไปดูในร้ านรี ไซเคิลที่อยู่ใกล้ บ้านดู
・ถ้าเข้าไปดู “ร้ านรี ไซเคิ ลสิ นค้ามื อสอง” ของ (ประเภทงาน) ใน ＮＴＴ ｢Town page｣ ก็สามารถค้นหาร้านมือสองที่ อยูใ่ กล้บา้ นคุณ
・เสื้ อผ้า ก็สามารถหาได้ที่ ｢ร้ านเสื้ อผ้ามือสอง｣เช่ นกัน

■ฟรี มาร์ เก็ตก็เปิ ดให้ บริ การด้ วย

・มีฟ รี ม าร์ เ ก็ต ที่ค นทั่วไปซื ้อ ขายสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ใ นราคาถู ก ในวัน เสาร์ อาทิต ย์ ตามสวนสาธารณะใหญ่ 。
・ข้อมูลเกี่ยวกับฟรี มาร์ เก็ตของแต่ ละท้องที่ หาได้จากสถานที่ราชการประจาท้องถิ่น เช่ น ในเขตโตเกียว）สมาคมรี ไซเคิ ลประชาชน
☎03-3226-6800 http://www.recycler.org/ เขตคันไซ）สมาคมฟรี มาร์ เก็ตญี่ปุ่น http://www.freemarket-go.com/top.htm

■ขอแนะนาว่ าควรจะซื้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าช่ วงลดราคา
・ถ้าเป็ นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ร้ านเครื่ องใช้ไฟฟ้ าส่ วนใหญ่จะจัดงานลดราคาที่ เรี ยกว่า 「มหากรรมแฟร์ เพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตใหม่」
งานนี้ เป็ นงานลดราคาที่นาเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ จาเป็ นมาขายเป็ นเซ็ทในราคาถูก เพื่อเป็ นการเริ่ มใช้ชีวิตใหม่
ตัวอย่าง ） เครื่ องใช้ไฟฟ้ า3 เซ็ตที่ขายในราคาถูก（ตูเ้ ย็น , เครื่ องซักผ้า, 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。
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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. การย้ ายทีอ่ ยู่
หากไม่ 「 แจ้ ง ออกจากห้ อง 」กับเจ้ าของบ้ านล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 1 เดือนจะต้ องจ่ ายค่ าเช่ าบ้ าน
จานวน 1 เดือน
■เมื่อย้ ายที่อยู่
・ในหนังสื อสัญญาได้ระบุไว้ว่าจะต้องแจ้งย้ายกับเจ้าของบ้านล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดื อน
・หากไม่ 「แจ้งออกจากห้อง」 จะต้องจ่ายค่าเช่าบ้านจานวน 1 เดื อน

■การยกเลิกไฟฟ้า ・แก๊ ส・น้าประปา
แก๊ส และการประปาทางโทรศัพท์หรื อทางอิ นเตอร์ เน็ต ก่อนย้าย

・จะต้องแจ้ง ยกเลิ กกับทางบริ ษ ท
ั ไฟฟ้ า

ออกล่วงหน้า 3 วัน（เบอร์โทรศัพท์ จะระบุไว้ในใบเรี ยกเก็บเงิ น）
・ในวันที่ยา้ ยออก เจ้าหน้าที่จะมาเช็คมิเตอร์ เพราะฉะนั้นขอให้จ่ายเงิ น ณ วันที่ยา้ ยออก

■การย้ ายโทรศัพท์
・สาหรับผูท
้ ี่มีโทรศัพท์บา้ น ขอให้ทาการ 「แจ้งย้ายโทรศัพท์」กับทางองค์การโทรศัพท์
กรณีที่ไม่รู้จกั องค์การโทรศัพท์ ขอให้โทรไปที่เบอร์ ☎
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และขอให้แจ้งที่อยูใ่ หม่

เจ้าหน้าที่จะบอกเบอร์ โทรศัพ ท์ของผูร้ ั บผิดชอบในเขตนั้นๆให้
・กรณี ยา้ ยโทรศัพท์ จะต้องเสี ยค่าติดตั้งสาหรับที่อยูใ่ หม่ ดว้ ย

■การตรวจเช็ คห้ องและการคืนกุญแจเมื่อย้ ายออก
・สิ่ งของที่ไม่จาเป็ น จะต้องทิ้ง ห้ามวางทิ้งไว้ในห้องเด็ดขาด
・เมื่อขนย้ายข้าวของออกไปหมดแล้ว เจ้าของบ้านจะตรวจเช็คตาแหน่ งเสี ยหาย หากไม่มีความเสี ยหาย

ก็จะคืนเงินค่าประกันให้ท้ งั หมด
・ อย่าลืมคืนกุญแจห้องด้วย

■เมื่อย้ ายออกไปแล้ ว จะต้ องยื่น 「ใบแจ้ งย้ าย 」
・เมื่อย้ายออกไปแล้ว ขอให้ทาการแจ้งย้ายที่อยู่ ณ ไปรษณี ยท
์ ี่อยูใ่ กล้บา้ นหรื อส่ งใบแจ้งย้ายทางไปรษณีย ์
・พัสดุไปรษณี ย ์
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จะถูกส่ งไปยังที่อยูใ่ หม่หลังจากที่ส่งใบแจ้งย้าย ภายใน 1 ปี

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
ประเทศญีป่ ุ่ นและประเทศของท่ าน
ด้ านการใช้ ชีวติ และมารยาทอาจจะจ
ะมีส่วนทีแ่ ตกต่ างกัน
จากการเรียนรู้ด้านมารยาทและความรู้การใช้ ชีวติ ของประเ
ทศญีป่ ุ่ น
จะสามารถช่ วยหลีกเลีย่ งการขัดแย้ งเรื่องเล็กๆน้ อยๆทีจ่ ะเกิ
ดขึน้ ในการใช้ ชีวติ ได้

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。
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3-1. บ้ านของคนญี่ปุ่น
ขอให้ จาคุณสมบัติและการใช้ บ้านของญี่ปุ่น และทดลองใช้ ชีวิตจริงอย่ างเหมาะสม
■ขอให้ ถอดรองเท้ าก่ อนเข้ าบ้ าน
・ที่ประเทศญี่ปุ่น ขอให้ถอดรองเท้าออกก่ อนจะเข้าไปในบ้าน
・การถอดรองเท้านั้น มีวต
ั ถุประสงค์ไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปในบ้าน ซึ่ งเป็ นประเพณี ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
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

・กรณี ที่เป็ นหอพัก จะถอดรองเท้าไว้หน้าประตูบา้ น ถ้าเป็ นพื้นที่ ที่ใช้ร่วมกัน เช่น โรงอาหาร ทางเดิน เป็ นต้น
ก็จะเปลี่ยนไปใส่ รองเท้าสลิปเปอร์ （รองเท้าสลิปเปอร์จะต้องจัดเตรี ยมเอง ）
・ห้องที่ เป็ นเสื่ อทาทามิ จะไม่ ใส่ ร้องเท้าเข้าไป

■บ้ านของคนญี่ปุ่นแคบ
・เมื่องที่อยูร่ อบๆโตเกี ยว เนื่ องจากมีสภาพที่ค่อนข้างแออัด ค่าเช่ าบ้านจะค่อนข้างแพงและแคบ
・โดยเฉพาะบ้านที่อยูร่ วมกัน ก็จะมีเสี ยงดังบ้างเล็กน้อย ก็ตอ
้ ง「อดทน」 เป็ นเรื่ องธรรมดา
หอพักนักเรี ยนก็เช่นกัน จะมีเสี ยงดังเล็กน้อย ขอให้คิดว่าเป็ นเรื่ องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
・กรณี ที่เสี ยงดังมาก ขอให้ลองปรึ กษากับเจ้าของบ้าน,ผูค
้ ุมหอหรื อผูด้ ูแลบ้าน
やちん

■ไม่ ทาให้ ห้องหรื อสถานที่ส่วนรวมสกปรก

・ห้องพักนั้น ขอให้รักษาความสะอาดเท่าที่จะทาได้
・ถ้าทาให้หอ
้ งสกปรกหรื อเสี ยหาย จะถูกเรี ยกเก็บค่าซ่ อมแซม
・เมื่อหมดสัญญาเช่ า และต้องออกจากห้อง ขอให้ทาความสะอาดเหมื อนกับสภาพตอนที่ยา้ ยเข้ามาวันแรก

＜ตารางเช็ ค＞
※

ข อ ใ ห้ เ ขี ย น จุ ด ที่ น่ า สั ง เ ก ตุ เ กี่ ย ว กั บ บ้ า น ข อ ง ญี่ 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。
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3-2. วิธีการวางและการทิง้ ขยะ
き

ほうしき

わ

き

ทีญ
่ ปี่ นขยะที
อ่ อกจากครัวเรือนนั้น จะต้ องทาการคัดแยกประเภทตามวิธีทกี่ าหนด,ทิง้ ตามวันและเวลาที่
ุ่
กาหนด และต้ องวางในทีๆ่ ได้ กาหนดไว้เท่านั้น หากไม่ ทาตาม รถขยะก็จะไม่ เก็บขยะทีน
่ าไปวางไว้

■ ขอให้ จาวิธีการคัดแยกขยะไว้ ด้วย （ตัวอย่ าง - กรณี ใ นเขตโตเกี ย ว）
① ขยะทั่วไปเผาได้
・ขยะเผาไหม้ ได้แก่ ก้นบุหรี่ ,ผ้าอนามัย,เสื้ อผ้า,กระดาษ,เศษอาหารจากครัวเรื อน เช่น ปลา ผัก เป็ นต้น
い

くちもと

しば

だ

・สาหรั บ 23 เขตในโตเกียว จะใส่ ขยะในถุงพลาสติ กใส（มีส่วนผสมของแคลเซี ยมคาบอเนต） มัดปากถุงให้แน่ น แล้วน้ าไปทิ้ง

② ขยะเผาไ
ม่ ได้

・ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟกลม เข็ม ใบมี ด หนัง ยาง เซรามิ ค แก้วและโลหะที่ ไม่สามารถเผาได้
・สิ่ งของที่ไม่เป็ นอันตราย ใส่ ถุงพลาสติ กใสๆที่สามารถมองเห็ นสิ่ งที่บรรจุอยู่ภายในได้
・เข็ม ขอให้ใส่ ในขวดหรื อกระป๋ องแล้วปิ ดฝา เศษแก้วหรื อ หลอดไฟ ขอให้ห่อด้วยกระดาษแล้วเขี ยนว่า 「キケン อันตราย」ติดไว้แล้วนาไปทิ้ ง
・กระป๋ องสเปรย์หรื อถังก๊าสตั้งโต๊ะ อาจระเบิดได้ จึงควรใช้ให้หมด แล้วใช้กุญแจหรื อตะปูเจาะรู ก่อน จึงจะนาไปทิ้ง
③ ขยะรี ไซเคิล
かん

・ได้แก่ กระดาษเก่า（หนังสื อพิมพ์,นิ ตยสาร,กล่องกระดาษ）,กระป๋อง（อลูมิเนี ยม,เหล็ก）ขวด,ขวดพลาสติ ก
※ จะ แต กต่ างกั น ต ามพื้ นที่
③ ขยะที่มขี นาดใหญ่ （ต้ องดาเนินการติดต่ อเขตก่ อนและเสี ยค่ าทิ้ง ）
・ได้แก่ สิ่ งของจาพวกเครื่ องเรื อน,เครื่ องใช้ไฟฟ้ า（ยกเว้น สิ่ งของที่ อยู่ในกลุ่มกฎหมายรี ไซเคิลได้）
ที่ มีขนาดมากว่า 30 เซนติเมตรถึ ง1.8 เมตร

สิ่ งของที่อยู่ในกฎหมายรี ไซเคิ ล จาพวก เครื่ องปรั บอากาศ โทรทัศน์ ตูเ้ ย็น เครื่ องซักผ้า จะต้องติ ดต่ อที่ศูนย์รับซี ไซเคิ ลหรื อร้ านที่ซ้ื อมา
แต่ ตอ้ งเสี ยเงิ นค่ าทิ้ง

■วันที่นาขยะไปทิง้
・วัน เวลาและสถานที่สาหรั บทิ้งขยะ จะแตกต่ างกันตามแต่ ละท้องที่
・ขยะเผาไหม้ จะทิ้งอาทิ ตย์ละ 2 ครั้ ง, ขยะรี ไซเคิ ล จะทิ้ งอาทิ ตย์ละ 1 ครั้ ง,ขยะไม่ไหม้ไฟ จะทิ้งทุ กอาทิ ตย์หรื อ
ทิ้ง 2 อาทิตย์ต่อ 1 ครั้ ง
・วันที่รวบรวมในท้องที่ของตัวเอง อาจจะสอบถามได้จากเจ้าของบ้านหรื อสอบถามที่ ณ ว่าการอาเภอ

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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3-3. การใช้ ห้องครัว
「วิธีการใช้ ห้องครัว」เป็ นเหตุผลหนึ่งที่เจ้ าของบ้ านมักจะปฏิเสธผู้เช่ าชาวต่ างชาติ
เพราะฉะนั้นขอให้ ช่วยกันเรี ยนรู้ มารยาทในการใช้ ห้องครัว

■ มักจะมีปัญหาเรื่ อง “ครั วสกปรกด้ วยคราบนา้ มัน”
・ห้องครั วของญี่ปุ่นถูกสร้ างให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมการกินของชาวญี่ ปุ่น ก็คือการต้มและการย่าง
・ซึ่ งจะไม่ เหมาะสมกับ การปรุ งอาหารประเภทผัดหรื อทอดด้วยน้ ามัน เหมื อนอย่างประเทศอื่ นๆในเอเชี ยที่ ม กั ใช้กนั
・ถ้าหากน้ ามันกระเด็นไปติ ด ผนังหรื อชั้นสาหรั บทาอาหารแล้ว จะทาความสะอาดยาก จึงขอให้ระมัดระวัง เรื่ องนี้ ดว้ ย

■โดยเฉพาะพัดลมระบายอากาศ จะต้ องหมุนทางาน
・โดยส่ วนใหญ่แล้วคนญี่ปุ่นจะไม่ชอบคราบน้ ามัน เพราะฉะนั้นเวลาที่มีการย้ายออก เจ้าของบ้านจะรู ้ สึกลาบากมากที่ตอ้ งทาความสะอาดขจัด
「คราบน้ ามัน」
・เมื่อใช้น้ ามันปรุ งอาหาร ขอให้ใส่ ใจไม่ให้น้ ามันติ ดตามฝาผนังหรื อเพดานห้องครั ว โดยเฉพาะพัดลมระบายอากาศ
จะต้องให้หมุนทางานเป็ นปกติ เสมอ

■ขอให้ สร้ างนิสัยเช็ ดทาความสะอาดบริ เวณรอบๆหลังจากทาอาหารเสร็ จ
・น้ ามันที่กระเด็น หากปล่ อยทิ้งไว้ ผงฝุ่ นละอองและ ขยะจะเข้าไปเกาะติ ด กลายเป็ นคราบติ ดแน่ น ล้างออกยาก
・สร้ างนิ สัยอย่างง่ ายๆ โดยการเช็ดรอบๆด้วยผ้าหรื อกระดาษทันทีทุกครั้ งที่ทาอาหารเสร็ จ เพื่อไม่ให้เกิด 「คราบน้ ามัน」

■ ใ ช้ ก ร ะ ด า ษ ฟ ล อ ย ด์ ติ ด ก็ ไ ด้ ผ ล
・คนที่คิดว่า “ยุ่งยากที่ตอ้ งเช็ดทุกครั้ งหลังทาอาหารเสร็ จ” น่ าจะหาวิธีการป้ องกันไม่ให้น้ ามันเกาะติ ด โดยใช้กระดาษฟลอยด์
ติ ดที่ผนังหรื อโต๊ะปรุ ง อาหารซึ่ ง เป็ นอีกวิธีหนึ่ งที่ได้ผลดี

■ เนื่ องจากจะถู กหั กจากเงินประกัน เพราะฉะนั้ นขอให้ ระมัดระวัง
・ไม่ใช่ แค่ เพียงห้องครั วเท่านั้น ในกรณี ที่เห็ นได้ชดั เจนว่าห้องสกปรกมากกว่าตอนย้ายเข้า อาจจะถูกเรี ยกเก็บเงิ นค่ าทาความสะอาดได้
・จะถูกหักเงิ นจากค่ าประกันที่ จ่ายตอนย้ายเข้า แต่ กรณี ที่ ตอ้ งเสี ยค่ าทาความสะอาดมากกว่าเงิ นประกัน นอกจากจะไม่ ได้รับเงินค่าประกันคื นแล้ว
อาจจะต้องเสี ยเพิ่มอีก
・กรณี ที่เป็ นคราบสกปรกที่ เกิดขึ้ นตามธรรมชาติ ก็ไม่ จาเป็ นต้องจ่ายค่ าทาความสะอาด

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. การใช้ ห้องนา้
ห้ องน้าในเมืองหลวง จะเป็ นห้ องน้าแบบชักโครกทั้งหมด เพื่อให้ สามารถใช้ และรักษาห้ องน้าได้ อย่างสะอาด เรามาเรียน
รู้ เรื่ องมารยาทและความรู้ เกีย่ วกับห้ องน้าญี่ปุ่นกันเถอะ

■ระมัดระวังไม่ ให้ เกิดการอุดตัน
・ห้องน้ าที่ เป็ นชักโครก นอกเหนื อจากทิชชู แล้ว ห้ามทิ้ งกระดาษหรื อสิ่ งของอื่นๆลงในชักโครกอย่างเด็ดขาด
・ถ้าหากเกิ ดอุดตันขึ้นมา ขอให้แจ้งทางผูค้ วบคุมหรื อเจ้าของบ้านให้มาแก้ไขทันที
・กรณี ที่เราเป็ นผูท้ าให้อุดตัน หรื อทาให้น้ าไม่ไหลหรื อน้ ารั่ ว จะถูกเรี ยกเก็บเงิ นค่ าซ่ อม จึงขอให้ระมัดระวัง

■ขอให้ รักษามารยาทและสร้ างนิสัยรั กษาความสะอาดห้ องน้าเสมอ
・ทิ ชชู่ ที่ใช้แล้ว ขอให้ทิ้งลงในชักโครก
・ควรกดน้ าชาระล้างหลังจากที่ใช้ห้องน้ าเรี ยบร้ อยแล้ว（ กดแค่ ครั้ งเดี ยว）
・ถ้าห้องน้ าสกปรก คนที่ทาให้สกปรกต้องเป็ นคนทาความสะอาด ซึ่ งถือเป็ นมารยาทในการใช้ห้องน้ าอี กข้อหนึ่ ง

