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(1) แผน่ดนิไหว 
ญ่ีปุ่นเป็นประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครัง้ ทีผ่่านมา 

ได้มแีผ่นดินไหวครัง้ใหญ่เกิดข้ึนในเขตเคฮงัคิว(เกียวโต โอซากา้ และเฮียวโกะ) 

เราต้องเตรียมความพร้อมสําหรบัแผ่นดินไหวที่อาจเกิดข้ึนเมื่อไหร่กไ็ด้ในอนาคต  

● เมือ่เกดิแผน่ดนิไหว 

・ไม่รบีร้อนออกไปข้างนอกอาคาร ใหร้ักษาชีวิตตัวเองก่อน 

・เมื่อรูส้ึกว่าแผ่นดินไหวในขณะอยู่ในบ้านให้หลบใต้โต๊ะใช้เบาะรองน่ังหรืออื่น ๆ  คลมุศรษีะ 

・รอจนกว่าแรงสั่นสะเทือนจะหยุดลง 

・ตรวจสอบแหลง่กําเนิดอคัคีภัย เมื่อแรงสั่นสะเทอืนหยุดลง 

● เตรยีมความพรอ้มสาํหรบัแผน่ดนิไหว 

・ย้ายตู้ลิ้นชัก ชั้นหนังสือต่าง ๆ  ให้ติดกับผนังหรือเสาบ้าน 

・เตรียมเสบยีงอาหารและน้ําด่ืม (3 ลิตรต่อวัน/ต่อคน) พอที่จะอยู่ได้อย่างน้อย 3 วัน 

・เตรียมกระเปา๋ทีใ่สอ่าหารฉุกเฉิน (อาหารที่ไม่เน่าเสียง่าย เชน่ คุกกี้ ฯลฯ ) และไฟฉายไว้ 

เพ่ือให้สามารถนําออกได้ทันท ี

● กรณทีีเ่กดิภยัพบิตัคิรัง้ใหญ ่เชน่ แผน่ดนิไหวหรอืนํา้ทว่ม 

อพยพไปยังสถานที่ที่เรียกว่า "ศูนย์อพยพ (ฮินันโชะ)" "พ้ืนทีอ่พยพชั่วคราว (อิชิจ ิฮินันโชะ)" และ 

"พ้ืนทีอ่พยพขนาดใหญ่ (โคอิคิ ฮินันโชะ)" 

⑴ ศนูยอ์พยพ  (ฮนินัโชะ) 

ศูนย์อพยพเป็นสถานที่หลบภัยชัว่คราวในกรณีที่เกิดอันตราย เช่น ตึกถล่ม ฯลฯ 

โดยได้กําหนดสถานที่อํานวยความสะดวกสาธารณะเป็นศูนย์พักพิง เช่นโรงเรยีนประถมและมัธยมต้น 

⑵ พืน้ทีอ่พยพชัว่คราว (อชิจิ ิฮนินัโชะ) 

1．กรณฉีกุเฉนิ 
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สถานทีส่ําหรบัหลบภัยในระหว่างที่เกิดอันตรายในช่วงทีจ่ะเดินทางไปพ้ืนที่อพยพขนาดใหญ่ 

กรุณาตรวจสอบพ้ืนที่อพยพทีใ่กล้ๆ จากเขตทีอ่าศัยอยู่ 

⑶ พืน้ทีอ่พยพบขนาดใหญ ่ (โคอคิ ิฮนินัโชะ) 

สถานที่อพยพบขนาดใหญ่เพ่ือรักษาชีวิตของตนเองเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและไฟไหม้ขนาดใหญ่ 

ซึ่งเป็นสถานที่ขนาดกว้างมาก 

 

ติดตอ่สอบถาม ที่ว่าการอําเภอ แผนกป้องกันภัยพิบัติ (โบไซกะ)  ☎072-825-2194 

 

(2) พายไุตฝุ้น่ 
ฤดูพายุไต้ฝุ่นของประเทศญ่ีปุ่นอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 

กรุณาติดตามข้อมูลสภาพอากาศเมื่อพายุไต้ฝุ่นใกล้ถึง  

● การเตรยีมพรอ้มกบัพายไุตฝุ้น่ 

・ไฟฟ้า ก๊าซ น้ําประปาและโทรศัพทอ์าจจะหยุดให้บริการชั่วคราว  

・เตรียมไฟฉาย เทียน สะเบียงอาหาร เครื่องด่ืม และยาไว้ในกรณีฉุกเฉิน 

・วิทยุแบบพกพาใชป้ระโยชเ์พ่ือให้ทราบข่าวสารจากสถานการณ์ภายนอก 

 

ติดตอ่สอบถาม ที่ว่าการอําเภอ แผนกป้องกันภัยพิบัติ (โบไซกะ)  ☎072-825-2194 

 

 

 

(1) สถานภาพการพาํนกั  

・เงื่อนไขการเข้าพํานักในญ่ีปุ่นจะแตกต่างกันข้ึนอยู่กบัสถานภาพการพํานักตอนที่เข้ามา 

・ก่อนอื่นต้องตรวจสอบระยะเวลาที่สามารถพํานักอยู่ในญ่ีปุ่นได้โดยระบใุนหนังสือเดินทางหรือวีซ่า 

2．ขัน้ตอนทางกฎหมาย 
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・ผู้ทีม่ีวีซ่านักศึกษาหรอืการพํานักระยะสั้นจะไมไ่ด้รับอนุญาตให้ทํางาน 

・กรณีทีจ่ะทํากิจกรรมนอกทีพํ่านัก 

ต้องย่ืนใบขอเปลีย่นสถานภาพการพํานักหรือขออนุญาตเพ่ือทํากิจกรรมนอกทีพํ่านัก 

・กรณทีีต้่องต่อระยะเวลาการพํานักอาศัย 

ต้องดําเนินการขอต่อระยะเวลาก่อนวันครบกําหนดการพํานักอาศัยเดิมทีไ่ด้รับ 

・

กรณทีีจ่ะเดินทางกลับประเทศชั่วคราวและต้องการกลบัเข้ามาในประเทศญ่ีปุ่นอีกครัง้ต้องดําเนินการขอใ

บอนุญาตกลบัประเทศก่อนเสมอ  

 

ติดตอ่สอบถาม 

① สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและถ่ินที่อยู่โอซากา้ (โอซากะ ชูซนิึวโกคุไซรวิ คันริเคียวกุ) 

1-29-53 โอซากะชิ ซุมโินเอะค ุนันโคดิตะ  ☎06-4703-2100 

เวลาทําการ 9.00 - 16.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

② ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดยรวมสําหรับชาวต่างชาติทีพํ่านักอาศยั (ไกโคคุจิน ไซริว 

โซโกอินฟอร์เมชั้นเซนเตอร์)                    ☎0570-013904 

โทรศัพท์แบบ・PHS・โทรจากต่างประเทศ ☎03-5796-7112 

เวลาทําการ 8.30 - 17.15 น. (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

สามารถให้บริการเป็นภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาเสปน ภาษาเกาหลี ฯลฯ 

 

(2) กรณแีตง่งาน (การจดทะเบยีนสมรถ)   
กรณกีารแต่งงานจะต้องย่ืนหนังสือจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎรและฝ่ายทะเบียนทีอ่

ยู่อาศัย (โคเซคิ จูคิ) ณ ที่ว่าการอําเภอ 

● กรณชีาวต่างชาติทีจ่ะแต่งงานกับชาวญ่ีปุ่น 
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เอกสารจาํเปน็สาํหรบัชาวตา่งชาต ิ

② หนังสือเดินทาง 

เอกสารจาํเปน็สาํหรบัชาวญีปุ่น่ 

① ทะเบียนครอบครัว (โคเซกโิทฮง)  กรณีมชีื่ออยู่ในทีว่่าการอําเภอน้ันแล้ว ไมจ่ําเป็นต้องย่ืน 

※การจดทะเบียนสมรสน้ันต้องมีพยานเซ็นชื่อและประทับตรารับรอง 2 คนที่มอีายุ 20 ปีข้ึนไป 

(สําหรับชาวต่างชาติสามารถใช้การเซ็นชื่อ) 

 

● กรณกีารสมรสระหว่างชาวต่างชาติด้วยกันในประเทศญ่ีปุ่น 

เอกสารจาํเปน็สาํหรบัชาวตา่งชาต ิ

① หนังสือรับรองคุณสมบัติผูจ้ดทะเบียนสมรส (เคะคนโยเคนกุบ ิโชเมโชะ) 

ทีส่ถานทูตหรือสถานกงสลุในประเทศตัวเองออกให้ กรณีที่เอกสารออกด้วยภาษาต่างประเทศ 

ต้องมีคําแปลภาษาญ่ีปุ่น 

② หนังสือเดินทาง 

 

ติดตอ่สอบถาม       ・สถานทูตหรือสถานกงสุลในประเทศตัวเอง 

・ทีว่่าการอําเภอ ฝา่ยทะเบียนราษฎรและฝา่ยทะเบียนที่อยู่อาศัย (โคเซคิ จูคิ)       

☎072-825-2215 ฝ่ายทะเบียนราษฎร (โคเซคิ ) 

 

(3) กรณหียา่รา้ง (การจดทะเบยีนหยา่) 
กรณกีารหย่าจะต้องย่ืนจดทะเบียนหย่าต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎรและฝ่ายทะเบียนที่อยู่อาศัย 

(โคเซคิ จคูิ) ณ ทีว่่าการอําเภอ กรณีทั้งสามแีละภรรยาเป็นชาวต่างชาติโดยมสีัญชาติต่างกัน 

ข้ันตอนการหย่าจะข้ึนอยู่กับกฎหมายของประเทศที่พํานัก 
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อย่างเช่น 

การหย่ารา้งทีไ่ม่ได้รับการยินยอมของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงที่เป็นชาวต่างชาติกับชาวญ่ีปุ่นที่พํานักอาศัยในญ่ีปุ่น 

ให้บังคับใช้กฎหมายประเทศญ่ีปุ่นเพ่ือให้เกิดการยินยอมทัง้สองฝา่ย 

※หากชาวญ่ีปุ่นที่มีการจดทะเบียนชือ่ในเขตหรืออาํเภออื่นให้นําเอกสารทะเบยีนบ้าน(จูมินเฮียว)มาด้วย 

 

ติดตอ่สอบถาม ・สถานทูตหรอืสถานกงสลุในประเทศตัวเอง 

・ทีว่่าการอําเภอ ฝา่ยทะเบียนราษฎรและฝา่ยทะเบียนที่อยู่อาศัย (โคเซคิ จูคิ)       

☎072-825-2215 ฝ่ายทะเบียนราษฎร (โคเซคิ) 

 

(4) กรณคีรอบครวัหรอืคนรูจ้กัเสยีชวีติ(การแจง้ตาย) 
เมื่อทราบข่าวการเสียชีวิต 

จะต้องนําใบแจง้ตายย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ทีฝ่่ายทะเบียนราษฎรและฝ่ายทะเบียนที่อยู่อาศัย (โคเซกิ จคูิ) 

ของที่ว่าการอําเภอภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันที่รับยืนยันการเสียชีวิต 

เอกสารจาํเปน็ 

・ใบรับรองการเสียชีวิต (ซิโบซินดันโชะ ใบเดียวกับใบแจง้ตาย) 

 

● กรณผีูเ้สยีชวีติเปน็ชาวตา่งชาต ิ

ต้องแจง้สถานทตูหรือสถานกงสลุของประเทศผู้เสียชีวิตพรอ้มทั้งคืน “บัตรพํานัก (ไซริวการ์ด)” หรือ  

“ใบรับรองผูอ้ยู่อาศัยถาวรพิเศษ (โทคุเบซึ เอจู 

โชเมโชะ)”ของผู้เสยีชีวิตให้เจ้าหน้าที่ฝา่ยทะเบียนราษฎรและฝ่ายทะเบียนที่อยู่อาศัย (โคเซคิ จคูิ) 

ที่ว่าการอําเภอ  

ติดตอ่สอบถาม  ・สถานทูตหรือสถานกงสลุของประเทศตนเอง 

・ทีว่่าการอําเภอ ฝา่ยทะเบียนราษฎรและฝา่ยทะเบียนที่อยู่อาศัย (โคเซคิ จูคิ) 

☎072-825-2215 ฝ่ายทะเบียนราษฎร (โคเซคิ) 
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(5) กรณใีหก้าํเนดิบตุร (การแจง้เกดิ) 
กรณีให้กําเนิดบุตรจะต้องแจง้เกิดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎรและฝ่ายทะเบียนที่อยู่อาศัย (โคเซค ิ

จูคิ) ทีว่่าการอําเภอ ภายใน 14 วันซึ่งรวมวันทีใ่ห้กาํเนิดบุตร 

 เอกสารจาํเปน็ 

⑴ สูติบัตร (ชุทโชโชเมโชะ  ใบเดียวกับใบแจง้เกิด) 

⑵ สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (โบซิเคนโคเตะโจ)  

 

ติดตอ่สอบถาม   

・ทีว่่าการอําเภอ ฝา่ยทะเบียนราษฎรและฝา่ยทะเบียนที่อยู่อาศัย (โคเซคิ จูคิ) ☎072-825-2215 

(เกี่ยวกับทะเบียนราษฎรและหนังสือรบัรองการเกิด) 

 ・ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ แผนกสนับสนุนการเลีย้งดูเด็ก (ฮกเคนฟุกุชิ เซ็นเตอร ์โคโซดาเตะ 

ซิเอนกะ)   

☎072-838-0374 (เกี่ยวกบัสมุดบันทกึสุขภาพมารดาและบุตร) 

 

(6) การจดทะเบยีนตราประทบั (อนิคงัโทโรค)ุ 
ในประเทศญ่ีปุ่น กรณีที่ต้องเซ็นสัญญาสาํคัญจะต้องใช้ตราประทบั (จิซึอิน) เช่น ซือ้ทีดิ่น 

บ้านหรอืรถยนต์ ฯลฯ ตราประทับน้ัน ต้องจดทะเบยีนที่ที่ว่าการอาํเภอ 

ฝ่ายทะเบียนราษฎรและฝา่ยทะเบียนที่อยู่อาศัย (โคเซคิ จูคิ) 

※ตราประทับบางประเภทไม่สามารถลงทะเบยีนได้ 

 

ติดตอ่สอบถาม  ทีว่่าการอําเภอ ฝ่ายทะเบียนราษฎรและฝ่ายทะเบียนที่อยู่อาศัย (โคเซคิ จคูิ)  

☎072-823-1211 ฝา่ยทะเบียนที่อยู่อาศัย (จคูิ) 
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(7) การสมคัรประกนัสขุภาพพลเมอืง 
บุคคลทีล่งทะเบียนคนต่างชาติและมรีะยะเวลาพํานักเกิน 1 ปข้ึีนไป 

มีความจําเป็นต้องการสมคัรประกันสุขภาพพลเมืองโดยการนําบัตรพํานัก (ไซริวการ์ด) 

หนังสือเดินทางและเอกสารทีจ่าํเป็นดังต่อไปน้ีไปย่ืนเพ่ือสมคัรเข้าร่วมประกันสุขภาพพลเมอืง 

①กรณบีคุคลที่ไมไ่ด้รบัสทิธ์ิการประกันสุขภาพพนักงาน (ประกันสุขภาพของที่ทํางาน) 

ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในอําเภอเนยากาวะ 

②กรณีทีเ่สียสทิธ์ิการได้รับการประกันสุขภาพพนักงาน 

(เอกสารจําเป็นต้องแสดงเอกสารการเสียสิทธ์ิการประกันสุขภาพ (เคนโคโฮเคน ซคิาคโุชซิซ ึโชเมโชะ)  

③กรณีต้องรับความช่วยเหลือในการใช้ชีวิต (เอกสารจําเป็นต้องแสดงใบหยุดใหค้วามช่วยเหลือในการใช้ชีวิต 

(โฮกาะ ไฮซิ เคทเท ซือชโิชะ) 

④ กรณบีุตรเกิดแล้วไมไ่ด้เข้าร่วมรบัสิทธ์ิประกันสุขภาพพนักงานของผู้ปกครอง 

(เอกสารจําเป็นต้องแสดงบัตรประกันสุขภาพพนักงานบิดา มารดาและสมุดบันทึกสุขภาพมารดาและบุตร) 

※กรณรีะยะเวลพํานักขาดหรือหมดอายุจะไมส่ามารถเข้าร่วมประกันสุขภาพพลเมืองได้ 

(ข้ึนอยู่กับประเภทสถานภาพการพํานักในบางกรณี กรณีมรีะยะเวลาพํานักไม่ถึง  1 ปี 

ก็อาจจะสามารถสมคัรเข้าร่วมได้ประกันสุขภาพพลเมอืง) 

 

ติดตอ่สอบถาม  ที่วา่การอําเภอ ฝา่ยประกันสขุภาพพลเมอืง (โคคุมิน ฮกเคน)  ☎072-813-1182 

 

 

 

 การชาํระคา่สาธารณูปโภคด้วยระบบโอนเงินอัตโนมัติจากบญัชีธนาคารหรือไปรษณีย์ก็จะสะดวก  

อีกทั้ง สามารถชําระค่าสาธราณปูโภคที่ร้านสะดวกซื้อได้ด้วย  

การชําระเงินล่าช้าอาจจะต้องเสียคา่ใชจ้่ายเพ่ิมเติม 

(1) นํา้ประปา 

3．บรกิารสาธารณะ 
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การเปิดใชห้รอืปิดบริการน้ําประปา รวมถึงการสอบถามค่าน้ํา สามารถติดต่อสอบถามดังข้างลา่งน้ี 

ติดตอ่สอบถาม สาํนักงานการประปา (โจเกะซุอิโดเคียวกุ) แผนกจัดการบริหาร(เคเอ โซมกุะ)   

☎072-824-1177 
 

HP:https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/ 

joge_suido/keieisoumu/suidou/suidouryoukintousyuunou/ 

index.html  

จํานวนน้ําและค่าน้ําที่ใช้จะแจง้ใหท้ราบทุก ๆ 2 เดือน  

 

(2) ขยะ 
ขยะต้องแยกตามประเภทดังต่อไปน้ี 

และต้องแยกใส่ในถุงโปรง่ใสหรอืกึ่งโปรง่ใสขนาดไมเ่กิน 45 ลติร  

①ขยะเผาได้ ②ขยะเผาไม่ได้ ③ถ่านและไฟแชก็ ④

ถ่านไฟฉายแบบชาร์ตได้และเครือ่งใชไ้ฟฟ้าขนาดเลก็ ⑤กระปอ๋งและขวด 

⑥ขยะพลาสติก (กลอ่งพลาสติกหรือห่อพลาสติก) และขวดพลาสติก ⑦

กระดาษและเสื้อผ้าเก่า ⑧ขยะชั่วคราว ⑨

สิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในข้อกําหนดที่สามารถนํากลบัมาใชใ้หมไ่ด้⑩หลอดฟลูออเรสเซนต์ และ 

หลอดไฟและกระป๋องสเปรย์ ⑪คอมพิวเตอร ์

ขอความร่วมมอืในการรักษากฎการทิ้งขยะ การลดปรมิาณขยะและการนํากลบัมาใชใ้หม ่

・วันเวลาการทิง้ขยะ และสถานที่ทิ้งขยะ (สเตชั่น) จะข้ึนอยู่กับเขตที่อยู่อาศยัน้ันๆ 

สามารถสอบถามเพ่ือนบา้นในละแวกใกล้เคียงได้  

・

ขยะเผาได้จากครัวเรอืนต้องใสใ่นถุงโปร่งใสหรอืกึง่โปรง่ใสและนําไปทิ้งทีส่ถานทีร่วบรวมในวันที่กําหนดก่อน

เวลา 9:00 น.  

・ตรวจสอบประเภทของขยะและวันทีเ่ก็บขยะได้ทีป่ฏิทิน (คลีนคาเลนเดอร์อําเภอเมืองเนยากาวะ) 

https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/joge_suido/keieisoumu/suidou/suidouryoukintousyuunou/index.html
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/joge_suido/keieisoumu/suidou/suidouryoukintousyuunou/index.html
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/joge_suido/keieisoumu/suidou/suidouryoukintousyuunou/index.html
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 ※ปฏิทนิ คลีนคาเลนเดอร์เมืองเนยากาวะม ี5 ภาษา เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี 

ภาษาโปรตุเกสและ ภาษาสเปน 

  สถานที่แจก (เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ที่ว่าการอําเภอ ซิต้ีสเตชั่นต่างๆ เคาน์เตอรป์ระชาสมัพันธ์ ชั้น 1 

ของศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ และคลนีเซ็นเตอร์)  

 

ติดตอ่สอบถาม 

・การเก็บขยะจากครัวเรือน คลีนเซ็นเตอร์ แผนกแผนงานสิง่แวดล้อม (คันเคยีว จิเกียวกะ)   

☎072-820-7400 

・ปฏิทิน คลีนคาเลนเดอร์ คลีนเซ็นเตอร์ แผนกธุรการสิง่แวดลอ้ม (คันเคียว โซมุกะ)  

☎072-824-0911 

   ※วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.30 -17.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ 

วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดช่วงสิ้นปีและวันข้ึนปีใหม ่ระหว่าง วันที ่31 ธันวาคม ถึง วันที ่3 

มกราคม) 

 

(3) ประเภทของขยะและวธิกีารทิง้ขยะ 

①ขยะเผาได ้(อาทติยล์ะ 2 ครัง้) 

สถานที่ทิ้งขยะ：สถานทีร่วบรวมเกบ็ขยะ (โกมิ เสตชั่น)   

ตัวอย่าง： 

 

 

 

 

 

ขยะสด กิง่ไม ้/ใบไม ้ ทีน่อน /พรม 

กระเป๋า / 
รองเทา้ เทปคาสเซต็วดิโีอ 

(รวมเคส) 
 

ผา้ออ้มกระดาษ  

 

อยา่งอืน่ 

ผา้เก่า 
เชน่ชดุช ัน้ในและผา้
เชด็ตวั รองเทา้บูท 
วกิผม เสือ้กนัฝน 
ตุก๊ตาสตัว ์
อลับัม้กระดาษชนิด
พิเศษ 
เชน่กระดาษสกปรก
และกระดาษทีไ่วต่อ
ความรอ้น ฯลฯ 
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※ขอ้ควระวงั 

 ・ระบายน้ําออกจากเศษอาหารและใสใ่นถุงขยะมัดให้เรียบร้อย 

・สําหรับต้นไม้เศษหรือก่ิงไม้ต่าง  ๆแล้วใส่ในถุงขยะขนาด 45 ลิตร ครัง้ละ 2- 3 ใบ  

(หากมีจาํนวนเกินกว่าน้ันให้แยกทิง้เป็น⑧ขยะชั่วคราว) 

・เวลาทิง้ที่นอนควรใส่ในถุงหรอืมัดด้วยเชือก 

(หากเกิน 3 ผืนข้ึนไปให้ทิง้เป็น⑧ขยะชั่วคราว) 

・ถ้าเป็นไปได้ ให้นําที่นอนและกิง่ไม้ออกทิง้ในวันศุกร ์

 