■กรณีที่ใช้ ฝาชั กโครกอัตโนมัติ

・เมื่อจะใช้ฝาชักโครกอัตโนมัติ น้ น
ั จะต้องเปิ ดสวิสต์เพื่อจ่ ายไฟเข้าตัวเครื่ อง ก่อน
・กรณี ที่ไม่มีสวิสต์ไฟ จะต้องให้ช่างทาการต่อไฟให้ เพราะฉะนั้นต้องแจ้งและขออนุ ญาตกับเจ้าของบ้านก่อน

＜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 น้ า ห รื อ ค ร า บ น้ า มั น กั น เ ถ อ ะ
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3-5. การใช้ อ่างอาบนา้ (โอะฟุโระ)
ที่ญี่ปุ่นมีประเพณีเข้าอ่ างอาบน้าร่ วมกับผู้อื่นด้ วย อ่ างอาบน้าของญี่ปุ่นไม่ ใช่ แค่เพียงชาระล้ างร่ างกายให้ สะอาดเท่ านั้น
ยังเป็ นสถานที่สาหรับสื่ อสารกับคนอื่นๆด้ วย

■มารยาทเกี่ยวกับอ่ างอาบน้า ที่ควรจา

・อย่าเข้าอ่างอาบน้ าทั้งๆที่ ยงั สวมเสื้ อผ้าอยู่

・ก่อนเข้าไปในอ่างให้อาบน้ าชาระล้างร่ างกายให้สะอาดตรงบริ เวณที่ อาบน้ า（เรี ยกว่าคาเคะหยุ ）
・เมื่อล้างร่ างกาย ไม่ควรเปิ ดน้ าร้อนหรื อน้ าทิ้ งไว้ ควรปิ ดน้ าเป็ นระยะ ใช้น้ าอย่างประหยัด

■ ในสถานที่ อ าบน้า รวม （เซนโต・ออนเซ็น）ควรใส่ ใจกับคนรอบข้ าง
・ห้ามใช้สบู่หรื อชาระล้างร่ างกายภายในอ่างอาบน้ า
・การน้ าผ้าขนหนู เข้าไปในอ่างอาบน้ าถือว่าเป็ นการเสี ยมารยาท
・ระมัดระวังอย่าให้น้ าร้ อน หรื อน้ ากระเด็นไปโดนผูอ้ ื่น
・อย่าซักผ้าในห้องอาบน้ า
・ขอให้เช็คร่ างกายให้แห้งก่อนเข้าห้องเปลี่ ยนเสื้ อผ้า

■ขอให้ เที่ยวออนเซ็ นให้ สนุ ก
・ออนเซ็ นจะมีอยู่ในแต่ ละจังหวัด และมีที่พกั ค้างคื นด้วย ถ้าหากรู ้ จกั มารยาทในการใช้อ่างอาบน้ าแล้ว ก็สามารถเข้ากับเพื่อน
และขอให้สนุ กกับการท่องเที่ ยวรี สอร์ ทสไตล์ญี่ปุ่น

マメ知識 :
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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。

3-6. การใช้ ทนี่ อน(ฟุตง)
หอนักเรียนก็ส่วนมากจะมีเตียงให้ ขอให้ เรียนรู้วธิ ีการใช้ 「ฟุตง」ไว้ด้วย
ถ้ าพักในเรียวคัง (โรงแรมสไตล์ ญี่ปุ่น)หรือเป็ นเกสรูมสไตล์ ญี่ปุ่น

■วิธีการปูฟุตง

ชิคิฟุตง(สาหรับปู)

คาเคะฟุตง(สาหรับห่ ม)

② ปูผา้ คลุมบนชิ คิฟุตง ยัดชายผ้าคลุมไว้ใต้ฟุตง

① ก่ อนอื่ น ให้ปูชิคิฟงตง

③ แล้วปูคาเคะฟุ ตงบนชิ คิ ฟุตง ช่วงหน้าหนาว

จะนาผ้าห่มสอดระหว่างฟุตงทั้งสอง ใส่ ปลอกหมอน
วางไว้ตาแหน่งศรี ษะก็ถือว่าเสร็ จสิ้ นการปูฟุตง

■การดูแลรั กษาฟุตง
・ที่ญี่ปุ่นมีความชื้ นค่ อนข้างสู ง จึงจาเป็ นต้องนาฟุตงออกมาตากแดดผึ่งลมเป็ นบางครั้ ง
・คนที่ ใช้เตียงก็เช่นกัน ควรนาที่ นอนกับหมอนออกมาตากด้วยเช่ นกัน
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3-7. การใช้ สถานทีส่ ่ วนรวม
มีที่พักทั่วไปหรือหอพักที่เรียกว่ า 「ใช้ ห้องครัวกับห้ องน้าร่ วมกัน」「ใช้ ห้องน้ากับห้ องอาบน้าร่ วมกัน」
กรณีทใี่ ช้ สถานทีร่ ่ วมกัน ขอให้ เคารพตามกฎข้ างล่างนี้

■ เคารพตาม「สั ญญา」 ที่ได้ กาหนดไว้
・กรณี ที่ใช้ห้องน้ าและห้องครั วร่ วมกัน ปกติ แล้วจะต้องมีกฎเดี ยวกันในพี่ พกั
・ตัวอย่างเช่ น การทาความสะอาดตามลาดับ ก็รวมอยูใ่ น 「กฎ」ด้วย
・ขอให้ถามรายละเอียดได้ที่ผคู ้ ุมที่พกั

■สถานที่ส่วนรวม ขอให้ ใช้ โดยที่คิดถึงคนอื่น ๆด้ วย
・สถานที่ อุปกรณ์ส่วนรวม ไม่ใช่ สถานที่ ของเราคนเดี ยวเท่านั้น
・ไม่ควรใช้เป็ นระยะเวลานานๆ
・ถ้าหากทาสกปรกแล้วปล่อยทิ้ งไว้ คนที่มาใช้ตอ่ ก็จะลาบาก จึ งขอให้ใส่ ใจในการใช้อย่างละเอียด

■น้า , ห้ องน้าและไฟฟ้า

ขอให้ ใช้ อย่ างประหยัด

・หยุดพฤติกรรมที่เปิ ดน้ าหรื อฝักบัวทิ้ งไว้ ทั้งๆที่ ไม่ใช้
・ไฟของห้องน้ าที่ใช้ร่วมกัน หากใช้แสร็ จแล้ว ขอให้ ปิดไฟทุกครั้ ง รวมถึงไฟฟ้ าในสถานที่ อื่นๆที่ใช้ร่วมกัน อย่าเปิ ดไฟทิ้งไว้
・การเปิ ดแก๊สต้มน้ าที่มีประมาณน้อยๆ หรื อเปิ ดแก๊สแรงๆสู งถึงฝาหม้อ เป็ นการใช้พลังงานอย่างสิ้ นเปลื อง
สถานที่ ส่วนรวมนั้น เป็ นการแชร์ ค่าใช้จ่ายกับคนอื่นๆที่ ใช้ร่วมกัน ถ้าหากใช้อย่างสิ้ นเปลืองแล้ว ก็จะให้ค่าใช้จ่ายของคนอื่นๆเพิ่มสู งขึ้ นด้วย
จึงขอให้ระมัดระวังในเรื่ องการใช้
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3-8. ปัญหากับเพือ่ นบ้ าน
ที่พักบางที่จะได้ ยินเสี ยงดังจากห้ องข้างๆหรือจากชั้นบน แต่ เสี ยงทีเ่ กิดจากการใช้ ชีวติ ก็ต้องมีบ้างเล็กน้ อย ขอให้ อดทนร่ วมกัน
แต่ ถ้าเป็ นเสี ยงทีด่ ังมากๆ ก็จะกลายเป็ นปัญหา

■ตอนกลางคืน ต้ องระวังไม่ ให้ เกิดเสี ยง
・ปกติ แล้วกลางคื นถ้าเกิน 4 ทุ่ มเป็ นต้นไป ขอให้ระมัดระวังอย่าให้เกิดเสี ยงดังเท่าที่จะทาได้
・ขอให้ระมัดระวังเสี ยงโทรทัศน์ เสี ยงเพลง,การเปิ ดปิ ดประตูหรื อการขึ้นลงบันได
・ โดยเฉพาะการใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ ท าให้เกิดเสี ยงสั่นสะเทื อน เช่ น เครื่ องซักผ้าหรื อเครื่ องดูดฝุ่ น

■เวลาพาเพื่อนๆมาที่ห้อง ให้ นึกถึงห้ องรอบๆด้ วย

・การที่เพื่อนๆจากประเทศเดี ยวกันรวมตัวกัน และพูดคุ ยด้วยภาษาแม่ของตัวเองนั้น อาจเป็ นเรื่ องสนุ กแต่ บางครั้ง อาจจะลืมตัวพูดคุ ยเสี ยงกัง
ทาให้รบกวนคนที่อยู่รอบๆได้
・ตอนกลางคื นหลังจาก 4 ทุ่มไปแล้ว ขอให้พูดคุ ยหรื อหัวเราะเบาๆ

■ถ้ าหากถูกคนที่อยู่รอบๆเตือนเรื่ องเสี ยงดัง ････

・กรณี ที่ถูกเตื อนเรื่ องเสี ยงดัง อย่าโกรธ ขอให้พูดด้วยน้ าเสี ยงปกติ อย่างใจเย็น
・เมื่อคิ ดว่าฝ่ ายตรงข้ามถูก ก็ขอให้ยอมรั บผิดและให้ระมัดระวังต่ อไป
・ถ้าคิ ดว่า ไม่ ถูก ต้อ ง ลองถามความคิ ด เห็ น จากเพื่ อนชาวญี่ ปุ่ นหรื อฝ่ ายให้ คาแนะนาในการใช้ชี วิ ต ของโรงเรี ย น หรื อลองปรึ กษากับ เจ้า ของบ้า น
หรื อนายหน้าขายเช่ าบ้าน

＜บันทึก ＞

※ ท่าน ไม่ได้สร้ างปั ญหาให้กบั คนรอบข้างใช่ไหม? ถ้าหากติ ดใจสงสัย ก็ขอให้จดสิ่ งนั้นไว้
แล้วลองนาไปปรึ กษากับองค์กรที่ให้คาปรึ กษาหรื อเคาน์เตอร์ ที่ปรึ กษานักเรี ยนชาวต่ างชาติของโรงเรี ยน

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
ที่ ญี่ ปุ่ นส่ วนใหญ่ จ ะรั บ ประทานอาหารด้ วยตะเกี ย บ การใช้ ตะเกียบนั้นเป็ นหัวใจสาคัญในการทารอาหาร ถึงขนาดที่
ว่า การทานอาหารแบบญีป่ น
ุ่ 「เริ่ ม ต้ น ตะเกียบและจบด้ ว ยตะเกีย บ」

■วิธีการใช้ ตะเกียบที่ถูกต้ อง
①ใช้นิ้ว หัว แม่ มือ ประคองตะเคี ย บล่ า งและใช้นิ้ว นางยึด
ตะเกียบให้แน่ น และใช้ปลายนิ้ วหัวแม่ มือกับนิ้ วชี้ จบั ตะเกียบบน
แล้วใช้นิ้วกลางหนี บเบาๆ
②เวลาที่ ห นี บ อาหาร ให้ ข ยับ ตะเกี ย บ 2 อัน ด้วยนิ้ ว กลางและ
นิ้ วหัวแม่มือ
③จุ ด สาคัญคื อแค่ ใ ช้น้ิ วหัวแม่ มือ ประคองตะเกี ย บบนไว้

■มารยาทในการรั บประทานอาหารที่ควรจา
・เมื่อวางตะเกี ยบ จะต้องรวบตะเกียบให้เท่ากัน แล้วค่ อยวางลงบนที่ วางตะเกียบ
ถ้าไม่มีที่วางตะเกียบ ให้รวบตะเกียบแล้ววางบนจานเล็ก
・เมื่อจะหยิบถ้วยชาม ให้วางตะเกี ยบก่อนแล้วจึ งหยิบชาม
・ถ้วยข้าวหรื อถ้วย ให้ถือไว้ในมือเสมอ (จานแบนขอให้วางไว้)
・อาหารที่ เป็ นน้ า เช่ น มิโซะชิ รุ(ซุ ปเต้าเจี้ ยว) ขอให้นาฝาถ้วยยกขึ้ นชิ ดกับปาก
แล้วดื่ ม
・ไม่ควรทานอาหารทีละจาน แต่ ให้ทานข้าวพร้ อมกับอาหารให้หมดไปพร้ อมกัน
ถึ ง จ ะ เ ป็ น วิ ธี ท า น ที่ 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。
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■ข้ อห้ ามในการใช้ ตะเกียบ （ตะเกียบที่เกลียด）
ส่ งด้ วยตะเกียบ

การส่ งมอบระหว่างตะเกียบกับตะเกียบ
（ที่ญี่ ปุ่นจะใช้เมื่อเก็บกระดู กในงาน
ฌาปนกิจศพ）

ตะเกียบตั้ง

การปั กตะเกียบตั้งบนข้าว

（ที่ญี่ปุ่นจะใช้ทาเพื่อเสี ยบบนหมอนคน
ตาย ）

เสี ยบตะเกียบ

การเสี ยบตะเกียบบนอาหาร

วนตะเกียบไปมา

เลียตะเกียบ

ใช้ ตะเกียบควานหา

การที่ไม่แน่ ใจว่าจะหยิบทานอะไร

เอาตะเกียบใส่ ปากแล้วเลียตะเกียบ

ใช้ตะเกียบคนผสมอาหาร หรื อขุดควานหา

ได้แต่ วนตะเกีย บไปมา

ใช้ ตะเกียบดึง

วางตะเกียบบนชาม

ใช้ตะเกียบคี บ ชามขยับ มาเข้ามาหาตัวเอง

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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วางตะเกี ยบพาดข้ามชามดังรู ป
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3-10. มารยาทในทีส่ าธารณะชน
การเคารพมารยาทสาธารณะชน ไม่ ใช่ เพี ย งแค่ ใ ห้ ความใส่ ใจซึ่ ง กั น และกั น เท่ า นั้ น ยั ง รวมไปถึ ง ความ
ปลอดภัยด้วย

■การขึ้นและลงรถไฟ
・ดูตารางค่าโดยสารบริ เวณที่ ขายตัว๋ ตรวจสอบราคาจนถึ งสถานี ปลายทางที่ จะไป ซื้ อตัวรถไฟได้ที่เครื่ องขายตัว๋ อัตโนมัติ
เดิ นผ่านประตูทางเข้าอัตโนมัติไปยังชานชาลา แล้วจึ งจะขึ้ นรถไฟ
・ตามพื้นฐานแล้วต้องยืนบนเส้นซึ่ งแสดงตาแหน่ งของประตูรถไฟที่ชานชาลา และต้องยืนต่ อคิ ว
・เวลาอยูใ่ นรถไฟต้องคิดถึงคนรอบข้าง และไม่ควรพูดเสี ยงดัง
・ที่ นงั่ พิ เศษ เป็ นที่ นั่งสาหรับผูท้ ุ พลภาพทางร่ างกาย,คนชราและสตรี มีครรภ์
・ถ้าใกล้จะถึงสถานที่ เราจะลงแล้ว ขอให้เดิ นไปรอที่ หน้าประตูทางออก จะได้ลงรถไฟง่ายขึ้น
・ห้ามทิ้งหรื อขว้างขยะในรถไฟ

■การขึน
้ และลงรถโดยสาร
・ค่ าโดยสารรถบัสประจาเมือง จะจ่ ายในช่ องชาระเงิ นตอนที่ข้ ึ นรถ ซึ่ งทั้งสายค่ าโดยสารประมาณ 200 เยน （ ข้อมูลเมื่อ มีนาคม 2012）
・มี ร ถบัส ที่ จานวนเงิ นแตกต่ างกันตามระยะทางที่ ข้ ึ น กรณี น้ ี จะซื้ อตัวรถไฟจากเครื่ องขายตั๋วที่ อยู่ใกล้ประตู ตอนขึ้ นรถ จากนั้นดู ร าคา
ที่ ป้ายไฟที่ อยู่ภายในรถบัส แล้วจ่ ายเงินตามจานวนระยะทางที่ ข้ ึ นตอนจะลงจากรถ กรณี เป็ นธนบัตร ให้ขอแลกเงินก่ อนแล้วจ่ ายตามจานวนที่ ข้ ึ น
・ถ้าหากได้ยินเสี ยงประกาศสถานที่ จะลงแล้ว ท่านที่ จะลงขอให้กดกริ่ ง
・เนื่ องจากรถบัสอาจ จะส่ ายไปมาระหว่างวิ่งซึ่ งอาจทาให้เกิดอันตรายได้ ฉะนั้นควรยืนขึ้ นเมื่อรถจอดสนิ ทและลงจากรถบัส
・ควรจะหาข้อมูลเส้นทางรถบัสและป้ ายรถบัสไว้ล่วงหน้า จะทาให้สะดวกในการใช้บริ การมากขึ้ น
＜บัตรรถไฟ＞
ถ้าใช้บตั รรถไฟขององค์กรที่ส ามารถใช้ร่วมกันได้ （เช่น Suica、PASMO）จะสะดวกมากยิ่งขึ้ น ซึ่ งบัตรนี้ เป็ นรู ปแบบคล้ายๆกับ บัตรเติ มเงิ น
สามารถใช้ได้ในวงเงินที่ ชาร์ ท(เติมเงิน)ไว้ล่วงหน้า บัตรจะมีในแบบของเครดิตการ์ ดด้วย สามารถซื้ อบัตรได้ที่เค้าเตอร์ ,ออฟฟิ สทาการของรถบัส
และเครื่ องจาหน่ ายบัตรอัตโนมัติ
＜ตัว๋ รถไฟประจา＞
ตัวรถไฟประจาสาหรั บผูโ้ ดยสารที่ใช้รถไฟสายนั้นๆเป็ นประจาซึ่ ง จะได้รับส่ วนลดให้ เมื่อต้องการออกตั๋วประจาส าหรั บไปโรงเรี ย น
จาเป็ นต้อ งใช้ 「บัตรประจาตัวนักศัก ษา」หรื อ「ใบรั บรองการซื้ อตั๋วรถไฟแบบประจา」
และซื้ อได้ทเี่ ค้าเตอร์ ขายตั๋วประจาในสถานี ร ถไฟ
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。