②ขยะเผาไมไ่ด ้(เดอืนละ 2 ถงึ 3 ครัง้ ทกุวนัพธุสปัดาหแ์รก สปัดาหท์ีส่าม และสปัดาหท์ีห่า้) 

สถานที่ทิ้งขยะ：สถานทีร่วบรวมเกบ็ขยะ (โกมิ เสตชั่น) 

ตัวอย่าง： 

 

                                 

 
 

          

 

 

※ขอ้ควรระวงั 

・ขยะที่เผาไม่ได้ต้องไม่เกิน  2 ใบ ซึง่ใส่ในถุงขยะขนาด 45 ลติร (ถ้าเกินจาํนวนต้องทิง้เป็น⑧

ขยะชั่วคราว)  

・ของแตกง่าย แก้ว มีดโกน หรอื ตะปู ฯลฯ ควรห่อด้วยกระดาษและเขียนว่า  "キケン"  

(อ่านว่าคิเคน, แปลว่าอันตราย)  

・ของแตกง่าย มีดโกน ตะปู หรือ ปรอทวัดอุณหภูมิ และ ③  ถ่านหรือไฟแชค็ ฯลฯ  

แยกใสใ่นถุงใสตามประเภท 

ซดี ี/ ดวีดี ี/ ฟลอปป้ี 
(รวมเคส) 

ไมโครเวฟ 

ไมโครเวฟ 

ไมโครเวฟ 

พดัลม 

 
ของเลน่ (โลหะพลาสตกิ 
ฯลฯ) 

(โลหะพลาสตกิ ฯลฯ ) 

หลอดไฟฟ้า 

(ไฟเรอืงแสงตอ้งใหท้ิง้ทีส่ถานทีก่ าห

นด) 

 

กระป๋องน ้ามนั 
18L 

 

อย่างอืน่ 
ถุงกอลฟ์  สามลอ้ 
หมอ้อะลูมิเนียม 
ปากกาเมจกิ 
เสือ่โฟมปูพืน้รอง ถงั 
(โลหะพลาสตกิ ฯลฯ ) 
ขวดและกระป๋องอืน่ ๆ  
ทีไ่ม่ใชเ่ครือ่งดืม่ ฯลฯ 
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・ตลับหมึกของเครือ่งพิมพ์ กรณุาใส่ทิ้งในกล่องรวบรวมซึง่ติดต้ังไว้ที่ร้านตัวแทนจําหน่ายสินคา้ 

・ขยะต่อไปน้ีถือเป็น⑧ขยะชั่วคราว ไมใ่ช่ขยะเผาไมไ่ด้ 

⑴ ในกรณีจํานวนของขยะมมีากกว่า 3 ใบในขนาด 45 ลติร 

⑵ ตู้ลิ้นชักและเฟอร์นิเจอร์ (แมจ้ะถอดประกอบหรือถอดชิ้นส่วนก็จัดเป็นขยะชั่วคราว) 

⑶ ยาว 40 ซม. x กว้าง 100 ซม. x ลึก 40 ซม. ข้ึนไป หรอืน้ําหนักเกิน 10 kg 

⑷ เครือ่งทําความร้อนน้ํามันปโิตรเลียมหรอืเตาแกส๊ซึง่มีที่จุดไฟ 

(เพราะมโีอกาสก่อให้เกิดไฟไหมไ้ด้) 

⑸ ขยะจํานวนมากเมื่อย้ายบา้น 

 

③ถา่นและไฟแชค็ 

・วิธีการทิง้ถ่านจะแตกต่างกันข้ึนอยู่กับประเภท กรณุาแยกทิง้ดังต่อไปน้ี 

⑴ ถ่านไฟฉายหรอืถ่านกระดุมลเิธียม⇒②ขยะเผาไม่ได้  

⑵ ถ่านกระดุม⇒ กรณุาใส่ลงไปในกล่องรวบรวมซึง่ติดต้ังไว้ที่ร้านขายถ่านกระดุม 

        (สามารถทิง้ได้เป็น②ขยะเผาไม่ได้ เช่นกัน) 

⑶ ไฟแชค็⇒②ขยะเผาไมไ่ด้ 

※เวลาทิง้ถ่านไฟฉายหรอืไฟแช็ค กรณุาแยกตามประเภทและแยกใสใ่นถุงใส 

 

④ถา่นไฟฉายแบบชารต์ไดแ้ละเครือ่งใชไ้ฟฟา้ขนาดเลก็  

 ・กรุณาทิ้งในกล่องรวบรวมซึง่ติดต้ังไว้ในสถานทีส่าธารณะในเมือง 

(สามารถทิ้งได้เป็น②ขยะเผาไมไ่ด้ เช่นกัน) 

⑴ ถ่านชารจ์แบตเตอรี่ขนาดเล็ก ⇒ ทิ้งในกล่องสีเหลือง 

  ・ถ่านชารจ์แบตเตอรีN่i-Cd  

ถ่านชารจ์แบตเตอรีN่i-MH  

ถ่านชารจ์แบตเตอรีL่i-ion 
หาป้ายเคร ือ่งหมายขา้ง

บน 
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 (สามารถทิ้งได้ รวมถึง พาวเวอร์แบงค์ แบตเตอรี่บุหรี่ไฟฟ้า หรือ แบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้า） 

⑵ เครือ่งใชไ้ฟฟ้าขนาดเลก็ ⇒ ทิง้ในกล่องสีน้ําเงิน 

    ・ขนาดไม่เกิน กว้าง 31 ซม. x ยาว 15 ซม. 

     (ตัวอย่าง) สมาร์ทโฟน โน้ตบุ๊ค กลอ้งดิจิตอล USB เครื่องเล่นวิดีโอ เครือ่งเล่นเพลง 

เครือ่งเล่นเกม ฯลฯ 

 

【สถานที่ทีติ่ดต้ังกลอ่งรวบรวม】 

   ที่ว่าการอําเภอ ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคนฟุกุชิ เ.ซ็นเตอร์) ตามซิต้ีสเตชั่นต่างๆ 

(ยกเว้นซิต้ีสเตชั่นนิซิ) ศูนย์สง่เสริมอุตสาหกรรม (ซันเกยีว ซินโค เซ็นเตอร์) 

อาคารบรกิารของเทศบาล (ซิมงิไคคัน) โรงยิมชุมชน (ซิมินไทอิกุคัน)  อาคารสง่เสริมการเลี้ยงดูเด็ก 

(โคโดะโมะ เซ็นเตอร์) โคโซดาเตะ รีเฟรซคัน ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคนฟุกุช ิเซ็นเตอร์ 

รีแลทโท) คอมมิวนิต้ีเซ็นเตอร์ต่างๆ (รวม มนิามบิงุคัน) เอสโพอาร์ อิออน 

มอลล์ซโิจนาวะเตะ(ได้เฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ไม่รับถ่านแบบชาร์จได้) ศูนย์สุขภาพต่าง  ๆ

 

⑤ กระปอ๋งและขวด (เดอืนละสองครัง้ ทกุวนัพธุทีส่องและวนัพุธทีส่ีข่องเดอืน) 

สถานทีท่ิง้ขยะ：สถานทีร่วบรวมเกบ็ขยะ(โกม ิเสตชั่น) 

ตัวอย่าง： 

                         

※ทิง้ไดเ้ฉพาะกระปอ๋งและขวดบรรจอุาหารหรอืเครือ่งดืม่เทา่นัน้ 

※ขอ้ควรระวงั 

・ล้างกระปอ๋งและขวดใหส้ะอาด 

・ถอดฝาขวดออก 

กระป๋องขนม 
/อาหารกระป๋อง            

ขวด กระป๋องอลูมิเนียม / 
เหล็ก 

ฯลฯ 
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・ขวดประเภทคืนขวด (เช่น ขวดเหลส้าเก ขวดซิอิ้ว ขวดเบียร ์ต่างๆ) 

ให้คืนทีร่า้นขายของเพ่ือนํากลับมาใชใ้หม ่

・กระป๋องหรือขวดกระป๋องเครือ่สําอางหรือขวดประเภททีไ่ม่ใช้ในการบรโิภค เช่น ถ้วยต่าง 

แก้วทนความร้อนให้ถือเป็น ② ขยะเผาไม่ได้ 

 

⑥ขยะพลาสตกิ (กลอ่งพลาสตกิหรอืหอ่พลาสตกิ) และขวดพลาสตกิ (อาทติยล์ะครัง้) 

【พ้ืนที ่A… ทุกวันพฤหัสบดี / พ้ืนที ่B… ทุกวันจันทร】์ 

※สามารถตรวจสอบว่าพ้ืนที่อาศยัของตนเป็นพ้ืนที ่A หรอื B ได้จากปฏิทินคลีน 

สถานที่ทิ้งขยะ：สถานทีร่วบรวมเกบ็ขยะ(โกม ิเสตชั่น) 

ตัวอย่าง： 

 

  

                                   

                                   

※ขอ้ควรระวงั 

・ถอดฝาและฉลากรอบขวดพลาสติกออก และนําขวดพลาสติกใสใ่นถุงโปร่งใสหรอืกึ่งโปรง่ใสนําไปทิ้ง 

・ภาชนะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือวัสดุกันกระแทกที่ทําจากกระดาษเป็น①ขยะเผาได้  

กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนแล้วจงึนําไปทิ้ง 

・ของเล่นหรือถังแม้ว่าทําจากพลาสติกแต่ก็เป็น②

ขยะเผาไม่ได้ 

・ล้างใหส้ะอาดก่อนทิง้ หากล้างแล้วยังสกปรก 

กรุณาทิง้เป็น①ขยะเผาได้ 

・วิธีการทิง้ขวดพลาสติก (กรณุาศกึษาวิธี) 

 

ถอดฝาออก 

 

ลา้ง 

 

บบีขวด 

●

กล่องทีม่สีญัลกัษณ์

ดงันี ้

  
ถาดพลาสตกิว
างไข ่

ขวดพลาสตกิ 
 

ขวดพลาสตกิ
น ้ามนั ฯลฯ 

 

ภาชนะบะหมีก่ึง่ส าเ
รจ็รูป 
 
 

ถาดโฟมใสอ่าหาร 
 

ถอดฉลากขวดพลา

สตกิ 
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⑦กระดาษและเสือ้ผา้เกา่ (อาทติยล์ะครัง้)【พ้ืนที ่A… ทุกวันจันทร์ / พ้ืนที ่B… ทกุวันพฤหัสบดี】 

※สามารถตรวจสอบว่าพ้ืนที่อาศัยของตนเป็นพ้ืนที ่A หรอื B จากปฏิทินคลีน 

สถานที่ทิง้ขยะ：สถานทีร่วบรวมเกบ็ขยะ 

ตัวอย่าง： 

       กระดาษ               เสื้อผ้าเกา่ 

 

 

                                     

※กรุณาแยกกระดาษและผ้าใสใ่นถุงโปร่งใสหรอืมัดด้วยเชือก 

※ขอ้ควรระวงั 

・กล่องกระดาษแข็งจํานวนมากเวลาย้ายบา้นน้ัน ให้ทิง้เป็น⑧ขยะชั่วคราว 

・สิง่ดังต่อไปน้ีเป็น①ขยะเผาได้ ห้ามทิง้เป็นขยะประเภทกระดาษและเสื้อผ้าเก่า 

เช่น กระดาษเคลือบอลูมิเนียม กระดาษมีกลิ่นหอม หรือ กระดาษสกปรก ฯลฯ 

ผ้าอย่างอื่นยกเว้นเสือ้ผ้าเกา่ (เช่น ชุดชั้นใน และ ผ้าขนหนู) 

・กรุณานํากระดาษและเสื้อผ้าเก่าไปทิ้งทีส่ถานทีร่วบรวมของพ้ืนทีเ่ท่าที่จะทําได้ 

 

⑧ขยะชัว่คราว (ขยะขนาดใหญห่รอืขยะขนาดใหญเ่มือ่ยา้ยบา้น：เสยีคา่ใชจ้า่ย) 

วิธีการทิ้ง：★ต้องการให้มาเก็บขยะโดยคลีนเซ็นเตอร์ (ต้องจองล่วงหน้า เสียค่าใช้จ่าย)  

★นําออกมาทิง้ขยะเองทีค่ลีนเซ็นเตอร์ (ไม่ต้องจองล่วงหน้า เสียค่าใช้จา่ย) 

ตัวอย่าง： 

 

                                   ฯลฯ 

※ขอ้ควรระวงั 

・ขยะดังกล่าวน้ีเป็นขยะชั่วคราว 

⑴ จํานวนของขยะจะมากกว่า 3 ใบ ในขนาดถุง 45 ลิตร 

            โตะ๊            โซฟา 
ตูล้ิน้ชกั เครือ่งท าควา

มรอ้นน ้ามนัปิ

โตรเลยีม 

จกัรยาน เตาแกส๊ เตาแกส๊แบบพก
พา 

 

      
 หนังสอืพิมพ ์นิตยสาร กล่องกระดาษแข็ง กล่องนม กระดาษตา่ง ๆ   

(กล่องขนมหรอืแกนกระดาษช าระ) 

เสือ้ยดื กางแกง ฯลฯ 
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⑵ ตู้ลิ้นชักและเฟอร์นิเจอร์ (แมจ้ะถอดประกอบหรือถอดชิ้นส่วน ก็จัดเป็นขยะชั่วคราว) 

⑶ ยาว 40 ซม. x กว้าง 100 ซม. x ลึก 40 ซม. ข้ึนไป หรือน้ําหนักเกิน 10kg 

⑷ เครือ่งทําความร้อนน้ํามันปโิตรเลียมหรอืเตาแกส๊ซึง่จุดไฟได้ (เพราะมีโอกาสเกิดไฟไหม้) 

⑸ ขยะจํานวนมากเมื่อย้ายบา้น 

・

กรุณาถอดถ่านหรอืใช้น้ํามันปโิตรเลยีมให้หมดเมื่อจะทิง้เครื่องทําความร้อนน้ํามันปโิตรเลียมหรือเตาแกส๊  
・สําหรับโทรทศัน์ เครือ่งปรบัอากาศ [รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายนอกบ้าน] เครื่องซักผ้า [รวมเครือ่งอบผา้] 
และ ตู้เย็นน้ัน กรุณาให้ดูวิธีการทิง้⑨สิง่ของเครื่องใช้ที่อยู่ในข้อกําหนดที่สามารถนํากลบัมาใชใ้หมไ่ด้ 

・สําหรับคอมพิวเตอรส์่วนบคุคลหรือหน้าจอ กรุณาดูวิธีการทิ้ง⑪คอมพิวเตอร ์

★ขยะที่ต้องแจ้งเพื่อให้มาเก็บ (ต้องจองล่วงหน้า เสียค่าใช้จ่าย)   

เวลาทําการ 8.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - ศุกร์)  

・เปิดรับในวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์ และวันอาทิตย์ 

  ・ ต้องนัดพบกับเจา้หน้าที่ และนําขยะที่จะทิง้มาวางไว้ข้างหน้าบ้าน 

เพราะเจ้าหน้าที่จะไมส่ามารถทีจ่ะเข้าไปเกบ็ในบ้านให้ได้ 

ติดตอ่สอบถาม คลีนเซ็นเตอร์ แผนกแผนงานสิง่แวดลอ้ม (คนัเคียว จิเกยีวกะ)  

☎072-820-7400 

เบอรโ์ทรเฉพาะการจอง ☎072-868-5374 

★ขยะทีนํ่ามาเอง (ไม่ต้องจอง เสียค่าใชจ้่าย) 

เวลาทําการ 9.00  - 16.00 น. (วันจันทร์ - ศกุร์)  

・ สามารถนําขยะมาเองได้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์ และวันอาทิตย์ 

・ กรุณานํา 「บัตรพํานัก (ไซริวการ์ด)」หรือ「ใบรบัรองผู้อยู่อาศยัถาวรพิเศษ (โทคเุบซึ เอจู โชเมโชะ)」

「บัตรประกันสุขภาพ(เคนโคฮกเคนโช)」「บัตรมายนัมเบอรก์าร์ด」

「ใบขับข่ีรถยนต์(อุนเต็นเมนเกียวโช)」 

・ ห้ามนํารถยนต์น้ําหนักเกิน 2 ตัน หรือรถดัมพ์ บรรทุกสิง่ของเข้ามาทิง้ 
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・ บริษัทรับขนย้ายของไม่สามารถมาทิง้ขยะเพียงลําพังได้ 

เจ้าของขยะต้องแสดงตนเมื่อนําของมาเองทุกครัง้พรอ้มแสดงบัตรประชาชนที่ยืนยันว่าเป็นประชาชน

ในเมืองน้ี  

 

ติดตอ่สอบถาม คลีนเซ็นเตอร์ แผนกแผนงานสิง่แวดลอ้ม (คนัเคียว จิเกยีวกะ)  

☎072-821-4039 

 

⑨สิง่ของเครือ่งใชท้ีอ่ยูใ่นขอ้กาํหนดทีส่ามารถนาํกลบัมาใชใ้หมไ่ด ้

ครอบคลุมเครือ่งใชไ้ฟฟ้า： 

 

  

※ขอ้ควรระวงั  

・เครื่องใช้ไฟฟ้าดังต่อไปน้ีครอบคลมุมด้วยกฎหมายรีไซเคลิเครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายในบ้าน 

เครือ่งปรบัอากาศรวมหน่วยภายนอก (คอมเพรสเซอร์)  โทรทศัน์ ตู้เย็น และ 

เครือ่งซักผา้รวมเครือ่งอบแหง้ 

กรุณาให้รา้นค้าปลกีมารับผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเท่าที่จะทําได้ 

 ※หากไม่ใหร้้านคา้ปลกีมารับผลิตภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน กรุณาดําเนินการดังต่อไปน้ี 

 ・อันดับแรก กรณุา ซือ้ต๋ัวรีไซเคลิที่ไปรษณีย์ 

 ・กรุณาดําเนินการข้อใดข้อหน่ึง จาก①～③ 

①ใหค้ลีนเซ็นเตอรม์ารบัขยะที่บ้าน 

☎072-868-5374 (กรุณาโทรจองวันที่และเวลา) 

  ②นําขยะไปทีค่ลีนเซ็นเตอร์เอง 

  ③นําขยะไปไว้ที่สถานที(่※)กําหนดใกล้บ้านเอง 

  （※）บรษิัทโคฟุจิบุซึริว ( 3-45-1 คาซุกะนิซิมาจ ิฮิราคาตะซ［ิ☎072-808-3611］) ฯลฯ 

 

เครือ่งปรบัอาก
าศ 

โทรทศั

น ์

ตูเ้ย็น เครือ่งซกัผา้ 
รวมเครือ่งอบ
แหง้ 
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⑩หลอดฟลอูอเรสเซนตแ์ละหลอดไฟและกระปอ๋งสเปรย ์(สามารถนาํไปทิง้ไดท้กุวนัทีส่ถานทีท่ีก่าํหนด)  

สถานที่ทิ้งขยะ：ตะกรา้เฉพาะเก็บรวบรวม (จัดเตรียมไว้ให้ตามศูนย์ชุมชนหรือสถานทีส่าธารณะ) 

ตัวอย่าง：   
 

※ขอ้ควรระวงั 

・ทิ้งได้เฉพาะขยะจากบ้านเท่าน้ัน 

・ไม่เก็บทีส่ถานทีร่วบรวมขยะ (โกมิ สเตชั่น) 

・กระป๋องสเปรย์และแกส๊กระปอ๋ง (ทีเ่สียบใช้กับเตาแกส๊) ต้องใช้ใหห้มด 

และใส่ทิง้ในตะกร้าเฉพาะเกบ็รวบรวม (※ เพ่ือความปลอดภยั 

หากยังมีแก๊สเหลอืในกระป๋องไม่จาํเป็นต้องเจาะรเูพ่ือเอาแกส๊ออก 

กรุณาให้ใส่กระปอ๋งลงไปในตระกร้าที่เตรียมไว้เฉพาะ) 

・เวลาทิง้หลอดฟลูออเรสเซนต์หรอืหลอดไฟ 

กรุณาใสใ่นกลอ่งกระดาษตอนทีซ่ือ้มาแล้วใส่ทิง้ในตะกรา้เฉพาะเก็บรวบรวมเพ่ือไม่ให้แตก 

 

⑪คอมพวิเตอร ์

คอมพิวเตอรห์รือหน้าจอควรทิง้ตามดําเนินการดังข้างล่างน้ี 

  ・สาํหรับโน้ตบุ๊ค กรณุาใส่ทิง้ในกล่องรวบรวมที่จัดต้ังตามสถานทีส่าธารณะ 

  ・สาํหรับคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะและจอภาพ 

กรุณาติดต่อรา้นจําหน่ายทีซ่ื้อสินค้ามาหรือผูผ้ลิตคอมพิวเตอร์ 

หากไมท่ราบผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ประกอบเอง กรุณาติดต่อ สมาคมสง่เสรมิ 3R  

ของคอมพิวเตอร์ (พาโซคอน 3R ซุอิซิน เคียวไค)  

（☎03－5282－7685 HP http://www.pc3r.jp） 

 

 ※เครือ่งพิมพ์เป็นขยะประเภท②ขยะเผาไม่ได้ 

หลอดฟลูออเร

สเซนต ์และ 
หลอดไฟและกร

ะป๋องสเปรย ์⑪
คอมพิวเตอร ์

 

กระป๋องสเปรย ์

หลอดฟลูออเรส

เซนต ์และ 

หลอดไฟ 

http://www.pc3r.jp/
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สําหรับตลบัหมกึของเครื่องพิมพ์ กรุณาใส่ทิง้ในกล่องรวบรวมซึ่งติดต้ังไว้ที่ร้านตัวแทนจําหน่ายสินค้า 

 

● ขยะทีร่บัไมไ่ดโ้ดยอาํเภอ (ขยะทีต่อ้งการจดัการโดยบรษิทัเฉพาะทางหรอืรา้นตวัแทนจาํหนา่ยสนิคา้) 

・คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ เปียโน ถังดับเพลงิ แบตเตอรี่และชิ้นส่วนของรถยนต์และมอเตอร์ไซค ์

・วัตถุอันตราย：ทินเนอร์ น้ํามันเชือ้เพลงิ น้ํามันเสีย ส ีถังแกส๊ สารเคมี ฯลฯ 

・ขยะกําจัดยาก：ยางรถยนต์ ดินอาร์เรย์เหลก็ ฝาเหล็กทอ่ระบายน้ํา โถสุขภัณฑ์ ฯลฯ 

・ขยะจากการก่อสร้าง：วัสดุเหลอืใชจ้ากการก่อสร้างหรือการปรับปรงุบ้าน (กระเบือ้ง เสื่อทาทามิ 

บล็อกคอนกรีต ฯลฯ ) 

・เข็มฉีดยาที่ใช้แล้วที่บ้าน (ต้องสอบถามทางสถาบันการแพทย์ 

เพราะเข็มที่ใช้แล้วเป็นขยะมลูฝอยติดเชือ้) 

 

 

 

(1)การใชช้วีติในชมุชน 
เวลาใชช้ีวิตในญ่ีปุ่น 

การทาํความเข้าใจกับธรรมเนียมหรือกฎระเบียบให้เร็วทีสุ่ดเทา่ที่จะทําได้เป็นสิง่ที่สําคัญ 