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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■การขึ้นแท็กซี่
・จะต้องขึ้ นที่บริ เวณที่ข้ ึ นแท็กซี่ ซึ่ งจะอยู่หน้าสถานี หรื อหน้าตึ ก
・ที่ประเทศญี่ปุ่น ประตูทางเข้าแท็กซี่ จะอยู่ดา้ นซ้ายมือ
・ที่ญี่ปุ่นจะไม่นั่งข้างคนขับ แม้ว่าจะขึ้ นคนเดี ยวก็ตาม ขอให้นั่งที่นั่งด้านหลังคนขับ
・ขอให้บอกสถานที่ตอ้ งการจะไปให้คนขับอย่างชัดเจน กรณี ที่ไม่มนั่ ใจภาษาญี่ปุ่น ขอให้ดูแผนที่หรื อเขี ยนไว้ล่วงหน้า
・ราคาเพิ่มสาหรั บช่ วงดึ ก นั้นในกรณี ของโตเกียว ตั้งแต่ 22.00 นาฬิ กา จนถึง 05.00 นาฬิ กา จะถูกคิ ดราคาสาหรั บช่ วงดึ กเพิ่มอีก 20 ％（ ข้อมูลเมื่อ
2012.5 ）

■มารยาทในการใช้ โทรศั พท์ มือถือ
・กรณี ที่ใช้บริ การยานพาหนะสาธารณะ เช่ น รถบัส รถไฟหรื อรถไฟชิ นกันเซน ขอให้เปลี่ยนเป็ นโหมดสั่น
・ขอให้ปิดมือถือเมื่ออยู่ใกล้ที่นั่งพิเศษในรถบัสหรื อรถไฟ
・ขอให้ลดเสี ยงพูดลง เมื่อใช้โทรศัพท์ในสถานที่ เงี ยบ เช่ น ในร้านอาหารหรื อล็อบบี้ ของโรงแรม
ถ้าเป็ นไปได้

ควรจะลุกเดินออกไปโทรศัพท์ขา้ งนอก

・ขอให้ปิดมือถือ เมื่ออยูใ่ นพิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนต์หรื อโรงละคร เป็ นต้น
・ในโรงพยาบาล คลื่นโทรศัพท์จะรบกวนเครื่ องมืออุ ปกรณ์ของแพทย์ เพราะฉะนั้นห้ามใช้โทรศัพท์
・การใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับ รถยนต์หรื อขี่จกั รยานอยู่ ถือว่าเป็ นการกระทาที่ ผิดกฎหมาย

■การใช้ บันไดเลื่อน
・กรณี ที่มีคนใช้บริ การเยอะ ขอให้เรี ยงแถวขึ้นตามลาดับ ไม่ควรแทรกหรื อแซงคิวคนอื่ น
・กรณี ที่ข้ ึ นบันได้เลื่ อนเรี ยงกัน 2 คน คนที่ไม่รีบให้ชิดซ้าย (แถบคันไซชิ ดขวา)เพื่ อให้คนที่รีบกว่าเดิ นไปก่ อนทางด้านขวา (คันไซด้านซ้าย)
・คนที่รีบ ระวังอย่าให้ชนไหล่คนที่อยู่ดา้ นซ้ายมือ แล้วเดิ นเลี่ยงขึ้ นไปทางด้านขวามือ และไม่ควรวิ่งเพราะจะเกิดอันตรายได้
・เพื่อความปลอดภัย ควรจะทิ้งระยะห่ างจากคนข้างหน้าอย่างน้อย หนึ่ งขั้นบันได
・ไม่ควรนัง่ หรื อยืน
่ มือออกไปนอกบริ เวณสายพานสาหรั บจับยึด เพราะอาจเป็ นอันตรายได้
・ขอให้ระมัดระวังพวกพลาสติ กหรื อรองเท้าแตะพราะอาจจะถูกบันไดเลื่ อนหนี บได้ง่าย
・เมื่อลงจากบันไดเลื่อนแล้วหยุดอยู่บริ เวณนั้นทันที อาจจะชนกับคนข้างหลังได้ ซึ่ งจะเป็ นอันตรายมาก ขอให้ระวังในเรื่ องนี้
ควรเดิ นต่ อไปก่อนแล้วค่ อยหาที่หยุด
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3-11. มารยาทในการใช้ ท้องถนน
เพื่อรักษาความสะอาดของบ้ านเมือง ไม่ ควรทิง้ ขยะหรือบุหรี่ โดยเฉพาะการสู บบุหรี่ บนถนน
เนื่องจากมีบางพืน
้ ทีท
่ มี่ ีกฎหมายห้ ามไว้ เพราะฉะนั้นขอให้ ระมัดระวัง

■ห้ ามสู บบุหรี่ หรื อทิง้ ขีบ
้ ุหรี่ ขณะเดิน（(สู บบุหรี่บนถนน) ）
・ในเขตโตเกียว มี กฎกาหนดไว้ชดั เจนว่า ห้ามเดิ นสู บบุหรี่ (สู บบุหรี่ บนถนน) ,ห้ ามทิ้งกระป๋ องเปล่ าหรื อก้นบุหรี่ เป็ นต้น
・พื้นที่ หรื อเขตที่ เข้าร่ วม「เขตห้ามสู บบุหรี่ บนท้องถนน」 การสู บบุหรี่ ระหว่างที่ เดินอยูน
่ ้น
ั แม้วา่ จะหยุดยืนอยูก่ ็ตามจะมี ควัน
บุหรี่ ออกมารบกวนผูอ้ ื่น
・ผูท้ ี่ สูบบุ หรี่ ในบริ เวณหรื อถนนที่ ห้ามสู บ และไม่ปฎิ บ ัติตามคาสั่งของเจ้าหน้าที่ ซึ่ งในบางเขตได้กาหนดค่ าปรั บไว้และจะถูกปรับ ตามค่ าปรับ นั้น
อ้า งอิ ง ）ในโตเกี ย ว เขตที่ ไ ด้กาหนดค่ าปรั บ ในฐานที่ เ ดิ นสู บ บุ ห รี่ ไว้（ ข้อมูลปี 2007 ）ได้แก่ เขตเมกุโระ,จิโ ยดะ,ชิ นากาว่า,
โอตะ,อิ ดาบาชิ ,อาดาจิ,ชิ นจุกุ,เมืองฟุจูและเมืองฮะจิโอจิ
แม้ ว่ า จะเป็ นเขตอื่ น ๆนอกจากนี้ ก็ ต าม ควรรู ้ จ ั ก มารยาทหรื อเขตที่ ได้ กาหนดไว้ ใ ห้ เ ป็ นเขตห้ า มสู บ บุ หรี่ บนถนน นอกจากนี้
ยังมีเขตที่ห้ามในจังหวัดคานากาว่า,ไซตามะและจิ บะอี กด้วย

＜บันทึก ＞
※ ถ้าหากสงสั ยหรื อ มีเรื่ องไม่เข้าใจเกี่ ยวกับ มารยาทหรื อ ประเพณี ของชาวญี่ ปุ่ น ขอให้จ ดบัน ทึกไว้แล้ว ลองสอบถามกับผู ท้ ี่รู้ จริ งดู

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. วิธีการโทรศัพท์
วิธีการโทรศัพท์ ในแต่ ละประเทศแตกต่ างกัน ขอให้ จาวิธีการโทรศัพท์ ในประเทศญี่ปุ่น เพือ่ ไม่ ให้ เสียมารยาท

■มารยาทในการรั บโทรศัพท์
①

ที่ญี่ปุ่น หากฝ่ ายตรงข้ามรับโทรศัพท์จะไม่พดู แค่เบอร์ โทรศัพท์ เพือ่ สอบถามฝ่ ายตรงข้ามแทน

เมื่อต้องการตรวจสอบฝ่ ายตรงข้าม ขอให้พูดชื่ อ ฝ่ ายตรงข้ามก่อนแล้วค่ อยตรวจสอบอย่างอื่นต่ อไป
ตัวอย่าง）「สวัสดี ครับ บ้านคุณทานะกะใช่ ไหมครับ？」
② ขอให้ผท
ู ้ ี่โทรศัพท์ไปพูดชื่อตัวเองก่อน
หากไม่พูดชื่ อตัวเอง แต่กลับรี บพูดว่า 「ขอสายคุณ ○○ด้วยครับ」 แบบนี้ จะเสี ยมารยาทมาก
ก่อนอื่น ขอให้พูดชื่ อตัวเอง แผนกที่ ทางานช้าๆและชัดเจนเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจได้ง่าย
③

กรณี คนที่ท่านต้องการพูดด้วยไม่อยู่ ไม่ใช่แค่พูดว่า 「เข้าใจแล้วครับ 」 เท่านี้ แล้วตัดสายทันที

ไว้น่าจะเหมาะสมกว่า
ตัวอย่าง ）「ช่วยบอกด้วยครับว่า มีโทรศัพท์มานะครับ」

แต่อาจจะฝากข้อความ

ในตอนนี้ อาจจะถู กถามว่า 「เขาทราบเบอร์ โทรศัพท์คุณหรื อยัง ？」ไม่ควรตอบว่า 「ทราบแล้วครับ」 แต่ควรจะบอก
เบอร์ โทรศัพท์ของตัวเองอีกครั้ งหนึ่ ง

กรณีที่เป็ นโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ขอให้ฝากข้อความโดยการบอกชื่อ ธุระที่ตอ้ งการจะพูด และหมายเลข
โทรศัพท์ของคุณหลังจากได้ยนิ เสี ยงสัญ ญานให้ฝากข้อความ

④

⑤
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４.การใช้ ชีวิตนักเรียน
จะขอแนะนาความรู้และข้ อมูลต่างๆเพือ่ ช่ วยให้ ใช้ ชีวิตของนักเรียนนักศึกษาได้ อย่ างเหมาะสม

4-1.การศึกษาต่ อต่ างประเทศ
มารู้ จักหัวข้ อที่ยอมรับและยื่นขอ “การศึกษาต่ อต่ างประเทศ”

■ขั้นตอนหลังจากเข้ ามาประเทศญี่ปุ่นเพื่อ「ศึกษาต่ อต่ างประเทศ」
・ดูเหมื อนรั ฐบาลญี่ ปุ่นได้ออก Multiple Visa ของ “นักเรี ยน” ซึ่ งแล้วแต่ ประเทศ แต่ ไม่ จาเป็ นต้องขอMultiple Visaของ “นักเรี ยน”
ก่ อนที่ จะมาประเทศญี่ ปุ่น
・สาหรั บ คนที่ เรี ย นที่ โรงเรี ย นภาษาญี่ ปุ่ น มากกว่ า 1 ปี ขึ้ น ไปและคนที่ ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลัย ตัง่ แต่ 2 ปี ขึ้ นไป เมื่ อ ได้รับ อนุ ญ าต
“การยื่น ขอต่ อ ระยะเวลาที่ พ านัก อาศัย ” แล้ว ก็ สามารถที่ จ ะได้รั บ ระยะเวลาที่ อ าศัยใหม่ ด ้ว ย
・ระยะเวลาที่พานักอาศัย ใหม่ที่ได้รับการอนุ มตั ิ น้ ัน จะถูกกาหนดระยะเวลาตามผลการตรวจสอบส่ วนบุคคล
ขั้นตอนต่างๆเหล่ านี้
และจะดาเนิ นการหลังจากที่ ได้เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นแล้ว
ซึ่ งแล้วแต่โรงเรี ยนที่ ศึกษาอยู่
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จะต้องดาเนิ นการที่ กองตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดที่ ตนเองอาศัยอยู่
นอกจากนี้ บ างโรงเรี ยนอาจจะดาเนิ นการแทนให้

■การสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น
・การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น จะมีข้ ึ นทุ กปี ในเดื อนกรกฎาคมและเดื อนธันวาคม
・ใบสมัคร จะมีขายตามระยะเวลา รอบแรก（เดื อนกรกฎาคม）กลางเดื อนมีนาคม ,รอบที่สอง （เดื อนธันวาคม）ตัง่ แต่ กลางเดื อนสิ งหาคม
และสามารถหาซื้ อได้ที่ร้านขายหนังสื อทัว่ ประเทศญี่ปุ่น
・ราคาใบสมัคร 500 เยน ค่าสมัครสอบ 5,500 เยน（ข้อมูลปี 2012）
・วันหมดเขตขายใบสมัคร รอบแรก（เดื อนกรกฎาคม）วันที่ 1 พฤษภาคม,รอบที่ สอง（เดื อนธันวาคม）วันที่ 2 ตุลาคม
・ในประเทศญี่ปุ่น สามารถสอบได้ที่จงั หวัดดังต่ อไปนี้ ฮอกไกโด
จังหวัดอิวาเตะ,จังหวัดมิยางิ ,จังหวัดอิบาระกิ,จังหวัดโทจิงิ,จังหวดักุมมะ,จังหวัดไซตามะ,จังหวัดจิบะ,โตเกียว,จังหวัดคานากาว่า,จั งหวัดนิ งาตะ,จั
งหวัด、
โทยาม่า,จังหวัดอิชิกาว่า,จังหวัดยามานาชิ ,จังหวัดนางาโนะ,จังหวัดชิ สุโอกะ,จังหวัดไอจิ ,จังหวัดมิเอะ,จังหวัดกิฟุ ,เกียวโต,โอซากา,จั งหวัดเฮี ยวโงะ,จังห
วัดโอกายาม่ า,จังหวัดฮิ โรชิ มา,จังหวัดคางะว่า,จังหวัดเอฮิ เมะ,จังหวัดโคจิ,จังหวัดฟุกุโอกะ,จังหวัดคาโงะชิ มะ,จังหวัดโ อกินาว่า（ข้อมูลปี 2009）
・ข้อมูลการสอบในประเทศ、http://info.jees-jlpt.jp/
☎03-6686-2974（ศูนย์ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น）
・ข้อมูลการสอบในต่ างประเทศ、http://www.jlpt.jp/e/index.html
ในปี 2000 มีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ ตอ้ งส่ งผลการสอบวัดระดับ ความสามารถภาษาญี่ปุ่ นระดับ 1และระดับ 2 เป็ นจานวนมาก
แต่ตงั่ แต่ปี 2001 เนื่ องจากมีการสอบนักเรี ยนชาวต่ างชาติ ในญี่ปุ่น การใช้การสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่ นให้เป็ น
การสอบเข้าของสถาบันนั้นได้ลดลงถึงอย่างนั้นก็ตาม ยังมีอีกหลายวิทยาลัยหรื ออี กหลายมหาลัยที่ ยงั ใช้ผลการสอบวัดระดับ ความสามารถ
ภาษาญี่ปุ่นอยู่
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4-2.การสมัครทุนการศึกษา
มีระบบเงินทุนการศึกษาอยู่จานวนมาก

ขอให้ หาข้ อมูลทีล่ ะเอียดถูกต้อง

และเป็ นทุนการศึกษาทีม่ เี งือ่ นไขเหมาะกับตัวเองมากทีส่ ุ ด ทีส่ าคัญก็คอื ไม่ควรท้อถอยทีจ่ ะลองสมัครหลายๆรอบดู

■ชนิดของระบบเงินทุนการศึกษา
①ทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น （กระทรวงวัฒนธรรม,วิท ยาศาสตร์ การกีฬาและศึกษา）
②ทุนการศึกษาจากองค์กรที่ช่วยเหลือนักเรี ยนในประเทศญี่ปุ่น
③ทุนการศึกษาของสมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติและรัฐบาลท้องถิ่น
④ทุนการศึกษาขององค์กรเอกชน
⑤ทุนการศึกษาที่ได้รับก่อนมาญี่ปุ่น
※

สามารถขอรับ”โบรชัวร์ ทุนการศึกษาสาหรับเรี ยนต่อประเทศญี่ปุ่น”ที่สามารถทราบรายละเอียดของระบบ
ทุนการศึกษาได้ที่
Japan Student Services Organization
ผูร้ ั บผิดชอบการศึ กษาต่อญี่ปุ่น สานักวิจยั และการวางแผน แผนกวางแผนกิ จการนักเรี ยนชาวต่างชาติ
ฝ่ ายธุ รการนักเรี ยนชาวต่างชาติ ที่อยู่ 2-2-1Aomi Koto-ku Tokyo 135-8630
☎03-5520-6111 FAX03-5520-6121
สามารถดาวโหลดทางอินเตอร์ เน็ ตได้ที่ http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_sf
isij.html

JAPANSTUDYSUPPORT
http://www.jpss.jp/sguide/index.html
ในโฮมเพจของ
JAPANSTUDYSUPPORT
สามารถหาทุนการศึกษาได้ตามเงื่อนไขต่างๆ
เช่น
ที่อยูข่ องผูข้ อรับทุน
ที่อยูข่ องโรงเรี ยน
ชื่อโรงเรี ยนทีศ่ ึกษาอยู,่ ประเภทของสถานศึกษา(ระดับกา
รศึกษา)
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4-3.ระบบการยกเว้ นหรือลดหย่ อนค่ าเล่ าเรียน
นักเรี ยนที่มีปัญหาทางการเงิน ลองตรวจสอบเกี่ยวกับการยกเว้ นค่ าเล่ าเรี ยน จะช่ วยลดปั ญหาทางการเงินที่ต้องรั บผิดชอบ
ลงไปได้

■ระบบการยกเว้ นค่ าเล่ าเรียนในมหาวิทยาลัย
・บางมหาวิท ยาลัยจะมีระบบที่ ยกเว้นค่ าเล่าเรี ยนบางส่ วนหรื อทั้งหมดสาหรับนักเรี ยนชาวต่ างชาติ ซึ่ งเป็ นเงินทุ นของตัวเอง
＜กรณี ของมหาวิทยาลัยเอกชน＞
・โดยทัว่ ไปจากการตรวจสอบทางด้านการเงิน ส่ วนมากจะหลดหย่อนค่ าเล่าเรี ยนลงประมาณ 30％
・ระบบและจานวนผูร้ ับเลือกจะแตกต่ างกันตามมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นขอให้สอบถามที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ ยนนานาขาติ ภายในมหาวัท ยาลัย
＜นิ ติบุคคลในมหาวิทยาลัยรัฐบาล＞
・ระบบลดหย่อนค่าเล่าเรี ยนลงครึ่ งหนึ่ งหรื อทั้งหมดสาหรับนักเรี ยนที่ มีปัญหาทางด้านการเงิ น
・ระบบนี้ เป็ นระบบสาหรั บนักเรี ยนชาวญี่ปุ่นที่ถูกตัง่ มานานแล้ว เพราะฉะนั้นจึงนามาปรั บใช้กบั นักเรี ยนชาวต่ างชาติ
และวิธีการยื่นเอกสารหรื อประเภทเอกสารที่จาเป็ นต้องใช้น้ น
ั จะแตกต่ างกันแล้วแต่ มหาวิทยาลัย
＜มหาวิทยาลัยสาธารณะ＞
・โดยทัว่ ไปแล้ว จะมีระบบที่ยึดตามแบบมหาวิทยาลัยรั ฐบาล แต่ ว่าอาจจะบางส่ วนที่ไม่เหมาะสมกับนักเรี ยนชาวต่ างชาติ
・รายละเอียดขอให้สอบถามที่ฝ่ายรั บผิดชอบของแต่ ละมหาวิทยาลัย
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4-4.เงื่ อ นไขและการยื่ น ขออนุ ญ าตทางานพิ เ ศษ
คนที่ ไ ด้ รั บ สถานะที่ พานั ก อาศั ย เป็ น “นั ก เรี ย น” ตามกฎแล้ ว จะห้ ามทางาน เพราะฉะนั้ น จึ ง จาเป็ นต้ อ งยื่ น
ขอ “ ใบอนุ ญ าตทางานพิ เ ศษ”

■ก่ อนอื่น ขอให้ ยน
ื่ ขอ “ใบอนญาตทางานพิเศษ”
・กรณี ที่ทางานพิเศษ จาเป็ นต้องยื่นขอ “ใบอนุ ญาตทางานพิเศษ” ก่อนล่ วงหน้า
・เมื่อได้รับอนุ ญาตเรี ยบร้ อยแล้ว แม้ว่าจะเปลี่ยนสถานที่ทางานพิเศษใหม่ก็ตาม ก็สามารถใช้ใบอนุ ญาตเดิ มได้
・เมื่อยื่นขออนุ ญาตหรื อต่ อระยะเวลาที่พานักอาศัย ก็สามารถขอต่ ออายุ “ใบอนุ ญาตทางานพิเศษ” ได้พร้ อมกัน
※ สามารถยื่นขออนุ ญาตทางานพิเศษได้ที่กองตรวจคนเข้าเมื องในสนามบิ นที่ ออกบัตรใบสาคัญถิ่ น ที่ อยู่ให้ได้แล้ว

■เอกสารจาเป็ นทีใ่ ช้ ในการยืน
่ ขออนุญาต
①ใบยืน
่ ขออนุญาตทางานพิเศษ（อยู่เคาท์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ของกองตรวจคนเข้าเมือง）
②พาสปอร์ ต※สาหรับยืน
่ แสดงเท่านั้น
③บัตรใบสาคัญถิ่นที่อยู่（ด้านหลังมีเขี ยนระบุการได้รับอนุ ญาตให้ทางานพิเศษ）
④บัตรประจาตัวนักเรี ยน/นักศึกษา
※ยืน่ ขอได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย

■เงื่อนไขการทางานพิเศษ1･･･ชั่วโมงการทางาน
・ที่ ผ่านมาจะมี ระบบแยกเป็ นสองแบบคือ “留学 วีซ่านักเรี ยนระยะยาว ”และ “就学 วีซ่านักเรี ยนระยะสั้น” แต่ตงั่ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2011
ได้เปลี่ ยนมาใช้แค่ประเภทเดี ยวคือ “留学 วีซ่านักเรี ยนระยะยาว” ไม่วา่ จะเป็ นประเภทไหน ก็สามารถทางานพิเศษได้ อาทิ ตย์ละ ไม่เกิ น 28
ชัว่ โมง （ชัว่ โมงทางานต่ อวันที่ยาวมากที่สุดคื อ 8 ชัว่ โมง/วัน）

■เงื่อนไขการทางานพิเศษ2･･･ประเภทของงาน
・แม้ว่าจะทางานตามชั่วโมงการทางานที่ได้ถูกกาหนดไว้ก็ตาม หากเป็ นงานนอกเหนื อจากที่ได้กาหนดไว้ ก็ไม่สามารถทางานนั้นได้ เช่ น）
งานบริ ก ารต้อ นรั บ ลู ก ค้า ในบาร์ , คาร์ บ าเร่ ย์ เป็ นต้น ,งานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ อาบอบนวด,งานที่ ม อมเมาลู ก ค้า
(เช่ น ร้ า นปาจิ ง โกะ,มาจัง หรื อ ไพ่ น กกระจอก เป็ นต้น )
・ร้ านที่เปิ ดบริ การประเภทนี้ แม้วา่ จะทาหน้าที่ ลา้ งจานหรื อทาความสะอาด ก็หา้ มทาอย่างเด็ดขาด
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■เรื่องที่ควรระวังในการทางานพิเศษ
1）จดบันทึกเงื่ อนไขการทางงานให้มากที่ สุดเท่าที่ จะจดบันทึ กได้
・ตอนสัมภาษณ์ครั้ งแรก จะต้องบอกชื่ อสกุล,หมายเลขโทรศัพท์,วันและเวลาทางาน,วันที่ ได้รับเงิ นค่าจ้าง เพราะฉะนั้นขอให้ตรวจสอบไว้ล่วงหน้า
・ในกรณี ที่เขี ยนภาษาญี่ ปุ่นไม่ ได้ ขอให้ คนอื่ นเขี ยนให้ 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？ (

เนื่ องจากเขียนผิดไม่ได้ค่ะ/ครับ ขอโทษนะค่ะ/ครับ กรุ ณาเขียนให้หน่อยได้ไหมค่ะ/ครับ) 」

・เมื่อบันทึ กไว้แล้ว สามารถช่วยป้ องกันปั ญหาความเข้าใจผิดพลาดได้
・กรณี ที่หางานจากหนังสื อพิมพ์หรื อหนังสื อหางาน ขอให้ตดั เก็บข้อความตรงส่ วนนั้นไว้
2）บันทึ กเวลาและค่าจ้างที่ ทางานไปแล้วไว้ดว้ ย
・ให้ เก็ บเอกสารการรั บ จ่ ายเงิ นเดื อน จดบันทึ กค่ าจ้างที่ ได้รั บ วันและเวลาที่ ทางานไว้ กรณี เกิ ดปั ญหาไม่ ได้รั บค่ าจ้างจะสามารถตรวจสอบได้
3）อย่าไปสายหรื อขาดงานโดยไม่มีการติดต่อ
・แม้ว่าจะเป็ นงานพิเศษ ก็ไม่ควรไปสายหรื อขาดงานโดยไม่มีการติดต่อ ล่วงหน้าทางโทรศัพท์ เป็ นต้น
・เมื่อไปสายหรื อขาดงาน อย่าลื มติ ดต่ อแจ้งล่วงหน้า

＜ตารางเช็ ค＞
●ใบอนุ ญาตทางานพิเศษ ･･････････････････････････････ □
●ใบคาร้ องขอ
ยื่นอนุญาต

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

●การบันทึกเงื่อนไขปั ญหา
・วันที่ ทางาน

・วันที่ ได้รับค่าจ้าง

・ชื่ อผูร้ ั บผิดชอบ
・เวลาทางาน
・หมายเลขโทรศัพท์
・ค่าจ้าง
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4-5.วิธีการหางานพิเศษ

มีนักเรียนเป็ นจานวนมากที่มีปัญหาเรื่องการหางานพิเศษ ก่ อนอื่นต้ องจริงยังในการตรวจสอบหาข้ อมูลการรั บสมัครคน

■การแนะนาจากแผนกช่ วยเหลือด้ านการใช้ ชีวิตของนักเรี ยนของโรงเรี ยน
・ส่ วนการการได้รับการแนะนางานพิเศษจากแผนกช่ วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักเรี ยนของทางโรงเรี ยนค่อนข้างมาก
・ขอให้เข้าไปสอบถามโดยตรงด้วยตัวเอง

■รู้ จักใช้ ตารางหาคนทางานจากหนังสื อพิมพ์ หรื อนิตยสารหางานพิเศษ
・ข้อมูลการหางานพิเศษจะดูใน “ตารางแนะนาคนทางาน” ของหนังสื อพิมพ์หรื อนิตยสารหางานพิเศษ
・พวกนิ ตยสารหางานเหล่านี้ จะวางขายตามร้านหนังสื อหรื อร้านแผงลอยตามสถานี รถไฟ และยังมี แบบที่ แจกฟรี อีกด้วย
・แต่ ว่า ส่ วนมากแล้วต้องการเฉพาะคนญี่ ปุ่นเท่ านั้น เพราะฉะนั้นจาเป็ นต้องพยายามโทรศัพท์ไปสมัครหลายๆที่
・ในข้อมูลหาคนทางานนั้น เนื่ องจากจะมีตวั อย่างที่เคยเกิดปั ญหาเรื่ องรายละเอียดงานหรื อค่ าจ้างแตกต่ างกัน
เพราะฉะนั้นขอให้ระมัดระวังเรื่ องนี้ ดว้ ย

■หางานทางอินเตอร์ เน็ตหรื อทางโทรศัพท์
・จะมีเว็บไซด์หางานอยูจ่ านวนมาก สามารถหาได้ตามเงื่ อนไขต่างๆที่ ตอ้ งการได้
・มี ท้ งั เว็บไซด์ที่ให้ขอ้ มูลหาคนงานเท่านั้น กับเว็บไซด์ที่สามารถสมัครงานได้ทางเว็บไซด์น้ น
ั ๆโดยตรงได้
・ในเว็บไซด์หาคนทางานนั้น มีเว็บไซด์ที่ให้บริ การภาษาอื่ นๆด้วย เช่ น ภาษาอังกฤษ,ภาษาจี นและภาษาเกาหลี

■Hello Work（ฮัลโหล เวิร์ค）
・ในฮัลโหลเวิร์ค จะมีมุมสาหรับแนะนางานพิเศษและงานประจาให้
・แต่ อาจจะให้ บริ การสาหรั บนักเรี ยนต่ างชาติ ไม่ ทวั่ ถึ งแต่ ว่าหากมี งานที่ เหมาะสมก็จะได้รั บการแนะนาให้

■เช็ คหาข้ อมูลจากเพือ
่ นด้ วย
・ลองปรึ กษากับเพื่อนหรื อคนรู ้ จกั ที่ทางานพิเศษอยู่และในโรงเรี ยนเดียวกับดู
・อาจจะขอข้อมูล เช่น หากต้องการรับคนใหม่เพิ่มหรื อให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับงานพิเศษที่ ทาอยูไ่ ด้

＜บันทึก＞
※ หากมี ขอ
้ มูลเกี่ยวกับงานพิเศษก็ขอให้เขียนบันทึกไว้

เกร็ดความรู้ : มีเว็บไซด์ “ Hellowork internet service” เพื่อส่ งเสริมการจ้ างงาน สนับสนุนการหางาน ทีบ่ ริหารโดยกระทรวงแรงงาน
https://www.hellowork.go.jp/
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4-6.ถ้ ามี ปั ญ หาในสถานที่ ทางานพิ เ ศษ
หากได้ รับบาดเจ็บในสถานที่ทางานพิเศษ และจาเป็ นต้ องจ่ ายเงินค่ าเสี ยหาย ก่ อนอื่นต้ องคุยกับผู้รับผิดชอบ
ทีน
่ ั่น หากไม่ สามารถสรุปความได้ ขอให้ ปรึกษากับองค์ กรทีใ่ ห้ คาปรึกษาด้ านนี้

■เมื่อเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทางานพิเศษ…
・อุบตั ิเหตุขณะที่ ทางานพิเศษหรื ออุบ ัติเหตุที่เกิดขึ้ นระหว่างทางไปบ้านกับสถานที่ ท างาน
สามารถได้รับการชดเชยตามพระราชบัญญัติ คุม้ ครองสุ ขภาพผูใ้ ช้แรงงาน(กฎหมายชดเชยแรงงาน)
・แม้ว่าจะเป็ นชาวต่ างชาติ ก็ตาม ก็ครอบคลุมในกฎหมายชดเชยแรงงานนี้ เช่ นเดี ยวกับคนญี่ปุ่น
・หากเกิดอุบตั ิ เหตุ ในสถานที่ทางาน ขอให้รายงานต่ อผูร้ ั บผิดชอบสถานที่ ทางานนั้นๆ และขอรั บการรั กษาทันที
・หากเกิดอุบตั ิ เหตุ บนท้องถนน ขอให้ติดต่ อเจ้าหน้าที่ ตารวจพร้ อมกับเข้ารั บการรั กษาทุกครั้ ง
・หลังจากรั กษาแล้ว ขอให้เจรจากับฝ่ ายตรงข้ามหรื อกับผูร้ ั บผิดชอบของสถานที่ ทางานนั้นๆ เกี่ยวกับการรั บมือต่ อสถานการณ์หลังจากนั้น
・หากไม่สามารถเข้ารั บการรั กษาได้ หรื อไม่ได้รับการชดเชยความเสี ยหายนั้น ควรจะปรึ กษากับองค์กรให้คาปรึ กษาจะดี ที่สุด

■องค์ กรให้ คาปรึ กษาปั ญหาที่เกี่ยวกับแรงงาน
・สถานที่ให้คาปรึ กษาด้านแรงงานหรื อ กรมแรงงานสานักเศรษฐศาสตร์ แรงงาน จะคอยช่ วยเหลือแก้ไขปั ญ หาที่เกิ ดขึ้นและไม่สามารถแก้ไขเองได้
ระหว่างผูท้ างานกับนายจ้าง

＜โตเกี ยว＞
●ให้กบั ปรึ กษาทางโทรศัพท์

Tokyo Labor Bureau No.110 ☎ 0570-00-6110
จันทร์ -ศุกร์ 9:00-20:00

เสาร์ 9:00-17:00

●ให้คาปรึ กษาแบบตัวต่ อตัว （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
จันทร์ -ศุกร์ 9:00- 17:00
（มีศูนย์ให้บริ การปรึ กษาวันเสาร์ หรื อปรึ กษาช่ วงกลางคื นด้วย）
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4-7.สร้ างเพื่อนชาวญี่ปุ่น
ไม่ ใช่ แค่ ประสบผลสาเร็จด้ านการเรียนเพียงอย่างเดียว ถ้าทาได้ ควรจะสร้ างเพือ่ นสนิทชาวญีป่ นให้
มากทีส่ ุ ด
ุ่
เพื่อเรียนรู้ การใช้ ชีวิตนักเรียนชาวต่ างชาติได้อย่ างแท้ จริ ง

■สร้ างเพื่อนชาวญี่ปุ่นยาก？
・มักได้ยินนักเรี ยนชาวต่างชาติบอกว่า「การเป็ นเพื่อนสนิ ทกับคนญี่ปุ่นนั้น

ยาก」

แต่เมื่ อลองคิดถึ งเหตุผลดังกล่าวดูแล้ว

อาจจะมี สาเหตุดงั ต่อไปนี้
1）คนญี่ปุ่นมี โอกาสได้ใกล้ชิ ดกับคนต่ างชาติ นอ้ ย เพราะฉะนั้นจึงไม่รู้ว่าจะปรับตัวให้เข้ากับ นักเรี ยนชาวต่างชาติ อย่างไรดี
2）การสอนด้านสังคมของโรงเรี ยนญี่ปุ่น มักจะเน้นให้ความสาคัญกับชาวยุโรปและอเมริ กา เพราะฉะนั้นความรู ้
ความสนใจและความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม สังคมของคนเอเชี ย ยังไม่ เพียงพอ
รวมถึงความสัมพันธ์ท างประวัติศ าสตร์ กบั ประเทศเอเชี ยอื่นๆด้วย
3）ในหมู่คนญี่ปุ่น มีบางกลุ่มที่ มีความคิ ดแปลกแยกคิ ดว่าคนเอเชี ย “มีสถานะต่ ากว่าตนเอง” อยู่
・แต่ ว่าก็มีคนญี่ ปุ่นอยู่จานวนมากที่ให้ความสนใจในประเทศเอเชี ยและคิ ดว่าอยากจะเป็ นเพื่ อนกับนักเรี ยนจากประเทศต่ างๆในเอชี ย
・คนญี่ปุ่นจะไม่ค่อยเปิ ดตัวเองมากนักในตอนแรก แต่ จะค่ อยๆเริ่ มเปิ ดตัวเองมากขึ้ นที่ละนิ ด
・อาจจะต้องใช้เวลาบ้าง แต่ สิ่งที่สาคัญมากที่สุดก็คื ออย่าเพิ่งยอมแพ้และขอให้เข้าหาสร้ างเพื่ อนกับคนญี่ ปุ่นให้มากที่สุดต่ อไปเรื่ อยๆ

■ถ้ าจับกลุ่มเฉพาะนั กเรี ยนต่ างชาติ ยิ่งจะทาให้ คนญี่ปุ่นหนี ห่างออกไป

เพราะฉะนั้นขอให้ ระมัดระวังด้ วย
・

“

หากเป็ นนักเรี ยนชาวต่ างชาติ เหมือนกัน

แต่ คนญี่ปุ่นจะไม่ค่อยสนิ ทสนมกันมากนัก ”

ด้วยเหตุ ผลนี้

ทั้งๆที่ประเทศจะแตกต่ างกันก็สามารถเป็ นเพื่อนกันได้เร็ ว
ถ้าเป็ นนักเรี ยนชาวต่ างเหมือนกัน

เวลามีปัญหา

ก็จะมีปัญหาเฉพะนักเรี ยนชาวต่ างชาติ ดว้ ยกันเองเท่ านั้น
・ความสัมพันธ์แบบเพื่อนของนักเรี ยนชาวต่ างชาติดว้ ยกันเองั้น ถือว่าเป็ นเรื่ องสาคัญมาก แต่ว่าเมื่อเกิดปั ญหาเกี่ยวกับ การใช้ชีวิตประจาวันขึ้ น
ก็จะมี เพียงนักเรี ยนชาวต่ างชาติ ดว้ ยกันเองเท่ านั้นที่ ลาบาก

ถ้ามองจากสายตาของชาวญี่ปุ่นกลับเห็ นว่าเป็ นการปิ ดกั้นตัวเอง

และพยายามหลีกเลี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวด้วย
・หากเข้าใจภาษาก็จะดาเนิ นชี วิตได้ง่ายมากขึ้ น
ความหมายที่ว่าเรี ยนต่ อที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะลดลงไปครึ่ งหนึ่ ง
เรื่ องสาคัญก็คือความตัง่ ใจพยายามที่จะสร้ างเพื่อนคนญี่ปุ่น
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หากเลือกคบเฉพาะคนประเทศเดี ยวกันแล้ว
แม้ว่าการสร้ างเพื่อนชาวญี่ปุ่นจะใช้เวลานานก็ตาม

4-8.การเข้ าร่ วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
การสร้ างโอกาสที่จะรู้ จักวัฒนธรรมและการใช้ ชีวติ ของญี่ปุ่นนั้น ไม่ ใช่ แค่การใช้ ชีวติ กับนาเรียนชาวต่ างชาติ แต่ ควรจะมีการ
เข้ าร่ วมการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมของประเทศตนกับประเทศญีป่ นด้
ุ่ วย