หากมีข้อสงสัยหรือสิง่ที่ไมเ่ข้าใจ 

กรุณาสอบถามเพ่ือนบ้านหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมนานาชาติเมืองเนยากาวะ 

นอกจากน้ี แต่ละชุมชนจะมสีมาคมผู้อยู่อาศัยที่เรยีกว่า “จิชิไค” 

ลองเข้าสมาคมและเข้าร่วมกจิกรรมในฐานะที่เป็นสมาชิกหน่ึงในชุมชน สมาคมผู้อยู่อาศัยต้องมีค่าสมาชิก 

ทํากิจกรรมดังต่อไปน้ี 

・การทําความสะอาดพ้ืนที่ชุมชน การรบัมือการป้องกันอาชญากรรมและภัยพิบัติ 

การจัดงานในชุมชนเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ของผู้อยู่อาศัย ฯลฯ 

・การแจกจดหมายเวียนรวมเอกสารสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการเมอืงหรือชมุชนที่อยู่อาศัย 

4．เกรด็ความรูใ้นการใชช้วีติ 



 19 

 

ติดต่อสอบถาม  ที่ว่าการอาํเภอ ฝา่ยสง่เสริมกจิกรรมพลเมือง (ชิมินคะซโึดชินโคชซิึ)  

☎072-825-2120 

     องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร สมาคมนานาชาติเมืองเนยากาวะ  ☎072-811-5935 

    HP: http://www.niefa.or.jp  

 

 

(1) ระบบประกนัการรกัษาพยาบาล 
・ไม่ว่าผูม้ีสัญชาติญ่ีปุ่นหรอืสัญชาติอื่น ผูอ้ยู่อาศัยในญ่ีปุ่นเปน็ระยะเวลา 1 ปีข้ึนไป 

จะต้องทําประกันการรกัษาพยายบาลแหง่ชาติ 

・มีประเภท ประกันสงัคม (ฉะคยัฮกเคน) หรือ ประกันสุขภาพพลเมือง (โคคุมิน เคนโค ฮกเคน) 

・เมื่อทําประกันแล้วจะได้รบับัตรประกันสุขภาพ (ฮิฮกเคนชะโช) 

・นําประกันสุขภาพ  (ฮิฮกเคนชะโช) ไปย่ืนที่ช่องติดต่อของสถาบันการแพทย์ 

ผู้ทําประกันจะจา่ยคา่รักษาพยาบาล 20 – 30 เปอร์เซ็นต์ของค่ารกัษา (ผู้มีอายุ 75 

ปีข้ึนไปซึ่งทําประกันการรักษาแพทย์สําหรับผู้สงูอายุระยะปลายจะจ่าย 10 เปอร์เซ็นต์ของคา่รกัษา) 

 

⑴ ประกนัสงัคม (ประกนัสุขภาพทีบ่รษิัททําให้) 

คนทํางานหรือครอบครัวน้ันจะสามารถสมัครทําประกันสงัคมของที่ทํางานได้ 

บริษัทที่ทาํงานอยู่จะสมคัรทําประกันและจ่ายค่าประกันให ้

※ประกันการรักษาแพทย์ของต่างประเทศไมส่ามารถใชใ้นประเทศญ่ีปุ่น 

 

ติดตอ่สอบถาม ①บริษัทที่ทํางานอยู่ 

②สํานักงานประกนัสงัคม ฮริาคาตะ (ฮริาคาตะฉะคัยฮกเคน จิมูโชะ) 

        ☎072-846-5011  

5．โรคภยั/สขุภาพ 

http://www.niefa.or.jp/
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⑵ ประกนัสขุภาพพลเมอืง 

ผู้ที่ไม่สามารถสมัครประกันสุขภาพของที่ทํางานได้และอาศัยอยู่ในญ่ีปุ่นเป็นระยะเวลา 1 

ปีข้ึนไปจะต้องสมคัรทาํประกันสุขภาพพลเมอืงซึ่งทางเมืองเนยากาวะดําเนินการอยู่ 

● สถานทีส่มคัร  

ที่ว่าการอําเภอ ฝ่ายประกันสุขภาพพลเมือง(โคคุมงิเคนโคฮกเคน)  ☎072-813-1182  

สิง่ทีจ่าํเปน็ 

・ต้องมีการลงทะเบียนคนต่างชาติ 

・ต้องมีแผนการทีจ่ะอาศัยอยู่ญ่ีปุ่น 1 ปีข้ึนไป 

※ต้องสมคัรทาํประกันต้ังแต่วันที่ได้ลงทะเบียนคนต่างชาติ กรุณาดูรายละเอียด ข้อที่ 2 

ข้ันตอนทางกฎหมาย หรือข้อที่ 7 ทําประกันสุขภาพพลเมือง 

● การชาํระคา่เบีย้ประกนั 

ค่าเบี้ยประกันจะคํานวณโดยรายได้ของปีที่ผ่านมาของผู้ทําประกันทุกป ี

ผู้ทําประกันจะแบง่จา่ยค่าเบี้ยประกันรอบ 1 ป ีเป็น 10 เดือน เริ่มจ่ายต้ังแต่ เดือนมิถุนายน 

ถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป 

วิธกีารชาํระเงนิ 

①หกัจากบัญชีเงินฝากจากธนาคารหรือไปรษณีย์ 

②นําใบเรียกเกบ็ค่าประกันไปจ่ายที่ธนาคาร ไปรษณีย์ ที่ว่าการอําเภอและซิต้ีเสตชั่นต่างๆ หรือ 

ร้านสะดวกซื้อ 

  ③ชําระผ่านไลน์เพย์หรือบัตรเครดิต 

 

ติดตอ่สอบถาม  ที่ว่าการอําเภอ ฝา่ยเรยีกเก็บภาษี (โชซิวโนฟุ)  ☎072-813-1189 

 

● บัตรประกันสุขภาพ (ฮิฮกเคนชะโช) 
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・ออกบัตรประกันสุขภาพใหค้นละหน่ึงใบ 

・เวลาจะไปสถาบันการแพทย์ ต้องนําบัตรประกันสุขภาพไปด้วย 

・บัตรประกันสุขภาพน้ันสามารถใช้ได้ทีส่ถาบันการแพทย์นอกเมืองเนยากาวะ หากไปเที่ยวต่างจงัหวัด 

นําบัตรประกันสุขภาพไปด้วย (ไมส่ามารถใช้ได้ในต่างประเทศ)  

 

※ ขอ้ควรระวงั 

・ห้ามยืมหรือซือ้ขายบัตรประกันสุขภาพกับผู้อื่นซึง่เป็นการกระทําผิดกฎหมายและจะถูกลงโทษ 

・เวลาย้ายบา้น กรุณาย่ืนแจง้ไปที่ว่าการอําเภอที่ย้ายเข้าไป 

・ไมส่ามารถใช้บัตรประกันสุขภาพที่ถึงวันกําหนด กรุณาทาํเรือ่งออกบัตรใหม่ 

บัตรใหม่จะสง่ทางไปรษณีย์ 

・กรุณานําบัตรประกันสุขภาพคืนที่ว่าการอําเภอ 

เจ้าหน้าที่รบัผิดชอบประกันแหง่ชาติเมื่อจะเข้าประกันสุขภาพของบริษทัหรือจะย้ายบ้านไปนอกเมือ

งเนยากาวะ  

※กรณปีระกนัสขุภาพพลเมอืงไมคุ่ม้ครอง 

・การต้ังครรภ์และคลอดธรรมชาติ ศลัยกรรม การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน หรือ การจัดฟัน 

・กรณีได้รับบาดเจบ็โดยต้ังใจ การทะเลาะวิวาท หรอืด้วยการกระทําผิดกฎหมาย 

 

※กรณทีีไ่ปสถาบนัการแพทยโ์ดยไมม่บีตัรประกนัสขุภาพ 

・ชําระคา่รกัษาเต็มราคาแล้วจะรับใบเสรจ็รบัเงินและใบแจ้งรายระเอียดคา่รักษา หลงัจากน้ัน 

ทําเรื่องขอรับเงินย้อนหลงั ณ ที่ว่าการอําเภอ หลงัการตรวจสอบแล้ว ได้รับคืน 70 หรือ 80 

เปอร์เซ็นต์ ของค่ารักษาพยาบาล  

・เมือ่ได้รับการรกัษาที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ อาจจะมบีางกรณีได้รบัคืนค่ารกัษาพยาบาลบางส่วน 

กรุณาสอบถามรายละเอียด 
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※ระบบเบกิเงนิกรณคีา่รกัษาพยาบาลเกนิเพดานทีก่าํหนดไว ้

・กรณคี่ารักษาพยาบาลเกินเพดานทีกํ่าหนดไว้ 

มีการเบิกค่ารกัษาเต็มจํานวนที่เกินเป็นค่ารักษาพยาบาลจํานวนสูง(โคกะกุอเิรียวฮิ) 

กรุณาดําเนินการตามใบแจง้ค่ารกัษาพยาบาลจํานวนสงู(โคกะกุอิเรียวฮิ โนะ โอซริาเซะ) 

ที่ที่ว่าการอําเภอออกให้กับบคุคลน้ัน หลงั 3 เดือนที่ไปโรงพยาบาล  

・กรุณาเก็บใบเสรจ็รบัเงินทีไ่ด้รับจากสถาบันการแพทย์เพราะอาจจะต้องการในการดําเนินการ 

 

ติดตอ่สอบถาม  ที่ว่าการอําเภอ ฝ่ายประกันสุขภาพพลเมอืง(โคคุมงิเคนโคฮกเคน) 

 ☎072-813-1182 

 

(2) กรณเีจบ็ปว่ย・บาดเจบ็                

● โรงพยาบาลหรอืคลนิกิ 

・โรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลจะทาํการตรวจวันธรรมดาหรอืวันเสาร ์

ส่วนใหญ่จะหยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ ์

・ในกรณีฉุกเฉิน โทรแจง้สายด่วนเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน（☎119） 

・เมือ่รับยา ให้คุณหมอหรือเภสชักรอธิบายรายละเอียด 

・เมือ่ต้องไปหาหมอในวันหยุดหรือนอกเวลาบริการ โปรดติดต่อคลินิกฉุกเฉินที่ให้บรกิารในวันหยุด 

 

● คลนิกิฉกุเฉนิทีใ่หบ้รกิารในวนัหยดุ 

คลินิกศูนย์สาธารณะสุขและสวัสดิการประจาํอําเภอ (ซริิซึ โฮเคงฮุกุชิ เซ็นเตอร์)      

 ☎072-828-3931 
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  วันทําการ:วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ ์วันหยุดช่วงสิ้นปแีละวันข้ึนปีใหม่ ระหว่าง วันที3่1 

ธันวาคม ถึง วันที่ 4 มกราคม  

    เวลาทําการ: 9.30-11.30 น. 12.30-16.30 น. 17.30-20.30 น. (แผนกกุมารเวชกรรมเท่าน้ัน） 

    แผนก:   อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และทันตกรรม 

  ที่อยู่：28-22 เนยากาวะชิ อิเคดะนิซิมะจิ ชั้น 1ของศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ 

(โฮเคนฮุกชุิเซ็นเตอร์) 

 

● ศนูยฉ์กุเฉนิทีเ่ปดิใหบ้รกิารตอนกลางคนื 

  ชัน้ 4 ของ ศนูยส์าธารณะสขุประจาํเมอืงฮริาคาตะ (ฮริาคาตะชริซิ ึโฮเคง เซน็เตอร)์  

☎072-840-7555 

วันทําการ: ทกุวัน 

    เวลาทําการ: 20.30 -- 5.30 น. 

    แผนก: กุมารเวชกรรม (อายุน้อยกว่า 15 ปี) 

  ทีอ่ยู่：2-13-13 ฮริาคาตะชิ คินยะฮนมาจ ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยฉุ์กเฉินกลางคนืคทิะ
คาวาช ิ 
(ชัน้ 4 ของ ฮริาคาตะชริซิ ึ
โฮเคง เซน็เตอร)์ 

ไปเกยีวโต 

โกเตน็ย

ามะ 

ม. คนัไซไกโคกโุงะ 

รพ. 
ฮิราคาตะชมิิ

น 

แม่น ้าโยโดะ สะพานคาซะซ

าง ิ

ฮิราคาตะช ิ

ทีว่่าการอ าภอเมืองฮิ

ราคาตะ 

สายเคฮนัคะทะ

โนะ 

สายฟุโดเกยีวโตโ

มรงูิจทิะโนะ 

ถนนเค

ฮนั 

เดยะซิ

ก ิ

ถนนทะงูจมิิน

ามิ 

อเิคะโนะมิยะ 
ยนโชเมะฮงิาซ ิ

อเิคะโนะมิยะคิ
ตะ 

ฮิราคาตะโคเอ็

น 

ฮิราคาตะปาร ์

ค 
สายเคฮนั 

รพ. 
คนัไซอไิดฮิราคาตะ 

มิยะโนะซะคะ 

โฮซกิาโอกะ 

รพ.โฮซกิาโอ
กะ 
โคเซเน็นคนิ 

อามาโนะกาวะ 

มูราโนะ 

เดะบานะบะซ ิโคเซน็จ ิ
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● เครือ่งAED 

 AED ย่อมาจาก Automated External Defibrillator คอืเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 

ในภาษาญ่ีปุ่นเรียกว่า (จิโด ไทไกซิกิ โจไซโดกิ) 

เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่สามารถวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึง่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

โดยอัตโนมัติ และ สามารถให้การรักษาด้วยการชอ็กไฟฟ้ากระตุกหัวใจ โดยใชก้ระแสไฟฟ้า 

หยุดรูปแบบการเต้นของหัวใจทีผ่ิดจงัหวะ เพ่ือเปิดโอกาสให้หวัใจกลับมาเต้นใหมใ่นจงัหวะที่ถูกต้อง 

โดยผู้ทีช่่วยเหลือไม่จาํเป็นต้องมีความรู้ในการใชง้าน AED มาก่อน เพราะคนทั่วไปก็สามารถใชง้านได้ง่าย 

เพียงทําตามคําแนะนําของเครื่อง AED 

ซึ่งสามารถประเมินสถานการณ์ของผู้ป่วยได้อัตโนมัติและช่วยกระตุ้นการทํางานของหัวใจได้อย่างทันท่วงท ี

มีการติดต้ังเครื่องตามสถานที่สาธารณะ เช่น สถานี หรือ 

ร้านสะดวกซื้อตามข้อตกลงระหว่างอําเภอเนยกาวะและร้านสะดวกซื้อในอําเภอ  

ติดตอ่สอบถาม  ที่ว่าการอําเภอ แผนกป้องกันภัยพิบัติ (โบไซกะ)  ☎072-825-2194 

(3)การตรวจสขุภาพและการตรวจรา่งกาย 

การตรวจสุขภาพสามารถทําได้ที่ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคนฟุกุชิ เซ็นเตอร)์ 

หรือสถาบันการแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย การตรวจสุขภาพสมํา่เสมอจะช่วยปอ้งกันโรค 

ตรวจพบโรคและได้รับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว 

วันเวลาและรายละเอียดจะแจง้ในประชาสัมพันธ์  

ติดตอ่สอบถาม  ศนูย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคนฟุก ุชิเซ็นเตอร์)   

แผนกสนับสนุนสุขภาพ(เคนโค ซึกรุิ ซุยซินกะ)  ☎072-812-2002 

 

 

 

 (1) กรณตีัง้ครรภ ์

6．การคลอด/การเลีย้งดบูตุร 



 25 

・กรุณาแจง้”การต้ังครรภ์” ทางเมืองเนยากาวะจะออกสมุดบนัทึกสุขภาพมารดาและบุตร 

・สถานที่แจง้:โคโซดาเตะ เซได โฮคาซึ ซิเอน เซ็นเตอร์ สคิพ (ชั้น 2 ของศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ 

(ฮกเคนฟุกุชิ เซ็นเตอร ์รีแลทโท) 

・ระหว่างต้ังครรภ์ สามารถรับการตรวจสุขภาพมารดาทีค่ลินิกหรือโรงพยาบาลที่มีแผนกศูนย์สุขภาพสตรี 

ในศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการประจาํอําเภอจะใหค้ําปรึกษาฟรโีดยพยาบาลสาธารณสุขหรือผดุงครร

ภ์ ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคนฟุกุช ิเซ็นเตอร์)   

ติดตอ่สอบถาม  โคโซดาเตะ เซได โฮคาซึ ซิเอน เซ็นเตอร์ สคิพ 

     (ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคน ฟุกุชิเซน็เตอร์)  แผนกสนับสนุนเลี้ยงเด็ก (โคโซดาเตะ 

ชิเอนกะ) ☎072-812-2213 
HP: https://www.city.neyagawa.osaka.jp/kurashi/life_event/ninshin/soudan/1590023359838.html 

 

(2) สมดุบนัทกึสขุภาพมารดาและบตุร 

・สมุดบันทึกสุขภาพมารดาและบุตรเป็นสมุดช่วยจดบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ 

เช่น การต้ังครรภ ์การคลอดบุตร 

และการเลี้ยงดูบุตรเพ่ือดูแลสุขภาพของมารดาและบุตร 

・

ต้องนําสมุดน้ีไปทุกครัง้เมื่อจะไปตรวจสุขภาพหรือไปฉีดวัคซนีที่สถาบันการแพท

ย์หรือศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการณ ์  

 

(3) กรณใีหก้าํเนดิบตุร 

● กรณใีห้กําเนิดบุตร 

・ ต้องให้แพทย์หรอืผดุงครรภ์ออก “สูติบัตร” (ชุทโชโชเมโชะ) ทีโ่รงพยาบาล 

https://www.city.neyagawa.osaka.jp/kurashi/life_event/ninshin/soudan/1590023359838.html
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・ ย่ืน “ใบแจ้งเกิด” (ชุทโชโทโดเกะ)  พร้อมนํา “สูติบัตร” (ชุทโชโชเมโชะ) 

ต่อเจ้าหน้าทีฝ่่ายทะเบยีนราษฎร ณ ที่ว่าการอําเภอ   

・ หากบิดามารดาทัง้สองหรือคนใดคนหน่ึงเป็นชาวต่างชาติต้องย่ืนเรื่องทีส่ถานทูตหรือสถานกงสุลของ

ประเทศตัวเอง  

・ให้บุตรไปหาหมอสมํ่าเสมอ 

 

บุตรน้ันสามารถได้รบัการตรวจสุขภาพหรือการฉีดวัคซีนที่ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการณ์หรอืสถาบันกา

รแพทย์ 

● เงินช่วยเหลือการคลอดและเลี้ยงดูบุตรแบบจ่ายเป็นกอ้น (ช ุซัน อิคุจิ อชิิจิกิน)  

ผู้เข้าประกันสุขภาพจะได้รับเงินช่วยเหลือเมือ่คลอดบุตร 

หากทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือมีการแทง้บุตรโดยธรรมชาติหลังต้ังครรภแ์ล้ว 84 วันข้ึนไป 

ก็สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ 

※มรีะบบทีผู่้ปกครองชาํระเงินช่วยเหลือการคลอดและเลี้ยงดูบุตรโดยตรงกับโรงพยาบาล 

 กรุณาติดต่อสอบถามที่ประกันสังคมที่เข้าสมคัรไว้ 

 

(4) เงนิอดุหนนุคา่รกัษาพยาบาลบตุร 

มีระบบช่วยเหลอืคา่รักษาพยาบาลต้ังแต่เกิดจนถึงจบการศกึษาโรงเรียนมัธยมปลาย (หลงัวันครบ 18 ป ี

ถึงวันที่ 31 มีนาคม)สําหรบัชาวต่างชาติที่ลงทะเบยีนคนต่างชาติในเมืองเนยากาวะ 

แต่จะไมส่ามารถรับสิทธ์ิน้ีได้หากไมไ่ด้เข้าประกันสุขภาพ  

เอกสารที่จําเป็น 
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①บัตรประกันสุขภาพของบุตร 

②ใบรับรองการจัดเก็บภาษ ี(คะเซโชะโทคโุชเมโชะ)  กรณีย้ายเข้ามาอยู่ในเมอืงเนยากาวะหลังวันที่ 

2 มกราคมที่ย่ืนเรื่อง มีบุตรอายุครบ 6 ขวบต้ังแต่วันเกิดจนถึงวันที ่31 มีนาคม  

 

สถานทีย่ืน่ ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคนฟุกุชิ เซน็เตอร์)  แผนกบรกิารพลเมือง 

ฝ่ายอุดหนุนค่ารักษาพยาบาล ☎072-812-2363 

(เกี่ยวกับใบแจง้เกิด) ทีว่่าการอําเภอ ฝ่ายทะเบียนราษฎรและฝ่ายทะเบียนที่อยู่อาศัย(โคเซคิ จคูิ)   

☎072-825-2215 

ซิต้ีสเตชั่นต่างๆ ศูนย์ให้บริการประชาชนโฮริมโิซะ 

 

(5)เงนิชว่ยเหลอืและการสนบัสนนุบตุรสาํหรบัครอบครวัผู้ปกครองเลีย้งเดีย่ว 

⑴ เงินช่วยเลีย้งดูบุตร (ข้อมลู ณ เดือนมิถุนายน ปี 2020) 

พ่อแม่ทีเ่ลี้ยงดูเด็กไมเ่กินชั้นมัธยมต้นและอาศัยอยู่ที่เดียวกับเด็กจะมีสทิธ์ิรับเงินช่วยเลี้ยงดูเด็ก 

 

ติดตอ่สอบถาม  ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคนฟุกุชิ เซ็นเตอร์)  แผนกคุ้มครองเด็ก 

(โคโดโมะโอะมาโมรุกะ)  ☎072-812-2210 

 

⑵ โครงการช่วยเหลือครอบครัวผูป้กครองเลี้ยงเด่ียว 

โครงการช่วยเหลือครอบครัวผูป้กครองเลีย้งเด่ียวจะช่วยเงินคา่รักษาพยาบาล (ฮโิทริโอยะคะเท 

อิเรียวฮิ โจเซ) 

ติดตอ่สอบถาม  ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคนฟุกุชิ เซ็นเตอร์)  แผนกบรกิารพลเมือง 

ฝ่ายอุดหนุนค่ารักษาพยาบาล ☎072-812-2363 
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⑶ มีสิทธ์ิรบัเงินช่วยในการเลี้ยงดูบุตร (จโิดฟุโยเทอาเทะ)  

⑷ ครอบครัวผู้ปกครองเลี้ยงเด่ียวสามารถปรึกษาด้านการใชช้ีวิตและปัญหาได้ตามหมายเลขโทรศพัท์น้ี 

 

ติดตอ่สอบถาม  ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคนฟุกุชิ เซ็นเตอร์)แผนกคุม้ครองเด็ก 

(โคโดโมะโอะมาโมรุกะ)  ☎072-812-2210 

 

(6) กรณฝีากเดก็ (เชน่โรงเรยีนสถานรบัเลีย้งเดก็) 

⑴ สถานรบัเลี้ยงเด็ก เนอสเซอรี่ (โฮอคิโุชะ) เนอสเซอรี่กึ่งอนุบาล (นินเต โคโดโมะเอ็น) 

และเนอสเซอรี่ภายในสาํนักงาน (จิเกยีวโชะในโฮอิคจุิเกียวโชะ)  