■ลองเข้ าร่ วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่จัดขึ้นในเขตที่ตนเองอาศั ยอยู่ หรื อในโรงเรี ยนดู
・การรู ้ จกั วัฒนธรรมหรื อการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นนั้น แนะนาว่าควรจะเข้าร่ วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
・มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนต่างๆมากมาย สาหรั บชาวต่างชาติหรื อนักเรี ยนชาวต่างชาติ ที่ถูกจัดขึ้น ในเขตพื้นที่ ที่ตนเองอาศัยอยู่หรื อในโรงเรี ยนที่ตนเองศึ กษาอยู่
・ยังมีสถานที่ เข้าร่ วมโปรแกรมเช่น โฮมเสตย์,โฮมวิสิท (homestay ,home visit) เป็ นต้น
・ข้อมูลกิ จกรรมแลกเปลี่ยนนั้น อาจจะสอบถามได้สมาคมต่ างๆหรื อกระดานแจ้งข่ าวสารภายในโรงเรี ยน

■ลองออกไปเข้ าร่ วมโฮมเสตย์ ต่างจังหวัดดู
・ขอแนะนาโฮมเสตย์ต่างจังหวัด เพื่อจะได้เรี ยนรู ้ วฒ
ั นธรรมและการใช้ชีวิตที่แตกต่ างจากโตเกียว
・มีโปรแกรมโฮมเสตย์ต่างจังหวัดประมาณ 1-3 อาทิ ตย์สาหรับ นักเรี ยนชาวต่างชาติได้เข้าร่ วมในช่ วงวันหยุดปิ ดเทอม
・สามารถเข้าร่ วมได้ในระยะทางที่สามารถจ่ายค่ าเดิ นทางไปกลับได้
・สามารถขอรั บข้อมูลได้จากศูนย์การแลกเปลี่ยนนานาชาติ ในสถานบันที่ศึกษาอยู่หรื อจากนิ ตยสาร เป็ นต้น

■นึกทบทวนวัฒนธรรมหรื อประวัติศาสตร์ ของประเทศตนเองในโปรแกรมแลกเปลี่ยน
・เมื่อเข้าร่ วมโปรแกรมแลกเปลี่ยนแล้ว ส่ วนใหญ่แล้วจะมีโอกาสที่ถูกคนญี่ปุ่นถามเกี่ยวกับประเทศของตนเอง
・หากเตรี ยมความรู ้ คาพูดเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรื อประวัติศาสตร์ ของประเทศตนเองไว้บา้ ง ก็จะช่ วยให้การสนทนาสนุ กสนานมากยิ่งขึ้ น
・การรู ้ จกั และเข้าใจเกี่ยวกับสังคมคนญี่ปุ่นได้ดีน้ น
ั จะส่ งผลถึงความเข้าใจในการสื่ อสารได้อีกด้วย
เพราะฉะนั้นการรู ้ ข่าวสารบ้านเมืองในแต่ ละวันก็ถือว่าเป็ นเรื่ องสาคัญเช่ นกัน
・นอกจากนี้ ยังถือเป็ นโอกาสที่จะช่ วยให้นึกทบทวนถึ งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ของประเทศตนเองด้วย

เกร็ ดความรู้ : Kyoritsu International Foundationได้เปิ ดให้ บริการท่ องเที่ยวฝึ กฝน(homestay Program ) สาหรั บนักเรี ยนทุนและนักเรี ยนชาวต่ างชาติ
http://www.kif-org.com/information/event01.html
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4-9.สร้ า ง เครื อ ข่ าย ร ะ ห ว่ าง นั ก เรี ยน ชาว ต่ าง ชาติ ด้ ว ยกั น
การใช้ ชีวิตในต่ างประเทศห่ างจากครอบครัวนั้น ย่ อมเกิดความกังวลใจทางจิตใจหรือปัญหาต่ างๆมากมายได้ อย่ าคิดมากเกินไป
และเก็บมันไว้กับตัวเอง ขอให้ ปรึกษากับเพื่อน รุ่ นพี่หรือองค์ กรให้ คาปรึกษา

■สร้ างเพื่อนที่สามารถปรึ กษาได้ อย่ างสบายใจ
・เมื่อมีปัญหา พยายามอย่าอยู่กบั ตัวเองและอย่าคิดมากเกิ นไป ขอให้ลองปรึ กษานักเรี ยนรุ่ นพี่หรื อเพื่อนประเทศเดี ยวกันดู
・เวลาที่ไม่มีปัญหาก็เช่ นเดี ยวกัน สิ่ งสาคัญก็คือต้องมี การติ ดต่ อแลกเปลี่ยนกันไว้
เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดปั ญหาหรื อมีอุบตั ิ เหตุ ที่ไม่คาดคิ ดเกิดขึ้ นเมื่อไหร่
・ถ้ามีสมาคมนักเรี ยนชาวต่ างชาติ ในโรงเรี ยน ขอแนะนาว่าควรจะเข้าร่ วมสมาคมนี้

■ใช้ นิตยสารหาข้ อมูลที่เหมาะสาหรั บนักเรี ยนชาวต่ างชาติ
・มีหนังสื อพิมพ์หรื อนิ ตยสารหาข้อมูลที่ เหมาระสาหรับ ชาวต่ างชาติที่ อาศัยอยูใ่ นญี่ปุ่นรวมถึ งนักเรี ยนชาวต่ างชาติดว้ ยอยูจ่ านวนไม่นอ้ ย
・มี ท้ งั ที่ เป็ นภาษาจี น ภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ
・มีท้ งั ที่ตีพิมพ์และแจกฟรี ภายในมหาวิทยาลัยหรื อโรงเรี ยนสอนภาษาญี่ปุ่นสาหรั บนักเรี ยนชาวต่ างชาติ อยู่จานวนมาก
・มีขอ้ มูลที่ มีประโยนช์เขียนไว้มากมายแต่ก็มีขอ้ มูลหรื อโฆษณาที่ ไม่เหมาะสมต่อนักเรี ยนชาวต่างชาติอยู่รวมกันด้วย ขอให้นามาใช้อย่างระมัดระวัง

■โฮมเพจของสมาคมนักเรี ยนชาวต่ างชาติของแต่ ละประเทศ
สมาคมนักเรี ยนชาวต่ างชาติ ของอินโดเนเชี ยในญี่ปุ่น

http://www.ppijepang.org

สมาคมนักเรี ยนชาวต่ างชาติ ของประเทศสิ งคโปร์

http://www.ssaj.net/

สมาคมนักเรี ยนชาวไทยในญี่ปุ่ น

http://tsaj.org/home/

สมาคมกลุ่มชาวจี นในโตเกี ยว
ประชาชนชาวจี น(ไต้หวัน)http://www.newtsa.com/twtokyo/index.html นักเรี ยนชาวจีนทัว่ ประเทศญี่ปุ่นสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาชาวจี นใน
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ญี่ปุ่น

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

สมาคมนักเรี ยนชาวมาเลเชียในญี่ปน
ุ่

http://www.msajonline.net/

Vietnam Community

http://betonamujin.com/

＜ตารางเช็ ค＞
①มีปัญหาเรื่ องการเรี ยนไหม？

･････････････････････････YES ／NO

②มี ปัญหาเรื่ องการใช้ชีวิตไหม？････････････････････････YES ／NO

③รู ้สึก เหงาโดดเดี่ยวหรื อไม่ ？･･････････････････････････････YES ／NO

④มีเพื่อนหรื อรุ่ นพี่ที่ปรึ กษาได้ทุกเรื่ องใช่ ไหม？･･････････YES ／NO

⑤มีเพื่อนชาวญี่ปุ่นใช่ ไหม？

･････････････････････YES ／NO

⑥ลองเข้าร่ วมโปรแกรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดูใช่ไหม？

⑦เคยไปเที่ยวต่างจังหวัดของญี่ปุ่นใช่ไหม？

･･･････YES ／NO

･･･････････YES ／NO

※ลองคิ ดย้อนกลับไปถึ งการใช้ชีวิตนักเรี ยนชาวต่ างชาติ ในประเทศญี่ ปุ่น แล้ว เขี ยนออกมา
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4-10.กิจกรรมหางาน
เมื่อหางาน แม้ ว่าจะเป็ นนักเรียนชาวต่ างชาติก็ตาม จะไม่ มีข้อยกเว้นพิเศษใดๆ จะต้ องทากิจกรรมหางานเหมือนกับ
นักเรียนชาวญีป่ น
ุ่

■คุณสมบัตพ
ิ เิ ศษของบริษัท
＜บริ ษทั ใหญ่ ＞
・พนักงานที่ ทางานในบริ ษทั ใหญ่ ๆของญี่ ปุ่ น ส่ วนมากแล้วจะทางานในบริ ษทั เดี ยวจนถึ ง เกษี ย ณอายุ
・ส่ วนมากหลังจากที่ เข้าบริ ษทั แล้วประมาณ1-3ปี ก็จะรู ้ จกั หัวหน้างานรุ่ นพี่ที่ร่วมงานได้ และหลังจากนั้นก็จะได้รับมอบหมายงานที่ สาคัญให้
・ถ้าหากทางานในบริ ษทั ใหญ่ที่มีสาขาในต่ างประเทศ ก็อาจจะมีโอกาสได้ไปท างานที่ ต่างประเทศสู ง
・มีบริ ษทั อีกมากมายที่ มีเงินเดือนที่ มนั่ คง และสวัสดิการที่ ดีพร้อม
・ถ้าหากเข้าอยูห่ อพักเดี่ ยวหรื อหอพักสาหรับครอบครั วได้ ค่ าเช่ าบ้านก็จะถูกลงมาก เพราะฉะนั้นจะมีรายได้ม นั่ คงและค่อนข้างสู ง
＜บริ ษทั ระดับกลาง＞
・บริ ษทั ระดับกลาง ส่ วนมากจะยอมรั บบุคลากรที่ 「มีศกั ยภาพ」 มีขอบแขตการทางานของตนอย่างกว้างขวาง และตัง่ ใจทางานอย่างจริ งจัง
・บริ ษทั ขนาดกลางที่มีการผลิตในอยู่ในเมืองสาคัญๆของจีนหรื อเอเชีย ซึ่งมีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว
ย่อมต้องใช้การแข็งแกร่ งของนักเรี ยนชาวต่างชาติค่อนข้างสู ง
・ด้านเงิ นเดื อน ส่ วนมากจะได้น้อยกว่าบริ ษ ัทใหญ่ รวมถึ งสวัส ดิ การของบริ ษ ัทก็ไม่ค่ อยจะดี มากนัก หากผลการประกอบการของบริ ษ ัทสู งขึ้ น
ก็อาจจะสามารถได้รั บเงิ นเดื อนมากกว่าบริ ษ ัทบริ ษ ัทใหญ่ ๆได้เหมื อนกัน
＜บริ ษทั ต่างประเทศ＞
・บริ ษทั ที่ ตงั่ ขึ้ นในประเทศญี่ปุ่นจากเงินลงทุ นของต่ างประเทศหรื อบริ ษทั ที่ อยูใ่ นต่างประเทศ เรี ยกว่า “ไกชิ เคคิเงี ยว”หรื อ “บริ ษทั ต่ างประเทศ”、
・บริ ษั ท ต่ า งประเทศนั้ น ส่ วนมากจะมี ส าขาอยู่ ใ นเมื อ งทั่ว โลก นอกเหนื อ จากประเทศญี่ ปุ่ นหรื อในประเทศที่ บ ริ ษั ท แม่ ตั่ ง อยู่
ซึ่ งหากได้รั บ การจ้า งงาน ก็ อ าจจะมี โ อกาสได้ ไ ปทางานในต่ า งประเทศด้ ว ย
・บริ ษทั ต่ างประเทศ มี แนวโน้ม ที่ จะรั บ บุ คลากรที่ มี ความสามารถสู งและมี ป ระสบการณ์ จ ากบริ ษทั อื่ นมาแล้ว
・เงิ นเดือนสู งมาก แต่ก็ข้ ึนอยูก่ บั ผลการท างานส่ วนบุ คคลหรื อนโยบายการบริ หารงานของบริ ษทั และการจ้างงานก็ไม่ใช่ เรื่ องง่าย
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■รู้ จักใช้ ข้อดีของการเป็ นนั กเรี ยนชาวต่ างชาติ
・เหตุผลหนึ่ งที่ บริ ษทั ญี่ปุ่ นอยากรับนักเรี ยนชาวต่ างชาติ เข้าทางานก็คือ มีความคุน้ เคยด้านภาษาและวัฒนธรรมของทั้งประเทศแม่และประเทศญี่ปุ่ น
・ส่ วนมากบริ ษทั อยากให้นกั เรี ยนชาวต่างชาติจดจาเกี่ยวกับการบริ หารงานและวัฒนธรรมของบริ ษทั ญี่ปุ่ น
หลังจากนั้นก็จะคาดหวังให้นามาใช้ในการบริ หารจัดการในฐานะของพนักงานบริ ษทั ที่ ฐานการผลิ ตหรื อในบริ ษทั สาขาต่ างประเทศ
・นักเรี ยนชาวต่างมีขอ้ ดีในเรื่ องดังที่ กล่ าวมา เมื่อทากิ จกรรมหางาน สาคัญที่ จะต้องหาบริ ษทั ที่ ตอ้ งการข้อดีในส่ วนนี้

■เคาท์ เตอร์ สาหรับหางานของโรงเรียน
・มหาวิท ยาลัยเอกชน จะมีท้ งั เอกสารข้อมูลหางานหรื อใบปลิ้วรับสมัครงาน หรื องานสัมนาหางานหรื อโอเรี ยนเทชัน่ สาหรับกิจกรรมหางาน ที่ จดั ขึ้ นโดย
Carier Center หรื อแผนกรับสมัครงาน
・ สาหรั บนักเรี ยนมหาวิทยาลัยจะเริ่ มกิจกรรมหางานตัง่ แต่ ข้ ึ นปี 3 และสาหรั บนักศึกษาปริ ญญาโทร จะเริ่ มตัง่ แต่ ปี 1
・รายละเอียด ส่ วนมากจะเหมาะสาหรั บนักเรี ยนชาวญี่ ปุ่น แต่ ว่าควรจะเข้าร่ วมการสัมนาแบบนี้ ไว้จะมี ประโยชน์อย่างมาก
・การได้รับคาแนะนาจากอาจารย์เฉพาะด้านนี้ ก็จะได้เปรี ยบมากกว่าคนอื่ นๆ

＜ตารางเช็ ค＞
※ ประเภทงานที่ ตวั เองต้องการทา,จุ ดหรื อข้อดี ขอตัวเองที่ สามารถนามาเสนอได้

①ประเภทงานที่ตวั เองต้องการ？

②จุดหรื อข้อดีที่นามาเสนอของตัวเอง ？
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4-11.การเปลีย่ นแปลงสถานะทีพ่ านักอาศัยเมอื่ เข้าทางาน
กรณีที่ยื่นขอเมื่อยังหางานไม่ ได้ และยังอยู่ในฐานะนักเรียนมหาวิทยาลัย หลังจากทีเ่ รียนจบแล้ วก็ยังสามารถทากิจกรรม
หางานได้

■หลังจากเรี ยนจบมหาวิทยาลัยแล้ วก็สามารถทากิจกรรมหางานได้
・คนที่ ทากิ จกรรมหางานหลังจากที่ จบมหาวิท ยาลัย ระยะสั้น ,มหาวิท ยาลัยภาคปกติ และปริ ญาโทในฐานะ “นักเรี ย น” จาเป็ นต้องเปลี่ ยนสถานะเป็ น
「在留資格特定活動 หรื อ สถานะพานักอาศัยพิเศษสาหรั บกิจกรรมหางาน 」
・คนที่ ใช้ระบบนี้ ในการงานหางาน

ก่ อนที่ จ ะหมดสถานะ

“นักศึ กษา”

จะต้อ งขอให้อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาของมหาวิท ยาลัยของตนออก

“จดหมายแนะนา” แล้วแนบไปพร้ อมกับ ใบยื่นคาร้ องขอ “สถานะพ านักอาศัยพิ เศษสาหรั บ กิ จกรรมหางาน” ที่ กองตรวจคนเข้า เมื อง
・“ สถานะพานักอาศัยพิเศษสาหรั บกิจกรรมหางาน” มี ระยะเวลายาวนานสุ ดคื อ 1 ปี
・กรณี ที่หางานได้ภายในระยะเวลาที่ กาหนดไว้ ก่อนที่ จะหมดสถานะ “สถานะพานักอาศัยพิ เศษสาหรับกิ จกรรมหางาน”
จะต้องยืน่ ขออนุ ญาตเปลี่ ยนแปลงสถานะไปเป็ นสถานะพานักอาศัยที่ สามารถท างานได้
・เมื่อได้รับ “สถานะพานักอาศัยพิเศษสาหรั บกิจกรรมหางาน” ตามที่ได้ยื่นขอดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
สามารถได้รับอนุ ญาตให้เข้าออกประเทศและได้รับอนุ ญาตให้ทางานพิเศษได้ดว้ ย แต่ จาเป็ นต้องยื่นขอแยกต่ างหาก
ข้อระวัง ）คนที่ จบจากวิทยาลัย การยื่นเปลี่ ยนแปลงขอ “สถานะพานักอาศัยพิเศษสาหรับกิจกรรมหางาน” เพื่อที่จะทากิ จกกรรมหางานนั้น ยังไม่สามารถทาได้

■เงื่อนไขในเพือ่ เปลีย่ นแปลงสถานะพานักอาศัยสาหรับทางาน
・กรณี ที่นักเรี ยนชาวต่ างชาติ ทางาน ปกติ แล้ว จะต้องเปลี่ยนแปลงเป็ นสถานะจาก “นักเรี ยน” เป็ นสถานะที่ส ามารถทางานได้ตวั อย่าง）
ถ้าเป็ นคนที่ ทางานเกี่ยวกับการบริ หาร จะเปลี่ยนเป็ น “ 人文知識・国際業務 ผูม้ ีความรู ้ ดา้ นวัฒนธรรม

ทางานกับบริ ษทั สาขาในต่างประเทศ” หรื อถ้าทางานเกี่ยวกับ IT จะเปลี่ยนเป็ นสถานะ “ 「技術 ช่างเทคนิ ค 」
● ขอบเขตของ 「人文知識・国際業務 ผูม้ ีความรู ้ ดา้ นวัฒนธรรม ทางานกับบริ ษทั สาขาในต่างประเทศ」
① คนที่ จบการศึกษาจากคณะเกี่ยวกับมนุ ษยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยหรื อระดับปริ ญญาโทกรณี ที่ ได้งานในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับสาขานี้ ตัวอย่าง ）
กรณี ของชาวต่างชาติที่ทางานเกี่ยวกับการออกแบบ
การคิดค้นผลิตภัณฑ์ในการตกแต่งภายในห้องหรื อแฟชัน่ ที่จาเป็ นต้องใช้ความคิดบนพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ
※ใ น ก ร ณี นี้ 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 ลั ย ก็ จา เ ป็ น ต้ อ ง มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ อ ย่ า ง น้ อ ย 3 ปี ขึ้ นไป
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②คนทางานด้านภาษา เช่ น ล่ามแปลภาษา