สถานรบัเลี้ยงเด็กเป็นสถานที่ดูแลเด็กแทนผูป้กครองที่ไมส่ามารถเลี้ยงดูเด็กได้ในที่บ้านเน่ืองจากการ

ทํางาน ฯลฯ 

 

・เงื่อนไขในการใช้บริการ：กรณีมีการทํางานมากกว่า 64 ชั่วโมงต่อเดือน 

การต้ังครรภ์หรือการคลอดบุตร การเจบ็ป่วยหรือความพิการ การดูแลพ่อแม่ 

การเข้าร่วมกจิกรรมอาสาฟ้ืนฟูหลงัจากภัยพิบัติ การหางานทาํอย่างต่อเน่ือง หรอืการเข้าศกึษาต่อ 

・เกณฑ์การรับ：โดยทัว่ไป หลงัการลาเพ่ือคลอดบุตรจนถึงก่อนเข้าโรงเรียนประธม 

・ค่าบริการ：ข้ึนอยู่กับภาษีที่ชําระในอําเภอ เมืองและหมู่บา้นที่ผู้ปกครอง (พ่อและแม่) สงักัดอยู่ 

・สถานทีร่บัสมคัร：แผนกเลี้ยงดูเด็ก เนอสเซอรี่ของรัฐบาล 

อาคารสง่เสริมการเลี้ยงดูเด็ก(โคโดโมะเซ็นเตอร์) 

・เอกสารทีจ่ําเป็น：(ชิเซซึกาตะคิวฮุคิน ชิอิคิกาตะโฮอิคคุิวฮซิิคิวนินเทชินเซโชะ เคน 

โฮอคิุโชะโทรโิยโชเซโมชิโกมโิชะ) (คะเทโจเคียวชินเซโชะ) 

 

ติดตอ่สอบถาม  ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคนฟุกุชิ เซ็นเตอร์)  
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 แผนกเลี้ยงดู (โฮอิคกุะ)  ☎072-812-2552 

 

⑵ สถานทีร่ับดูแลเด็กประถมหลงัเลิกเรียน (รซูึคะเทจิโดไค) 

สถานที่รบัดูแลเด็กประถมหลงัเลกิเรียนจะต้ังอยู่ในโรงเรียนประถมต่าง ๆ  

มีประสงค์ที่จะใหโ้อกาสเล่นกฬีาที่เหมาะสมหรอืใช้ชีวิตร่วมกนัหลงัเลิกงานหรอืวันหยุดยาวสําหรบัเด็กปร

ะถมที่ไม่มีผูป้กครองอยู่ที่บ้านตอนกลางวันเน่ืองจากผูป้กครองต้องไปทํางาน  

・ต้องสมคัรกอ่นใช้บรกิาร (เสียคา่บรกิาร) 

 

ติดตอ่สอบถาม  ที่ว่าการอําเภอ อาคารตะวันออก คณะกรรมการการศกึษา  

แผนกยุวชน (เซโชเน็นกะ) ☎072-813-0075  

(7) การสนบัสนนุการเลีย้งดเูดก็ 

⑴ อาคารสง่เสริมการเลีย้งดูเด็ก (โคโดโมะเซ็นเตอร์) 

 

สถานที่เล่นสําหรับเด็กและผู้ปกครองทีผู่้ปกครองสามารถแลกเปลี่ยนข้อมลูซึ่งกันและกันโดยเข้าฟังสมัมนา

หรือคอรส์เรียน นอกจากน้ันยังใหค้ําปรึกษาเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก 

กลุ่มเปา้หมาย: เด็กอายุ 0 จนถึงเข้าโรงเรียนประถม และผู้ปกครองเด็ก 

เวลาทําการ: 10.00 น. - 16.00 น. 

วันหยุด :      ทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่ 2 และระหว่างวันที่ 29 ธันวาคมถึงวันที่ 3 มกราคม 

ติดตอ่สอบถาม  โคโดโมะเซ็นเตอร์ ☎ 072-839-8815 

⑵ การเย่ียมทารกแรกเกิด 

 พยาบาลผดุงครรภ์จะเย่ียมบ้านและใหค้ําปรึกษาในการเลี้ยงดูเด็กหลงัคลอดภายใน 28 วัน 

ทั้งเรือ่งการเลี้ยงเด็กด้วยน้ํานม การเติบโตของเด็ก การดูแลสขุภาพหลังคลอด ฯลฯ  
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 สมคัรได้โดยสง่จดหมายที่แนบไว้ใน “โนบิยาคะ” ภาคผนวกของสมุดบันทึกสุขภาพมารดาและบุตร หรือ 

โทรสมัครโดยตรง 

 

ติดตอ่สอบถาม  ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคนฟุกุชิ เซ็นเตอร์)  

แผนกสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็ก(โคโซดาเตะซิเอ็นกะ)  ☎072-838-0374 

 

⑶ การเย่ียมเด็กทารก (คอนนิจวิะ อาคะจัง โฮมน) ※ยกเว้นบ้านที่เคยใชบ้ริการ การเย่ียมเด็กแรกเกิด 

 เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ (มินโซอิอิน หรือ 

จิโดอิอิน)จะเย่ียมทกุบ้านที่มีเด็กทารกที่เกิดก่อน 4 เดือน 

และจะแจกนิตยสารรวบรวมข้อมลูทีส่นับสนุนการเลี้ยงดูเด็ก “โคโซดาเตะนาบิ” และ 

“โคโซดาเตะแมป”  

   บ้านที่มสีิทธ์ิจะมีจดหมายสง่มาแจง้ล่วงหน้า (ไม่จําเป็นต้องสมัคร) กรณีไม่อยู่บ้านตอนเย่ียม 

เจ้าหน้าที่จะมาเย่ียมอีกครัง้ในภายหลงั 

 ※เจ้าหน้าที่เย่ียมจะผ่านการฝึกงานและถือบัตรประจําตัว 

 ※โปรดติดป้ายชือ่หน้าบ้านเพ่ือความสะดวกในการสง่นิตยสาร 

 

ติดตอ่สอบถาม  ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคนฟุกุชิ เซ็นเตอร์)  

แผนกสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็ก(โคโซดาเตะซิเอ็นกะ)  ☎072-838-0374 

HP:http://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/kodomo/kosodatesienka/kosodatesien/kosodate_navi/1379573821323.

html 

 

⑷ กรณีมีปัญหาในเลี้ยงเด็ก 

① ใหค้ําปรึกษาเกี่ยวกบัเด็ก (จโิดโซดัน) 

http://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/kodomo/kosodatesienka/kosodatesien/kosodate_navi/1379573821323.html
http://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/kodomo/kosodatesienka/kosodatesien/kosodate_navi/1379573821323.html
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 สามารถปรึกษาเรื่องการเลี้ยงเด็ก การอบรมสัง่สอนเด็ก การกระทาํผิด ความพิการได้ 

  

ติดตอ่สอบถาม  ศนูย์เด็กและครอบครัว ชโูอในจังหวัดโอซาก้า (โอซากะฟุ ชโูอ 

โคโดโมะคะเทเซ็นเตอร)์  ☎072-828-0161 

HP: http://www.pref.osaka.jp/kodomokatei/ 

 

②  ให้คาํปรึกษาสําหรบัเด็ก(โคโดโมะโซดัน) 

 สามารถปรึกษาปญัหาทั่วไปได้สําหรบัเด็กจนถึงอายุ18 ป ี 

  

ติดตอ่สอบถาม  ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคนฟุกุช ิเซ็นเตอร์) แผนกคุ้มครองเด็ก 

(โคโดโมะโอะมาโมรุกะ) ปรึกษาเด็ก(โคโดโมะโซดัน) ☎072-838-0181 

 

③ ใหค้ําปรึกษาเรื่องการกลั่นแกลง้ 

 

เมืองเนยากาวะได้เปิดเคาน์เตอร์ใหค้ําปรึกษาประจําเมืองเรื่องการกลั่นแกลง้สําหรบัเด็กนักเรียนประ

ถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น รวมถึงผูป้กครองของเด็กเรยีน 

 

วิธีการใชบ้รกิาร: สามารถติดต่อสอบถามโดยโทรฟรีเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ดังข้างลา่งน้ี 

ส่งอีเมล์ หรือ ผ่านแอปพลิเคชันทางการของเมืองน้ี 

กรณีมีบุตรที่เรียนโรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนต้นประจําเมือง 

กรุณาสง่จดหมายแจง้รายงานการถูกกลั่นแกลง้ที่แจกให้ทุกเดือนทางไปรษณีย์ 

 

ติดต่อสอบถาม ที่ว่าการอาํเภอ แผนกการตรวจ (คันซะสึกะ) 

http://www.pref.osaka.jp/kodomokatei/
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☎0120-783-066 (โทรฟรเีพ่ือปรกึษาการกลั่นแกล้ง) 

อีเมล์: kansatsu@city.neyagawa.osaka.jp 

④ หมายเลขโทรศัพท์ 110 สําหรับสิทธิมนุษยชนของเด็ก 

 สามารถปรึกษาเรื่องการรงัแก การทําร้ายรา่งกาย การปฏิเสธจากโรงเรียน การกระทาํผิดได้ 

  

ติดตอ่สอบถาม 

 ・กระทรวงยุติธรรม          โทรฟร ี ☎0120-007-110 

 ・สํานักกฎหมายโอซาก้า โทรจากโทรศัพท์IP ☎06-6942-1183 

 

(8) โคโซดาเตะ รเีฟรซคนั รแีลทโท (RELATTO) 

สถานที่สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กสําหรับผู้หญิงต้ังครรภ์ เด็กกอ่นเข้าโรงเรียนประถมและผู้ปกครอง 

ผ่านทาง “การละเล่นสําหรบัเด็ก” “การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์” และ “การปรกึษากัน”  

 

●บริการ 

 ⑴ คิดส์ สมายล ์พารค์ 

เด็กก่อนเข้าโรงเรยีนประถมและผู้ปกครองสามารถสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ เช่น 

บ่อบอลสวนสนุกขนาดใหญ่ได้ รวมไปถึงการละเล่นแสดงบทบาทสมมุติ เป็นต้น 

 ⑵ การรบัดูแลเด็กชั่วคราว 

สามารถฝากเด็กอายุต้ังแต่ 3 เดือนถึงก่อนเข้าโรงเรียนประถมที่อาศัยอยู่ในเมืองเนยากาวะ 

คิดอัตราต่อ 1 ชั่วโมง สามารถจองได้ผ่านแอปพลิเคชั่น  “มตโตะ เนยากาวะ” 

 ⑶ โคโซดาเตะ เซได โฮคาซึ ซเิอ็นเซ็นเตอร์  

หญิงต้ังครรภส์ามารถรับการสนับสนุนเป็นพิเศษโดยพยาบาลสาธารณสุขหรือผดุงครรภ์ 

มีการให้คาํปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (การดูแลเต้านมต้ังแต่ระยะต้ังครรภ์) 

mailto:kansatsu@city.neyagawa.osaka.jp
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⑷  แฟมิลี ่ซัพพอร์ท เซ็นเตอร ์

แฟมิลี่ ซัพพอร์ท 

เซ็นเตอร์เป็นเครือข่ายของสมาชิกทีส่นับสนุนการเลี้ยงเด็กในชุมชนโดยจบัคู่ผู้ปกครองของเด็กอายุ 0–12 

ปีที่อาศัยอยู่ในอําเภอและต้องการความช่วยเหลือกับผู้ที่อยากสนับสนุนการเลี้ยงเด็กที่อาศัยอยู่ในอําเภอห

รืออําเภอใกล้เคียง 

 ⑸ คอรส์เรียน 

มีคอร์สเรียนที่มีบริการรับดูแลเด็กชั่วคราวหรือคอร์สเรียนที่มคีวามสนุสนานทั้งพ่อและแม่และเด็ก 