ล่ามแปลเอกสารที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัยโดยไม่คานึงว่าต้องจบทางด้านมนุษยศาสต์หรื อวิทยาศาสตร์
※ไม่จาเป็ นต้องมีประสบการณ์

●ขอบเขตของ 「技術 ช่ างเทคนิ ค 」
・กรณี ที่จบจากคณะวิท ยาศาสตร์ และท างานเกี่ยวกับสาขานั้น
แต่กรณี ของงานเทคนิ คที่ เกี่ ยวกับ การประมวลผลข้อมูลหรื องานที่ จาเป็ นต้องใช้ความรู ้
ถ้าหากผ่านการทดสอบเกี่ ยวกับเทคนิ คการประมวลผลข้อมูลที่ ทางกระทรวงยุติธรรมได้กาหนดไว้

คนก็มีคุณสมบัติที่ จะท างานได้

โดยไม่คานึ งถึ งประวัติการศึกษา
・กรณี ข องคนที่ ไ ด้รั บ คุ ณ สมบัติ “ผู ้เ ชี่ ย วชาญ” ที่ จ บการศึ ก ษาจากวิ ท ยาลัย (หลัก สู ตรเฉพาะของวิ ท ยาลัย อาชี ว ศึ ก ษา)และทางานเกี่ ย วกั บ 「 人
文知識・国際業務

ผูม้ ีความรู้ดา้ นวัฒนธรรม ทางานกับบริ ษทั สาขาในต่างประเทศ」หรื อ 「 技術 ช่างเทคนิ ค 」

กรณี ที่งานที่ ทาและสาขาที่เรี ย นมาเกี่ ย วข้องสั มพันธ์ ก ัน ก็ สามารถได้รั บสถานะพานัก อาศัยเช่ นเดีย วกัน แต่ แ ม้ว่า จะมี คุ ณ สมบัติเ ป็ น “ผูเ้ ชี่ ย วชาญ”
ทางด้า นช่ างตัดผม ความงามและพยาบาลจากวิทยาลัย อาชี วศึ กษาก็ ตาม เนื่ อ งจากเป็ นอาชี พที่ช าวต่า งชาติไ ม่ส ามารถจะทางานได้
ตามกฎหมายของกองตรวจคนเข้าเมื อ

■ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสถานะที่พานักอาศัย
จัดเตรี ย มเอกสารข้างล่า งนี้ ให้พร้ อ ม

และไปยื่ น ขออนุ ญาตเปลี่ ย นแปลงสถานะที่ พานักอาศัยได้ที่ก องตรวจคนเข้าเมือ ง

ตามกฎแล้วสามารถยื่ น ขอได้ตงั่ แต่เ ดือ นมกราคมของปี นั้นได้

เพราะฉะนั้น ขอให้รี บไปยื่ น ขออนุ ญ าตโดยเร็ ว

เนื่ องจากมี ตวั อย่ างที่ใช้เ วลาในการตรวจสอบนานมาก จนไม่ ทนั เริ่ มงานในเดือ นเมษายน
＜เอกสารที่ตอ้ งจัดเตรี ยม＞
・พาสปอร์ ต
・บัตรใบสาคัญถิ่นที่อยู่
・ใบคาร้ องยื่นขออนุ ญาตเปลี่ยนแปลงสถานะที่พานักอาศัย （ขอรั บได้ที่ประชาสัมพันธ์ของกองตรวจคนเข้าเมือง）
・ใบประวัติของผูย้ ื่น（ เขียนประวัติการศึกษา และเหตุผลที่ยื่นลงในแบบฟอร์ ม ）
＜เอกสารที่ ทางบริ ษทั นายจ้างต้องออกให้>
・สาเนาหนั ง สื อ สั ญ ญาจ้ า ง（รายละเอี ย ดการทางานที่ ต ้อ งปฏิ บ ั ติ , ระยะเวลาจ้า งงาน,สถานะและค่ า ตอบแทนที่ ร ะบุ ไ ว้อ ย่ า งชั ด เจน ）
・ใบรายงานภาษีและสาเนาการจดทะเบียนการค้าของบริ ษทั ที่จา้ งงาน
・หนังสื อแนะนาบริ ษทั
＜เอกสารที่ ทางมหาวิทยาลัยออกให้＞
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・ใบประกาศณี ยบัตรจบการศึกษาและใบรับรองคาดการณ์ว่าจะจบการศึกษา

80

5.ก า ร รั บ มื อ เ มื่ อ เ กิ ด เ ห ตุ ฉุ ก เ ฉิ น
รับทราบเกีย่ วกับการรับมือในกรณีที่
เกิดความกังวลในการใช้ ชีวิตในประเทศที่ไม่คุ้นเคย หรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเช่ นในยามเจ็บป่ วย
หรือเกิดภัยพิบตั ิ เป็ นต้น

5-1.การรั บมือเมื่อไม่ สบาย
ความกังวลสาหรับนักเรียนชาวต่ างชาติที่ต้องใช้ ชีวติ ห่ างไกลครอบครัวก็คือได้ รับการรักษาเหมาะสมหรือไม่ เมื่อได้ รับบาดเจ็บ
หรือไม่ สบาย ขอให้ รู้ จักการรักษาของญี่ปุ่นให้ พร้ อมเสมอ

■ขอให้ รับการรั กษาจากแพทย์
・นักเรี ยนชาวต่ างชาติ ที่ใช้ชีวิตในสถานที่ไม่คุน้ เคย ทั้งสภาพอากาศทั้งเงื่ อนไขธรรมชาติ แตกต่ างกัน ทาให้สุขภาพอ่อนแอไม่สบายได้ง่าย
・หากไม่รับการรักษาจากแพทย์เนื่ องจากปั ญหาเรื่ องภาษาหรื อคิดว่ายุง่ ยาก อาจจะท าให้อาการหนักขึ้ นได้
เพราะฉะนั้นขอให้ไปโรงพยาบาลหรื อสถานที่ ให้การรักษาโดยเร็ ว
・เมื่อไปโรงพยาบาลหรื อสถานที่ให้การรั กษา ขอให้นาบัตรประกันสุ ขภาพไปด้วย

■วิธีการเลือกโรงพยาบาล・สถานที่ให้ การรักษา
・มี ส ถานที่ ให้ การรั กษาหรื อโรงพยาบาลมากมาย
ตั่งแต่ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่มีครบทุ กแผนกจนถึ งโรงพยาบาลขนาดเล็กที่ เป็ นกิ จการส่ วนบุ ค คล
・โรงพยาบาลขนาดใหญ่ จะเสี ย เวลารอเข้า รั บ การรั ก ษานาน หากเจ็ บ ป่ วยเล็ ก น้อ ยเช่ น เป็ นหวัด หรื อ ปวดท้อ ง
ควรจะไปยัง โรงพยาบาลขนาดเล็ ก หรื อ สถานที่ ใ ห้ ก ารรั ก ษาจะเร็ ว กว่ า
・กรณี ที่สถานที่ให้การรั กษาประจาโรงเรี ยน ก็ควรจะเข้าใช้บริ การที่นั่นเช่ นกัน
・ควรจะสอบถามผู ้รู้ ห รื อ ทราบข้อ มู ล เช่ น อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาของโรงเรี ยนหรื อ ผูป้ กครอง และหาองค์ก รรั ก ษาที่ เหมาะสมกับ ตัว เองมากที่ สุ ด

■ถ้ าหากจาเป็ นต้ องนอนโรงพยาบาล
・ถ้าหากแพทย์พูดว่า “ให้นอนโรงพยาบาล” ขอให้ปฏิ บตั ิตามที่ แพทย์สงั่
・ของที่จาเป็ นต้องใช้เมื่อนอนโรงพยาบาลนั้น ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบเอง
(เฉพาะคนที่มี)ตราประทับชื่ อ,บัตรประกันสุ ขภาพ,บัตรใบสาคัญถิ่นที่อยู่ , ถ้วยชามอุปกรณ์ที่ใช้ส่ วนตัว
ชุ ดชั้นใน,ชุ ดนอน,อุปกรณ์ซักล้างต่ างๆ,อุปกรณ์การรั บประทานอาหาร（ตะเกียบ・ช้อน・
แก้วสาหรั บดื่ มเป็ นต้น ）,สลิปเปอร์ ,เครื่ องเขี ยน,เงิ น,ของใช้ในชี วิตประจาวันสาหรั บผูห้ ญิงเป็ นต้น
・ตอนนอนโรงพยาบาล ปกติแล้วจะถูกเรี ยกเก็บเงินค่าประกันหรื อต้องมีผปู ้ ระกัน （ ประมาณ 1 แสนเยน）
・เงิ น ประกัน จะถู ก หั ก ออกจากค่ า ใช้จ่ า ยจริ ง จากใบเสร็ จ ค่ า รั ก ษาพยาบาล เพราะฉะนั้น ขอให้ เก็ บ ใบเสร็ จของเงิ น ประกัน ไว้ใ ห้ ดี อ ย่า ทาหาย

■โรงพยาบาลฉุ กเฉินที่เปิ ดบริ การในตอนกลางคืน วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
・โรงพยาบาลญี่ปุ่น จะไม่รักษาในตอนกลางคื น วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
・กรณี คนที่ได้รับบาดเจ็บหรื อคนป่ วยฉุ กเฉิ นในช่ วงเวลาดังกล่ าว จะได้รับการรั กษาที่โรงพยาบาลฉุ กเฉิ น
・มีโรงพยาบาลฉุ กเฉิ นอยู่ที่ไหนบ้างนั้น ขอให้โทรศัทพ์ไปที่ ศูนย์บริ การทางโทรศัพท์ของสถานี ดบั เพลิง ☎03-3212-2323
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5-2.เมื่ อ เกิ ด เจ็ บ ป่ วยกระทั น หั น หรื อ ได้ รั บ บาดเจ็ บ รุ นแรง
เมื่อได้ รับบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่ วยทีม่ ีอาการเจ็บปวดอย่ างรุนแรงในตอนกลางคืน จาเป็ นต้ องเรียกรถ
พยาบาลพาส่ งโรงพยาบาล เพื่อรับการรักษาเบื้องต้ นอย่ างถูกต้ องเหมาะสม

■หมายเลขโทรศั พท์ เรี ยกรถพยาบาล 、☎119
・หมายเลขโทรศัพท์เรี ยกรถพยาบาลนั้น ทัว่ ประเทศญี่ปุ่ นจะใช้หมายเลขเดียวกัน โดยไม่มีหมายเลขเขต คือ ☎119
・ถ้า โทรจากโทรศัพ ท์ ส าธารณะ ขอให้ ก ดปุ่ มสี แ ดงสาหรั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ที่ อ ยู่ ด ้า นหน้ า เครื่ องโทรศัพ ท์ ก่ อ น แล้ว จึ ง กดหมายเลข ☎119
・เมื่ อฝ่ ายตรงข้ามรั บโทรศัพท์แล้ว ขอให้ บอกว่าให้ ชดั เจนว่ามี เหตุ ไฟไหม้ห รื อ ต้องการเรี ยกรถพยาบาล

■ขั้นตอนการเรี ยกรถพยาบาล
่ องผูป้ ่ วยหรื อผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บ
①บอกที่อยูข
②บอกสภาพอาการหรื อบาดแผลอาการ
③เมื่อได้ยน
ิ เสี ยงสัญญานของรถพยาบาลเข้ามาใกล้แล้ว ให้รีบออกไปยืนรอเรี ยกรถที่ถนน

■เมื่อลังเลว่าควรจะเรี ยกรถพยาบาลหรื อไม่ ขอให้ปรึ กษาทางโทรศัพท์ดูก่อน
・จะให้ คาปรึ กษาว่ามี ค วามจาเป็ นต้องเรี ยกรถพยาบาลหรื อไม่ รวมถึ งตัดสิ นว่าอยู่ส ถานการณ์ ฉุกเฉิ นหรื อไม่ และจะแนะนาสถานที่ ให้ การรั กษาใ ห้
☎#7119 ศู นย์ ปรึ กษาเหตุฉุกเฉิน（ในโตเกียว）
โทรศัพท์มือถือ,ＰＨＳ,สาย Push , เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง ไม่มีวนั หยุด
※เบอร์ โทรศัพท์สายนอก ใน 23 เขต

：☎03-3212-2323
เขตทามะ：☎042-521-2323

■「แนะนาสถานที่ให้ บริการกรณีฉุกเฉิน」ฉบับเขตโตเกียว
・สามารถตรวจสอบสถานการณ์ฉุกเฉิ นได้ ทางอิ นเตอร์ เน็ต （PC・สมาร์ ทโฟน ・โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ ）
ได้เปิ ดให้บริ การ 「แนะนาสถานที่ให้บริ การกรณี ฉุกเฉิ น」

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

■สถานที่ดับเพลิง 「คู่มือการใช้ รถพยาบาล」
・เปิ ดให้บ ริ การรวบรวมการรั บมือกับสถานการณ์ สิ่ งของที่ จาเป็ น ขึ้ นตอนการปฐมพยาบาลจนกว่ารถพยาบาลจะมา และจนมาถึ ง
ได้จาก 「คู่มือการใช้รถพยาบาล」 และสามารถดาวน์โหลดได้ที่

http://www.fdma.go.jp/html/life/kyuukyuusya_manual/index.html
※มี ท้ งั ภาษาญี่ ปุ่ น ภาษาอังกฤษ ภาษาจี นและภาษาเกาหลี

83

5-3.การถูกขโมย・ของหาย
เมื่อมีการถูกขโมยของหรื อของหาย ขอให้ แจ้ งตารวจหรื อองค์ การที่เกี่ยวข้ องโดยเร็ วที่สุด

■การรายงานไปยังตารวจ

ทีเ่ บอร์ โทรศัพท์ ☎110

・เมื่อถูกขโมยของมีค่าหรื อมีการจี้ปล้น สามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่เบอร์ น้ ี ซ่ ึ งใช้เบอร์ เดี ยวกันทัว่ ประเทศ ☎110
・หลังจากที่บอกชื่ อสกุลที่อยู่เสร็ จแล้ว ขอให้บอกรายละเอียดที่เกิดขึ้ น
・หากใช้โทรศัพท์สาธารณะ ขอให้กดปุ่ มสี แดงสาหรับเหตุ การณ์ฉุกเฉิ นก่อน แล้วกดหมายเลข☎110

■ขอให้ แจ้ งตารวจให้ เร็ วที่สุด และทางตารวจจะออกใบรั บรองเหตุการณ์
・เมื่ อถู ก ขโมยของ หรื อเมื่ อ ของมี ค่ า หาย ขอให้ ไ ปที่ สถานี ตารวจหรื อป้ อมยามที่ อยู่ ใ กล้ แล้ ว ส่ ง “ใบแจ้ ง ของหาย ”
“ใบแจ้งการถูกขโมยของ”
・แล้วจะได้รับการออกเอกสารที่จะยืนยันการถูกขโมยหรื อของหาย
・ถ้าไม่ส่งใบแจ้ง จะไม่สามารถยืนยันเหตุการณ์ภายหลังได้

■สมุดธนาคารและตราประทับชื่ อถูกขโมย！
・เมื่ อ รู ้ ว่ า บัต รธนาคารหรื อ สมุ ด ธนาคารหรื อ ตราประทับ ชื่ อ ถู ก ขโมยหรื อ หาย ขอให้แ จ้ง ที่ ธ นาคารทัน ที และรี บ กัน เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ก ดเงิ น สดได้

■เมื่อพาสปอร์ ตหาย
・เมื่อถูกขโมยพาสปอร์ ตหรื อพาสปอร์ ตหาย ก่อนอื่นขอให้ไปสถานี ตารวจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ออกใบยืนยัน “ใบแจ้งของหาย” หรื อ
“ใบแจ้งการถูกขโมยของ”
・นาไบยืนยันนั้นไปที่ สถานทูต แล้วยืน
่ จอให้ออกพาสปอร์ ตใหม่ให้

■สถานทีใ่ ห้ คาปรึกษาเมื่องเกิดปัญหาเ บ อ ร์ โ ท ร ศั พ ท์ ☎#9110
・เมื่ออยากปรึ กษาเจ้าหน้าที่ ตารวจ เรื่ องปั ญหาเป็ นต้น ขอให้โทรศัพท์ไปที่ ศูกให้คาปรึ กษาของกรมตารวจ

ศูนย์ให้ คาปรึกษาของกรมตารวจ☎＃9110
（รั บปรึ กษาเฉพาะวันธรรมดา／8:30～17:15）
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หรือ ☎03-3501-0110

5-4.เมื่ อ กลายเป็ นผู้ กระทาผิ ด หรื อผู้ ได้ รั บความเสี ยหายจากอุ บั ติ เ หตุ จ ราจร
ถ้ าหากเกิดอุบัติเหตุขน
ึ้ หรื อถูกดึงให้ เข้ าร่ วมอยู่ในเหตุการณ์ เรื่ องสาคัญคือต้ องใจเย็น และคิดถึงวิธีการรั บมือกับ
อุบัติเหตุน้ัน

■การรับมือกับอุบัตเิ หตุ
①กรณีที่มีผ้ ูบาดเจ็บสาหัส ก่ อนอื่นต้ องปฐมพยาบาลก่ อน
・กรณี ที่ มี ผ ูบ้ าดเจ็ บ สาหั ส เนื่ อ งจากอุ บ ัติ เหตุ ทั่วประเทศสามารถเรี ย กรถพยาบาลพาส่ ง โรงพยาบาลได้ที่ เบอร์ โ ทรศัพ ท์ ☎119
・ณ ตอนนั้นแม้จะคิ ดว่าไม่มีบาดแผลรุ นแรงก็ตาม อาจจะเกิดอาการรุ นแรงภายหลัง หรื อมีอาการตามมา
เพราะฉะนั้นขอให้เข้ารั บการรั กษาที่โรงพยาบาล

② โทรศัพท์ เรียกตารวจได้ ที่เบอร์ โทรศัพท์ ☎110
・โทรศัพท์เรี ยกตารวจได้ที่ เบอร์ โทรศัพท์ ☎110 เ บ อ ร์ เ ดี่ ย ว กั น ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ
・ถามชื่ อสกุล ที่ อยู่และเบอร์ โทรศัพท์ข องคู่กรณี ที่เกิ ดอุ บตั ิ เหตุ
・ให้เจ้าหน้าที่ตารวจตรวจสอบสถานการณ์ อุบตั ิ เหตุ
・หลังจากนั้น ทางเจ้าหน้าที่ ตารวจจะตัดสิ นและออกเอกสารยื่นยันว่าฝ่ ายไหนจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ

③ ทาการต่ อรองค่ าเสี ยหายหรือค่ ารักษาพยาบาล
・ทาการต่อรองค่ าเสี ยหายหรื อค่ารักษาพยาบาลระหว่างผูก้ ระท าผิดและผูไ้ ด้รับ ความเสี ยหาย
・ผูก้ ระทาผิดจะต้องรั บผิดชอบค่ าชดเชยความเสี ยหายหรื อค่ ารั กษาพยาบาล
・การต่ อรอง ค่ อ นข้า งจะยุ่ง ยากซับ ซ้อบ
เพราะฉะนั้นขอแนะนาว่าควรจะปรึ กษาองค์กรที่ ให้คาปรึ กษาหรื อขอร้ องให้คนญี่ ปุ่ นที่ รู้ จกั หรื อผูค้ ้ าประกัน เป็ นคนต่ อ รองให้
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5-5.การป้องกัน ไม่ ใ ห้ เกิด ไฟไหม้
ตั ว อย่ า งสาเหตุ ติ ด อั น ดั บ ต้ น ๆที่ ทาให้ เ กิ ด ไฟไหม้ ไ ด้ ก็ คือ 「เตาแก๊ ส」 และ「บุ หรี่ 」
รวมถึง ในฤดูหนาว มักจะเกิดไฟไหม้ จาก 「เตาฮีตเตอร์ 」ค่อนข้ างมาก ขอให้ ระมัดระวัง

■การป้องกันและการระวัง
1）ระวังไฟที่ เกิ ดจาก ｢เตาแก๊ส」
・ ไม่ควรวางสิ่ งของที่ไหม้ไฟง่าย ไว้บริ เวณรอบ “เตาแก๊ส”
・ไม่ควรปล่อยทิ้ งหม้อที่ต้ งั ไฟไว้บน “เตาแก๊ส” ระหว่างที่ทาอาหาร
・กรณี ที่เกิดไฟลุกติ ด ขอให้ดบั เพลิงขั้นต้นอย่างทันที
②

ใช้ถงั ดับเพลิงดับไฟ

② การใส่ น้ าในกระทะน้ าที่ กาลังร้ อนนั้น เป็ นเรื่ องที่อน
ั ตราย

ขอให้ดบั เพลิงด้วยผ้าขนหนูชุบน้ าหรื อปิ ดหม้อด้วยฝาหม้อที่มีขนาดใหญ่ หรื อใส่ ผกั ดิบเข้าไปจานวนมาก เป็ นต้น
2） ขอให้ระวังไฟจากก้นบุหรี่
・ไฟจากบุหรี่ ขอให้ดบั ในที่เขี่ยบุหรี่ ให้เรี ยบร้ อย
・ตอนที่ จะทิ้งเถ้าบุหรี่ ของที่เขี่ยบุหรี่ ลงในถังขยะก็เช่ นกัน ขอให้ใช้น้ าดับให้สนิ ทก่อนทิ้ งเสมอ
・ไม่ทิ้งบุหรี่ ที่ยงั มี ไฟติดอยูอ่ ย่างเด็ดขาด
3）เรี ยนรู ้ วิธีใช้ถงั ดับเพลิ งไว้
・ตรวจสอบตาแหน่ งที่วางถังดับเพลิงในสถานที่พกั อาศัยของตนไว้
・หากทราบวิ ธี ก ารใช้ง านถัง ดับ เพลิ ง ไว้ล่ ว งหน้า แล้ว จะได้ใ ช้อ ย่า งถู ก ต้อ งรวดเร็ ว

■เมื่อดูเหมือนว่ าไฟกาลังจะลุกลามขยายออกไป ให้ โทรศัพท์ แจ้ งที่สถานีดับเพลิง☎119
・กรณี ที่ไฟเหมือนจะลุ กลามออกไป ขอให้ตะโกนเสี ยงดังว่า 「火事だ！คะจิดะ 」 เพื่อนเตื อนคนที่อยู่ใกล้เคี ยงทราบ と
・เมื่อโทรศัพท์ไปที่สถานี ดบั เพลิง เบอร์ ☎119 และบอกว่าไฟไหม้ 「火事です คะจิเดส 」 แล้วบอกที่ อยู่ที่เกิดเพลิงไหม้
・ขอให้อพยพหนี ไปยังสถานที่ ปลอดภัย
・เมื่อรถดับเพลิง ตารวจหรื อเจ้าของบ้านมาถึงที่เกิดเหตุ ขอให้ปฏิ บตั ิ ตามคาสั่งของคนเหล่านั้น

■ประกัน
・แมนชัน่ และอพาร์ ทเม้นต์สาหรับเช่ า ส่ วนมากเมื่อย้ายเข้าต้องท าประกันอัคคี ภยั ตามระบบ
เพราะฉะนั้นขอให้ปรึ กษากับเจ้าของบ้านว่าควรท าการจัดการอย่างไรต่อไป
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5-6.เมื่อประสบภัยธรรมชาติ
ญี่ปุ่นเป็ นหนึ่งในประเทศทีเ่ กิดแผ่นดินไหวได้ ง่ายมากที่สุด ควรมีการเตรียมความพร้ อมอยู่เสมอ

■เมื่อเกิดแผ่ นดินไหวรุ นแรงขึน้ ในที่โล่ งแจ้ ง
・เมื่อเกิ ดแผ่นดิ นไหวขึ้ นบนท้องถนน ขอให้อพยพหนี ภยั ไปในที่ โล่ งกว้าง หากอยูใ่ กล้ตึกสู ง อาจจะมีสิ่งของตกลงมาจากข้างบน เป็ นอันตรายได้
・กรณี เกิดแผ่นดิ นไหวครั้ งใหญ่ การคมนาคมต่ างๆจะเป็ นอัมพาต ขอให้ตรวจสอบสถานการณ์ทางอินเตอร์ เน็ ตหรื อโทรศัพท์มือถือแบบวันเซ็ ค
และขอให้อยู่ในความสงบ
・โทรศัพท์ อาจจะถูกกาหนดการใช้งาน บางครั้ งอาจจะใช้ไม่ ได้
เพราะฉะนั้นขอให้ใช้การฝากข้อความสาหรั บ เหตุการณ์ แผ่นดิ นไหวเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนรู ้จกั

■เมื่อเกิดแผ่ นดินไว้ รุนแรง ขณะอยู่ในห้ อง
・ก่อนอื่น ขอให้ปิดเตาแก๊สหรื อฮี ตเตอร์ ก่อน และเพื่อป้ องกันไม่ให้วสั ดุ สิ่งของตกโดนศรี ษะร่ างกาย ขอให้ลบเข้าไปใต้โต๊ะ
ต้องเป็ นโต๊ะที่ขาแข็งแรงพอ และขอให้อยู่ใต้โต๊ะจนกว่าเหตุ การณ์ จะสงบลง
・เมื่อหยุดไหวแล้ว ขอให้ติดตามสถานการณ์ ที่ถูกต้องทางโทรทัศน์ วิทยุหรื ออินเตอร์ เน็ ต และขอให้อยู่ในความสงบ

■เตรี ยมพร้ อมสาหรั บแผ่ นดินไหว
・ยึดตูเ้ ย็น เฟอร์ นิเจอร์ หรื อชั้นหนังสื ออาจจะล้มได้ไว้ติดกับผนัง หรื อไม้ยึดค้ าไว้ติดกับเพดาน
・ควรจะนาวิ ทยุ ไฟฉาย ของกิ น เสื้ อผ้า ของมี ค่ า น้ า ดื่ ม ยา หรื อของกิ นสาหรั บดารงชี วิต ใส่ ในกระเป๋ าส าหรั บเหตุ การณ์ ฉุ กเฉิ น เตรี ยมไว้

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 คาปรึ กษาแต่ ละเรื่ อง
ขอแนะนาองค์กรที่ให้ คาปรึกษาเมื่อต้องเผชิญกับความรู้ทางกฎหมาย เช่ นในกรณีเกิดอุบัตเิ หตุทางจราจร
เป็ นต้น
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6-1.สถานที่ ใ ห้ คาปรึ ก ษาแก่ ช าวต่ า งชาติ ใ นเขตโตเกี ย ว
จะขอแนะนาสถานที่ให้ คาปรึกษาแก่ ชาวต่ างชาติที่สามารถให้ บริ การหลายภาษาในเมือง สามารถให้ บริ การได้ หลากหลาย
สาขาความรู้ เพราะฉะนั้นคิดว่าจะได้ รับคาแนะนาทีเ่ หมาะสมและถูกต้ องมากทีส่ ุ ด

①คณะกรรมการแลกเปลีย่ นนานาชาติกรุ งโตเกียว(International Communication Committee)
โฮมเพจ ：http://www.tokyo-icc.jp/
・คณะกรรมการแลกเปลี่ ยนนานาชาติได้ถูกตัง่ ขึ้นภายใน 21 เขตของโตเกี ยว และเปิ ดให้บ ริ การให้คาปรึ กษาแก่ชาวต่างชาติ ดว้ ยภาษาต่ างๆ
・คณะกรรมการแลกเปลี่ ยนนานาชาติกรุ งโตเกี ยวนี้
ได้เปิ ดให้บ ริ การทางโฮมเพจทางด้านกฎหมาย,สถานะที่ พานักอาศัย,การรักษาพยาบาล,นักเรี ยนชาวต่ างชาติ เป็ นต้น

② สถานที่ให้ คาปรึ กษาแก่ ชาวต่ างชาติในโตเกียว （ปรึ กษาทางโทรศัพท์หรื อคุยส่ วนตัวได้ ฟรี ）
โฮมเพจ ：http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/sodan/
・เปิ ดให้คาปรึ กษาปั ญหาทางด้านการใช้ชีวิต,กฎหมายและการรั กษาพยาบาล
・มีเจ้าหน้าเฉพาะทางให้คาปรึ กษา หรื ออาจได้รับคาแนะนาจากทนายความ,นักการบัญชี ตามความจาเป็ น
＜ภาษาและเวลาที่ให้บริ การ＞

ภาษา

อังกฤษ

☎03-5320-7744

จันทร์ -ศุกร์ 9:30-12:00、13:00-17:00

ภาษาจีน

☎03-5320-7766

อังคาร,ศุกร์ 9:30-12:00、13:00-17:00

ภาษาเกาหลี

☎03-5320-7700

พุธ

9:30-12:00、13:00-17:00

③ “สถานที่ให้ คาปรึกษาสิ ทธิส่วนบุคคล” ฝ่ ายคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชนสานักงานกฎหมายของโตเกียว
( TOKYO Legal Affairs Bureau) ( ปรึกษาทางโทรศัพท์ หรือคุยส่ วนตัวได้ ฟรี)

อาคารร่ วม 2 kudan 1-1-15 Kudanminami Chiyoda-ku 102-8225
・คณะกรรมการคุม้ ครองสิ ทธิ ม นุ ยชนจะให้คาปรึ กษาปั ญหาสิ ทธิ ส่วนบุ คคลเป็ นหลัก
・เพื่อปกป้ องสิ ทธิ ส่วนบุคคลของผูป้ รึ กษา แม้ว่าจะมี การจ้างงานอย่างผิดกฎหมายแต่ ก็ไม่สามารถรายได้โดยตรง
＜ภาษาและเวลาที่ให้บริ การ＞

ภาษาจี น

☎03-5213-1372

ภาษาอังกฤษ･ภาษาเยอรมัน ☎03-5213-1372

จันทร์

13:30-16:00

อังคาร,พฤหัส 13:30-16:00

ภาษาญี่ปุ่น โทรศัพท์ปรึ กษาด้านสิ ทธิ ส่วนบุ คคลได้ทวั่ ประเทศที่ เบอร์ ☎0570-003-110
เวลาที่ ให้บริ การ วันธรรมดา 8.30- 15.15
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6-2.สถานที่ ใ ห้ คาปรึ ก ษาด้ า นกฎหมายของสมาคมทนายความ
ในแต่ละจังหวัด จะมีศูนย์ ให้ คาปรึกษาด้ านกฎหมายของสมาคมทนายความญี่ปุ่น และยังให้ คาปรึกษากับชาวต่างชาติ
โดยจะจัดหาล่ ามพิเศษให้

①สมาคมทนายความญี่ปุ่น
โฮมเพจ ：http://www.nichibenren.or.jp/index.html
1）ลิสต์สมาคมทนายความทั่วประเทศhttp://www.nichibenren.or.jp/bengoshikai.html
・สามารถเขี ย นข้อ ความหรื อ สร้ า งลิ ง ค์ใ นหน้า แนะนาสมาคมทนายความ สมาคมทนายความแต่ ล ะสมาคมทั่ว ประเทศได้

2）ศูนย์ ปรึกษาทางกฎหมาย（ให้ คาปรึกษาแก่ ชาวต่างชาติ）
Yotsuyaekimae biru 2F ,1-4 Yotsuya,Shijuku-ku,Tokyo 〒160-0004

ศูนย์ให้คาปรึ กษาด้านกฎหมายโยทสึ ยะ สามาคมทนายความ
・ในโตเกียว สมาคมสงเคราะห์ท างกฎหมายที่ มีอยูท่ วั่ ประเทศ จะประสานงานร่ วมกับ สมาคมทนายความ（สมาคมทนายความโตเกี ยว,สมาคมทนายความ 1,
สมาคมทนายความ2) รับให้คาปรึ กษาแก่ช าวต่ างชาติ
・สามารถปรึ กษาทางด้านกฎหมายได้ เช่ น เดี่ ยวกับสถานะที่พานักอาศัย,สัญชาติ ,การแต่ งงาน-การหย่าระหว่างประเทศ
และกรณี ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
・ทุ กกรณี ที่เกี่ ยวกับข้องกับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น เช่ น กรณี ของชาวต่างชาติที่พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ เก่งมากนัก,กรณี แรงงาน,กรณี ข้ ึ นศาล เป็ นต้น
＜ค่าปรึ กษา＞
30นาที ：5,250เยน（รวมภาษี） ต่อเวลาทุกๆ 15นาที 、2,625 เยน（รวมภาษี）
※ทุกวันพฤหัสบดี จะรับปรึ กษาฟรี

สาหรับคนที่มีรายได้นอ้ ย

＜ภาษาที่ ให้บ ริ การ＞ภาษาญี่ปน,ภาษาอั
ุ่
งกฤษ,ภาษาจีน
＜เวลาและวิธีการับ สมัคร＞
จันทร์ -เสาร์ 9:30～16:30 ※

ระบบจองทางโทรศัพท์
＜เบอร์ โทรศัพท์สอบถาม จอง＞

☎03-5367-5280
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ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

6-3.อ ง ค์ ก ร ใ ห้ คา ป รึ ก ษ า ป ระ ช า ช น ใ น ก ลุ่ ม ข อ งนั ก เรี ย น ช า ว ต่ า ง ช า ติ

แม้วา่ จะเป็ นองค์กรปรึ กษาระหว่างประชาชนก็ตาม แต่กร็ ับให้คาปรึ กษาปั ญหาต่างสาหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติ

①YWCA โตเกียว 「ให้ คาปรึกษาแก่ นักเรียนชาวต่ างชาติ」
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
･ให้ขอ้ มูลและให้คาปรึ กษาที่ สาคัญในการใช้ชีวิตนักเรี ยน
･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 โตเกี ยว จะรับผิดชอบการปรึ กษา
･ปรึ กษาทางโทรศัพท์ ปรึ กษาส่ วนตัว
＜ภาษาที่ให้บริ การ＞
ภาษาญี่ปนุ่
＜วันเวลาที่ให้บริ การ＞
จันทร์ ,อังคาร,พฤหัส,ศุกร์ 13:30～17:30 ※ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

92

6-4.การให้ คาปรึ ก ษาปั ญ หาทางด้ า นจิ ต ใจทางโทรศั พ ท์
ถ้ ามีปัญหาทางจิตใจ ขอให้ โทรศัพท์ปรึ กษาได้

①

การให้ คาปรึกษาทางโทรศั พท์ 「โทรศัพท์ ของชีวิต」 ทั่วประเทศ

โฮมเพจ：http://www.find-j.jp/
จะให้คาปรึ กษาปั ญหาต่างๆทางโทรศัพท์
จังหวัดไซตามะ

โทรศัพท์ ของชี วติ ในไซตามะ

☎ 048-645-4343

24 ชั่วโมง

จังหวัดจิบะ

โทรศัพท์ ของชี วติ ในจิบะ

☎ 043-227-3900

24 ชั่วโมง

โตเกียว

โทรศัพท์ ของชี วติ ในโตเกียว

☎ 03-3264-4343

24 ชั่วโมง

FAX03-3264-8899
โตเกียว

โทรศัพท์ ของชี วติ ในทามะ
โตเกียว

☎ 042-327-4343

10:00- 21:00
วันศุกร์ ที่ 3 ของเดือน
10：00– วันอาทิตย์ ถึง 21:00

โตเกียว

โทรศัพท์ ของชี วติ ภาคภาษาอัง
กฤษ ในโตเกียว

☎ 03-5774-0992

9:00- 23:00

จังหวัดคานะกาว่
า

โทรศัพท์ ของชี วติ ในคาวาซากิ

☎ 044-733-4343

24 ชั่วโมง

จังหวัดคานะกาว่
า

โทรศัพท์ ของชี วติ ในโยโกฮาม่ า

☎ 045-335-4343

24 ชั่วโมง

FAX045-332-5673
（ESP）☎045-336-2477
（PRT）☎045-336-2488
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6-5.องค์ กรให้ คาปรึกษาแก่ ผ้ปู ระสบภัย ผู้เสียหายจากอุบัตเิ หตุจราจร
ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุจราจรขึน
้ หรือถูกดึงให้ อยู่ร่วมกับเหตุการณ์น้ัน ควรจะลองสอบถามองค์ กรทีให้ คาปรึกษา
จากทนายความจะดีกว่า

① ศู นย์ ระงับข้ อพิพาทอุบัติเหตุจราจร มูลนิธิ(The Japan Center for Settlement of Traffic Accident Disputes)
โฮมเพจ ：http://www.jcstad.or.jp/
・ศูนย์ระงับข้อพิพาทอุ บตั ิ เหตุ จราจร ทัว่ ประเทศมี ท้ งั หมด 8 ศูนย์
・ให้คาปรึ กษาไปจนถึงไกล่เกลี่ยคดี ความจากทนายความ ฟรี ท้ งั หมด
・กรณี ที่ใช้บริ การ จาเป็ นต้องโทรศัพท์จองวันเวลาที่ ขอรั บคาปรึ กษาทางโทรศัพท์ก่อน

สานักงานใหญ่ในโตเกียว ：☎03-3346-1756
※

นอกเหนื อจากพื้นที่น้ ี ขอให้ตรวจสอบดู ในโฮมเพจ

・ไม่รับปรึ กษาทางโทรศัพท์
・ผูใ้ ช้บริ การค่ อนข้างมาก เพราะฉะนั้นตั่งแต่ โ ทรศัพท์จองจนถึ งเริ่ มเข้ารั บคาปรึ กษา อาจจะต้องรอนานถึง 2-3 เดื อน

②เ สี ยงของประชาชนฝ่ ายประชาสั มพันธ์ สานักวัฒนธรรมและการใช้ ชีวิต ห้ องให้ คาปรึกษาอุบัติเหตุจราจรในโตเกียว
・เป็ นองค์กรเฉพาะทางเกี่ ยวกับอุบ ัติเหตุจราจรที่ เมืองโตเกียวได้บริ หารอยู่
・มีเจ้าหน้าที่ ให้คาปรึ กษาเฉพาะทางรับปรึ กษาปั ญหาต่างๆที่ เกี่ยวกับข้องอุบตั ิ เหตุ จราจร เช่ น
ขั้นตอนการทาประกัน,วิธีการขึ้ นศาล,ปั ญหาการชดเชยค่ าเสี ยหายของผูก้ ระทาผิดหรื อผูไ้ ด้รับความเสี ยหายจากอุ บตั ิเหตุจราจร เป็ นต้

☎03-5320-7733
วันเวลาที่ ให้คาปรึ กษา ： จันทร์ – ศุ กร์ 9:00- 17:00 ※ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงปี ใหม่
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③ศู นย์ ให้ คาปรึกษาอุบัติเหตุจราจรนิจิเบนเรน มูลนิธิ (Nichibenren Traffic Accident Consulation Center)
โฮมเพจ ：http://www.nichibenren.or.jp/
・จัดตัง่ ขึ้นในสานักงานเทศบาลและศูนย์ท นายความทัว่ ประเทศญี่ปุ่ น
・ให้คาปรึ กษาไปจนถึงไกล่เกลี่ยคดี ความจากทนายความ ฟรี ท้ งั หมด
・การไกล่เกลี่ยคดีความ ทนายความที่ให้คาปรึ กษาจะกาหนดวันเวลา และตัดสิ นด้วยความเป็ นกลางและด้วยความเป็ นธรรม
1）ให้บริ การปรึ กษาทางโทรศัพท์ได้ฟรี

สานักงานใหญ่ ☎03-3580-1892 จันทร์ – ศุกร์ 10:00- 11:30、13:00- 15:00
สถานที่ให้คาปรึ กษาในโตเกี ยว ☎03-3581-1770จั น ท ร์ - ศุ ก ร์ 13:00- 15:00
※ ในจังหวัดอื่ นๆ ขอให้ดูในโฮมเพจ

2）การให้คาปรึ กษาส่ วนบุคคล

ศูนย์ให้คาปรึ กษา คาซุมิคาเซะ （ปรึ กษาส่ วนบุคคล ปรึ กษาทางโทรศัพท์ ไกล่เกลี่ยคดีความ）
Benkoshi kaikan 3 F 1-1-3 Kasumikase Chiyoda-ku 〒100-0013
เวลาที่รับให้คาปรึ กษาส่ วนบุคคล จันทร์ – ศุกร์ 9:30- 15:00
※ ในจังหวัดอื่ นๆ ขอให้ดูในโฮมเพจ

ระวัง）ภาษาที่ ให้บ ริ การ จะเป็ นภาษาญี่ปุ่ น คนที่ พูดภาษาญี่ปุ่ นไม่เก่ ง จาเป็ นต้องมีคนที่ พูดภาษาญี่ปุ่นเก่ งเป็ นล่ามให้
รวมถึงยังเปิ ดให้บริ การปรึ กษาทางกฎหมายเป็ นภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วย แต่ ตอ้ งเสี ยค่ าบริ การ

☎03-5367-5280 ※ ดูอา้ งอิงในหน้า P91
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7.รายชื่ อสาหรั บติ ด ต่ อสถานที่ ร าชการ
ขอแนะนารายชื่อสถานที่ราชการประจาประเทศต่ างๆ(ในเอเชีย) ที่ว่าการอาเภอ
ที่ว่าการเขตในกรุงโตเกียวและขอแนะนา มูลนิธิ Kyoritsu International Foundation
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7-1.รายชื่ อ ที่ว่ าการอาเภอ/เขตภายกรุ ง โตเกียว
【ทีว่ ่ าการเขต】
ที่ว่าการเขตจิโยดะ

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

☎03-3264-2111

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

ที่ว่าการเขตบุงเคียว

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

ที่ว่าการเขตซุ มดิ ะ

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

ที่ว่าการเขตชินากาว่ า

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

☎03-3777-1111

2-1-36 hiromachi Shinagawa Tokyo 〒140-8715

ที่ว่าการเขตเมะกุโระ

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

☎03-3463-1211

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

ที่ว่าการเขตซุ กน
ิ ามิ

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

ที่ว่าการเขตคิตะ

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

ที่ว่าการเขตอิตาบาชิ

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

ที่ว่าการเขตคัทสึ ชิกะ

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

【ทีว่ ่ าการอาเภอ】
ที่ว่าการอาเภออะกิชิมะ

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

☎042-544-5111

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

ที่ว่าการอาเภออะกิฮิรุโนะ

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

☎042-558-1111

350 ninomiya Akiruno-shi Tokyo 〒197-0814

ที่ว่าการอาเภออินางิ

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

☎042-378-2111

2111 higashinakanuma Inagi-shi Tokyo 〒206-8601

ที่ว่าการอาเภอโอเมะ

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

☎0428-22-1111

1-11-1 higashi ome Ome-shi Tokyo〒198-8701

ที่ว่าการอาเภอคิโยเสะ

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

☎042-492-5111

5-842 nakazato Kiyose-shi Tokyo 〒204-8511

ที่ว่าการอาเภอคุนิทะจิ

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

☎042-576-2111

2-47-1 fujimidai Kunitachi-shi Tokyo 〒186-8501

ที่ว่าการอาเภอโคะงาเนอิ

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

☎042-383-1111

6-6-3 honcho Koganei-shi Tokyo 〒184-8504

ที่ว่าการอาเภอโคะคุบุงจิ

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

☎042-325-0111

1-6-1 togura Kokubunji Tokyo 〒185-8501

ที่ว่าการอาเภอโคะไดระ

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

☎042-341-1211

2-1333 ogawamachi Kodaira-shi Tokyo 〒187-8701

ที่ว่าการอาเภอโคมาเอะ

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

☎03-3430-1111

1-1-5 izumihonchou Komae-shi Tokyo 〒201-8585

ที่ว่าการอาเภอทะจิกาว่ า

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

☎042-523-2111

1156-9 izumi Tachikawa-shi Tokyo 〒190-8666

ที่ว่าการอาเภอทามะ

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

☎042-375-8111

6-12-1 sekido Tama-shi Tokyo 〒206-8666

ที่ว่าการอาเภอโจฟุ

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

☎042-481-7111

2-35-1 ojimachou Chofu-shi Tokyo 〒182-8511
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ที่ว่าการอาเภอนิชิโตเกียว

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

☎042-464-1311

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

ที่ว่าการอาเภอฮะจิโอจิ

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

☎042-626-3111

3-24-1 motohonngouchou Hachiochi-shi Tokyo〒192-8501

ที่ว่าการอาเภอฮะมุระ

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

☎042-555-1111

5-2-1 midori Hamara-shi Tokyo 〒205-8601

ที่ว่าการอาเภอฮิ งาชิ คุรุเมะ

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

☎042-470-7777

3-3-1 honchou Higashikurume-shi Tokyo〒203-8555

ที่ว่าการอาเภอฮิ งาชิมุระย
ามะ
☎042-393-5111

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

ที่ว่าการอาเภอฮิ งาชิ ยามาโ
ตะ
☎042-563-2111

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

ที่ว่าการอาเภอฮิ โนะ

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

☎042-585-1111

1-12-1 shinmei Hino-shi Tokyo 〒191-0016

ที่ว่าการอาเภอฟุจู

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

☎042-364-4111

2-24 miyanishichou Fuchu-shi Tokyo 〒183-8703

ที่ว่าการอาเภอฟุสสะ

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

☎042-551-1511

5 honchou Fussa-shi Tokyo 〒197-8501

ที่ว่าการอาเภอมาจิดะ

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

☎042-722-1111

1-20-23 nakamachi Machida-shi Tokyo 〒194-8520

ที่ว่าการอาเภอมิทากะ

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

☎0422-45-1151

1-1-1 nozaki Mitaka-shi Tokyo 〒181-8555

ที่ว่าการอาเภอมุซาชิ โนะ

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

☎0422-51-5131

2-2-28 midorichou Musashino-shi Tokyo 〒180-8777

ที่ว่าการอาเภอมุซาชิ โนะม
ะระยามะ
☎042-565-1111

http://www.city.musashimurayama.lg.jp/
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1-2-3 honchou Hihashimurayama-shi Tokyo 〒189-8501
3-930 chuo Higashiyamato-shi Tokyo〒207-8585

1-1-1 honchou Musashimurayama-shi Tokyo 〒208-8501

【สานักงานประจาเมืองและหมู่บ้าน】
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สานั กงานมิซุโฮะ

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

☎042-557-0501

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

สานั กงานฮิโนะเดะ

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

☎042-597-0511

2780 Hirai, Hinode-cho, Nishitama-gun Tokyo 〒190-0192

สานั กงานโอคุทามะ

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

☎0428-83-2111

215-6 Hikawa-gun Nishitama Okutama Tokyo 〒198-0212

สานั กงานฮิโนะฮาระ

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

☎042-598-1011

467-1 Hinohara-mura Nishitama-gun, Tokyo 〒190-0212

7-2.รายชื่อกองตรวจคนเข้ าเมือง
กองตรวจคนเข้ าเมืองซั บโปโร

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

กองตรวจคนเข้ าเมืองเซนได

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

กองตรวจคนเข้ าเมืองโตเกียว

5-5-30 Konan, Minato-ku, Tokyo〒108-8255☎03-5796-7111(代)
（แผนกควบคุมการตรวจสอบ（Re-entry））
☎03-5796-7251
（แผนกตรวจสอบแรงงาน）
☎03-5796-7252
（แผนกตรวจสอบนักเรี ยนชาวต่ างชาติ ）
☎03-5796-7253
（แผนกตรวจสอบการพ านักอาศัยระยะสั้น ฝึ กงาน） ☎03-5796-7254
（แผนกตรวจสอบวีซ่าตลอดชี พ (เอยู) ）
☎03-5796-7255
6th floor, Narita International Airport Passenger Terminal Building 2 1-1 Furugome character Furugome Narita,
Chiba Prefecture〒282-0004
☎0476-34-2222(代)
CIQ building 2-6-4 Haneda Airport Haneda Airport, Ota-ku, Tokyo 〒 144-0041

ออฟฟิ สที่สนามบินนาริ ตะ
ออฟฟิ สที่สนามบิ นฮาเนดะ

☎0476-34-2222(อัตโนมัติ )
ออฟฟิ สที่โยโกฮาม่ า

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

กองตรวจคนเข้ าเมืองนาโงย่ า Shoho-cho 5-18 Minato-ku, Nagoya, Aichi 〒 455-8601
☎0569-38-7410(อัตโนมัติ
ออฟฟิ สที่สนามบินจูบุ

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

กองตรวจคนเข้ าเมืองโอซาก่ า

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

ออฟฟิ สที่สนามบิ นคั นไซ

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

ออฟฟิ สที่คามิโดะ

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

กองตรวจคนเข้ าเมืองฮิ โรชิ ม่า

Kamihatchobori 2-31, Naka-ku, Hiroshima, Hiroshima Prefecture 〒
730-0012 ☎082-221-4411(อัตโนมัติ )

กองตรวจคนเข้ าเมืองทากามัทสึ 1-1 Marunouchi, Takamatsu, Kagawa Prefecture 〒 760-0033
☎087-822-5852(อัตโนมัติ )
กองตรวจคนเข้ าเมืองฟุกุโอกะ

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

ออฟฟิ สที่นะฮะ

Hikawa Naha, Okinawa Prefecture 〒 900-0022 1-15-15
☎098-832-4185(อัตโนมัติ )
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7-3.รายชื่ อ สถานที่ ร าชการประเทศต่ างๆ(ในเอเชี ย )
สถานทูตอินเดีย

http://www.embassyofindiajapan.org/

☎03-3262-2391

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

สถานทูตอินโนเนเชี ย

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

สถานทูตกัมพูชา

http://www.cambodianembassy.jp/

☎03-5412-8521

8-6-9 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 〒 107-0052

สถานทูตสิ งคโปร์

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

☎03-3586-9111

5-12-3 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 〒 106-0032

สถานทูตศรี ลงั กาhttp://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

สถานทูตปากีสถาน

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

สถานทูตติเมอร์ ตะวันออก
☎03-3238-0210
สถานทูตภูฐาน
☎03-3295-9288
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Rokubancho House 1 floor Rokubancho 3-4, Chiyoda-ku, Tokyo 〒 102-0085
http://bhutan-consulate.org/
3-2 Kanda Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 〒 101-0054

สถานทูตฟิ ลิปปิ นส์
☎03-5562-1600

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

สถานทูตบรู ไน

http://www.bruemb.jp/

☎03-3447-7997

6-5-2 Kita-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 〒 141-0001

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

สถานทูตมาเลเชี ย
☎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
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7-4.มู ลนิธิ Kyoritsu International Foundation
เพื่อช่ วยเหลือนักเรี ยนชาวต่ างชาติ ที่มาจากประเทศในทวีปเอเชี ย จึงได้ดาเนิ นกิจการดังต่ อไปนี้
＜งานสาธารณะ＞
■งานด้านทุ นการศึกษา
・ทุ นการศึ กษาของมูลนิ ธิ Kyoritsu International Foundation มอบทุ น ปี ละ 15 คน ( รวม 30 คน ) ระยะเวลาของทุ น
2 ปี จานวนเงิ นทุ น 1 แสนเยน ( ต่อเดือน)
・ทุนการศึกษาของ Kyoritsu Maintenace Co.,Ltd มอบทุนปี ละ 25 คน ระยะเวลาของทุน 1 ปี
จานวนเงิ นทุน 6 หมื่นเยน (ต่ อเดื อน)
・ทุน การศึ กษา China Welfare Fund for the medical personnel

training ระยะเวลาของทุน 1ปี จานวนเงินทุน 1 แสนเยน (ต่อเดือน)
・ทุนการศึกษาประจาท้องถิ่น（เวียดนาม,พม่ า,ลาว） ปี ละประมาณ 9 คน, ระยะเวลาของทุน 1 ปี จานวนเงิ นทุน 15,000 เยน
(ต่ อปี )
・เปิ ดรั บเลือกผูส้ มัครของรั บทุนประจาท้องถิ่น （ประเทศเกาหลีใต้ เวียดนาม）

■งานช่ วยเหลือด้านข้อมูลในการใช้ชีวต
ิ ・การศึกษา
・จะตี พิมพ์ “คู่มือการใช้ชิวิตของนักเรี ยนชาวต่ างชาติ ” “ฉบับแรก” การแนะนาการใช้ชีวิตในประเทศญี่ ปุ่น, “ Kyoritsu Sakura)
นิ ตยสารรวมข้อมูลหางานของนักเรี ยนชาวต่ างชาติ , “วัฒนธรรมเอเชี ย” (ปี 2 ครั้ ง) นิ ตยสารให้ขอ้ มูล,แผ่นพับแนะนามูลนิ ธิ
・นาเสนอข้อมูลการใช้ชีวิต,ข้อมูลการหางานในประเทศญี่ปุ่นที่ สานักงานในโซลฟรี
■กิจกรรมสนับสนุ นการแลกเปลี่ยนนานาชาติ
・จัด “การแข่งขันประสบการณ์ในญี่ปุ่น ในประเทศเกาหลี (ปี ละ 1 ครั้ง)
・「จัด “การแข่งขันประสบการณ์ดา้ นภาษาญี่ปุ่น” ในเซี งไฮ, จัด “การแข่งขันประสบด้านภาษาญี่ปุ่น” ในโฮจิ มิน , จัด
“การแข่งขันประสบการณ์ดา้ นภาษาญี่ปน”
ุ่ ในย่างกุ”้ (ปี ละ 1 ครั้ง)
・「จัด “การแข่งขัน 『ประสบการณ์ในเอเชี ย』 ของนักเรี ยนญี่ปน（ปี
ุ่
ละ 1 ครั้ง）
・จัด “ (โฮมสเตย์โปรแกรม) การท่องเที่ยวฝึ กฝนสาหรั บนักเรี ยนทุนและนักเรี ยนชาวต่ างชาติ （ฮอกไกโด,โอกินาว่า ปี ละ 7-10 ครั้ ง）
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＜กิ จการสร้ างผลกาไร＞
■กิจการหอพักสาหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติ
・เปิ ดบริ การ (หอพักนักเรี ยนซากามิ โอโนะ,หอพักนักเรี ยนชายสึ สึจิงะโอะกะ) ตึ ก2 อิ นเตอร์ เนชั่นแนลเฮาส์
・จัดหาที่ อยู่อาศัยที่ เหมาะสมและปลอดภัยเพื่อ เป็ นการส่ งเสริ ม ให้กาลังใจแก่ นักเรี ยน

■กิจการด้านการศึกษา
・ได้จดั ตัง่ และทาการสถานบันภาษาของมูลนิ ธิ Kyoritsu

＜สานักงานใหญ่ ＞
2-18-8 Soto-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 〒 101-0021
☎03-5295-0205 FAX03-5295-0206
http://www.kif-org.com/

＜สานักงานในโซล＞
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/

＜สานักงานในเซี ยงไฮ＞
Kawaji Declaration No. 400 Fuda-ku Shanghai ,China 〒200065
☎（+86）021-5661-6911
http://www.ganquanschool.com/

＜สถาบันภาษาของมูลนิธิ 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/

107

พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2555（ฉบับภาษาญี่ปน）
ุ่
พิมพ์ครั้งที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556（ฉบับภาษาญี่ปนุ่ ）
พิมพ์ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 （ฉบับแปลภาษาจีน）
ผูจ้ ดั ทาหนังสื อ ตีพิมพ์โดย Kyoritsu International Foundation
ผูเ้ รี ยบเรี ยง Asa shuppan Ltd
ผูแ้ ปล： KETSIRIN SRIWARAPHIPHATKUN
〒101-0021
2-18-8 Sotokanda ,Chiyoda-ku,Tokyo
Tel：03-5295-0205 kif-info@dormy.co.jp