ทําให้พ่อและแม่ได้เปลี่ยนบรรยากาศระหว่างเลีย้งดูเด็กผ่านกิจกรรมตามฤดูกาล 

 

●วิธีการใชบ้รกิาร 

⑴ คิดส์ สมายล์ พารค์：ลงทะเบียนแล้ว จะสามารถใช้บริการได้ (มคี่าใช้บริการ) 

⑵ การรับดูแลเด็กชั่วคราว：หลงัการสัมภาษณ์ (ลงทะเบียน) เสร็จแล้ว 

จองผ่านแอปพลเิคชั่นของอําเภอหรือโทรจองกจ็ะสามารถใชบ้ริการได้ (มคี่าใช้บริการ) 

⑶ โคโซดาเตะ เซได โฮคาซ ึซิเอ็นเซ็นเตอร์：ไม่ต้องจองล่วงหน้า วันเวลาทําการ วันธรรมดา 9.00 - 

17.30 น. (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดช่วงสิ้นปีและวันข้ึนปีใหม่ ระหว่าง วันที่ 29  

ธันวาคมถึงวันที่ 3 มกราคม) 

⑷ แฟมิลี ่ซัพพอร์ท เซ็นเตอร：์ลงทะเบียนแล้ว จะสามารถใช้บรกิารได้ 

⑸ คอรส์เรียน：ต้องสมคัรลว่งหน้าก่อนใช้บริการ 

ติดตอ่สอบถาม  โคโซดาเตะ รีเฟรซคัน รีแลทโท  ☎072-800-3862 

 

 

 

(1) โรงเรยีนอนบุาล 

7. โรงเรยีน/การศกึษา 
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⑴ โรงเรยีนอนบุาลประจาํอาํเภอ (ขอ้มลู ณ เดอืนเมษายน ป ี2020) 

โรงเรียนอนุบาลประจาํอําเภอมีอยู่ 4 แห่ง รับเด็กต้ังแต่ อายุ 4–5 ป ี

ติดตอ่สอบถาม  ที่ว่าการอําเภอ อาคารตะวันออก คณะกรรมการการศึกษา 

แผนกธุระการการศกึษา(กะกุมกุะ) ☎072-813-0072 

 

⑵ โรงเรยีนอนบุาลเอกชน (ขอ้มลู ณ เดอืนเมษายน ป ี2020) 

โรงเรียนอนุบาลประจาํอําเภอมีอยู่ 5 แห่ง รับเด็กต้ังแต่ อายุ 3–5 ป ี

ติดตอ่สอบถาม  สมาคมโรงเรยีนอนุบาลเอกชนประจาํจงัหวัดโอซากา้ 

(โอซากะฟุริซึซริิซึโยจิเอ็นเร็นเม)  ☎06-6351-5574 HP: http://www.kinder－osaka.or.jp/ 

(2) โรงเรยีนประถมศกึษา・มธัยมศกึษาตอนตน้ 

・โรงเรียนประถมและมธัยมจะเริ่มปีการศึกษาต้ังแต่วันที่ 1 เมษายนและจะจบการศกึษาวันที่ 31 

มีนาคม โดยทั่วไปแล้วมักแบง่การศึกษาออกเป็น 3 ภาคเรียน 

・โรงเรียนประถมและมัธยมจะจัดหนังสือเรยีนให้ฟร ี

・โรงเรียนประถมและมัธยมจะมีอาหารกลางวันซึ่งต้องชําระคา่อาหารกลางวัน 

・หากไม่สามารถชาํระเงินค่าอาหาร มรีะบบช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน (ซิวกาคุเอนโจะ) 

กรุณาสอบถามครูในโรงเรียน 

 

ติดตอ่สอบถาม  ที่ว่าการอําเภอ อาคารตะวันออก คณะกรรมการการศึกษา 

แผนกกลยุทธ์การศึกษาและธุระการ(เคยีวอิคเุซซาคโุซมุกะ) แผนกธุรการการศึกษา(กะกุมุกะ) 

แผนกชี้นําการศกึษา(เคียวอคิุซโิดกะ) ☎072-824-1181 

HP:https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/kyoikuiinnkai/kyouikutop/index.html 

 

(3) สาํหรบัเดก็ตา่งชาตทิีจ่ะไปโรงเรยีนในประเทศญีปุ่น่ 

http://www.kinder-osaka.or.jp/
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/kyoikuiinnkai/kyouikutop/index.html
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ที่ประเทศญ่ีปุ่น การศึกษาภาคบงัคบัเริม่ต้ังแต่โรงเรียนประถมจนถึงโรงเรยีนมัธยม 

แต่เด็กชาวต่างชาติไม่บงัคับให้เรียนทีโ่รงเรียนในญ่ีปุ่น กรณีให้เด็กชาวต่างชาติเข้าโรงเรียนในญ่ีปุ่น 

ถ้าดําเนินการแล้วใครๆ ก็เข้าเรียนได้ 

 

● ขัน้ตอนการดาํเนนิการเขา้โรงเรยีนในญีปุ่น่  

・เวลาจดทะเบียนถ่ินที่อยู่ที่ที่ว่าการอาํเภอ ถ้ามีประสงคใ์ห้เด็กเข้าโรงเรียนในญ่ีปุ่นต้องแจ้ง และขอ 

“ใบสมคัรเข้าเรียน (ซิวกาคุ ซินเซโช)” 

・เจ้าหน้าทีจ่ะแจง้ชื่อและที่อยู่ของโรงเรียนประถมหรือโรงเรียนมัธยมที่เด็กจะเข้าเรียน 

・ย่ืน “ใบขอย้ายโรงเรียน (เท็นนิวงะค ุซึจโิช) 

 

ติดตอ่สอบถาม  ที่ว่าการอําเภอ อาคารตะวันออก คณะกรรมการการศึกษา 

แผนกธุระการการศกึษา(กะกุมกุะ) ☎072-813-0072  

 

● กรณเีดก็พดูภาษาญีปุ่น่ไมค่ลอ่ง  

เด็กที่ไม่เข้าใจภาษาญ่ีปุ่นสามารถจ้างล่ามที่คอยดูแลการเรียนในชั้นเรยีนและชีวิตในโรงเรียนเพ่ือเรี

ยนเองได้  

 

ติดตอ่สอบถาม  ที่ว่าการอําเภอ อาคารตะวันออก คณะกรรมการการศึกษา 

แผนกชี้นําการศกึษา(เคียวอคิุซโิดกะ) ☎072-813-0071 

 

 

 

(1) จกัรยาน 

8．การจราจร 
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จักรยานต้องจอดที่สถานที่กําหนด เช่น ทีจ่อดจกัรยาน 

การจอดจักรยานบนถนนจะสร้างเดือดรอ้นให้กบัคนอื่น 

ถ้าฝ่าฝืนกฎหมายการจราจรในการขับข่ีจักรยานกจ็ะถูกจําคุกหรือเสียคา่ปรบั 

เช่นเดียวกับรถยนต์หรอืมอเตอรไ์ซค์  

 

●เวลาขับข่ีจักรยาน 

มีกฎระเบยีบการจราจรดังต่อไปน้ี โปรดปฏิบัติตามกฎ 

หากก่อให้เกิดอุบัติเหตุโดยฝ่าฝืนฎหมายการจราจรกจ็ะถูกลงโทษอย่างเข้มงวด แมว่้าจะเป็นจักรยานก็ตาม 

・ข่ีจักรยานชิดรมิด้านซ้ายของถนน 

・ให้เดินจงูจักรยานเมื่อผ่านทางเดินสําหรับคนเดิน 

・ในพ้ืนที่ที่มีป้ายหรอืสัญญาณจราจรกําหนดไว้ “ สามารถข่ีจกัรยานได้ (จิเต็นชะ ซโึกคะ)” 

ให้ชะลอข่ีจักรยานและชิดริมด้านในของถนน 

・กรณีที่ขวางทางสัญจรผู้ที่เดินเท้าอยู่น้ัน จะต้องหยุดข่ีก่อนชัว่คราว 

・การซ้อนท้ายจักรยานจะเท่ากบัฝ่าฝืนกฎหมายจราจร 

※ยกเว้นกรณีผู้ขับข่ีจกัรยานที่มีอายุ 16 ปีข้ึนไป จะซ้อนเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 6 

ขวบให้น่ังที่น่ังสําหรับเด็ก  

・ต้องเปิดไฟจักรยานในเวลากลางคืน 

・การข่ีจักรยานเมื่อด่ืมแอลกอฮอลจ์ะเท่ากบัฝ่าฝืนกฎหมายจราจร 

・การข่ีจักรยานไปกางร่มไป เล่นมอืถือไปหรือคุยโทรศพัท์ไปจะเท่ากับฝา่ฝืนกฎหมายจราจร 

 

●การลงทะเบยีนปอ้งกนัการขโมยจกัรยาน 
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เวลาใชจ้ักรยานต้องมีการลงทะเบียนจกัรยานเพ่ือระบเุจ้าของจักรยาน 

หากจกัรยานถูกขโมยจะมโีอกาสได้กลบัคืนมาสงู นอกจากน้ัน 

หากมีตํารวจมาถามแล้วตํารวจกจ็ะไม่สงสยัว่าขโมยจักรยานมาเพราะสามารถระบุเจา้ของได้ทันที 

การลงทะเบียนต้องเสียค่าลงทะเบียน 600 เยนทีร่้านขายจักรยาน 

จดที่อยู่และชื่อสกลุไว้ในใบลงทะเบียน กรณไีด้รับจกัรยานจากเพ่ือน 

สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ในนามตนเอง 

 

●การยึดจักรยาน 

เมืองเนยากาวะได้กําหนดบรเิวณสถานีเป็นบริเวณห้ามจอดจกัรยาน 

จักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ทีจ่อดบริเวณน้ันจะถูกยึดในวันน้ัน 

 

●การเก็บจักรยานที่ถูกยึด 

ทางอําเภอจะเก็บจักรยานที่ถูกยึดไว้ในสถานที่เกบ็ในสถานี และจะกําจัดทิ้งในกรณีไมม่าแสดงตัว 

หากระบเุจ้าของจกัรยานได้จากหมายเลขหรือทะเบียนปอ้งกันขโมยจะส่งใบแจ้งคืนทางไปรษณีย์(เฮนคัน

ซึจิ ฮะงะกิ) 

 

●การรบัคืนจกัรยาน  

สถานที่รบัคืน：สถานทีเ่กบ็จักรยานในสถานี ☎072-824-5165 

(7-1 อูซึมาซะ ทาคาซคึะโช อําเภอเนยากาวะ) 

วันเวลารับคืน：วันจันทร์ถึงวันศกุร์ ทกุวันเสาร์ของสัปดาห์ที่ 2 และ 4 หรือทุกวันอาทิตย์ของสปัดาห์ที่ 

1 และ3 ของเดือน 

9. 00 - 17.00 น. (ยกเว้น วันหยุดนักขัดตฤกษ์ วันหยุดช่วงสิน้ปีและวันข้ึนปีใหม่ ระหว่าง วันที่29 

ธันวาคม ถึง วันที3่ มกราคม) 
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ค่าปรับในการยึด：จกัรยาย 2,500 เยน 

มอเตอร์ไซค์ 4,000 เยน 

มอเตอร์ไซค์ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 50cc (เก็นซึกิ) 5,000 เยน 

ของจาํเป็น           ①บัตรประจําตัว (ใบอนุญาตขับข่ี บัตรประกันสุขภาพ บัตรนักเรียนหรอืนักศึกษา) 

②กุญแจรถจักรยานหรือมอเตอรไ์ซค ์

③ตราประทับ 

④จดหมายใบแจง้คืน (เฮนคันซึจ ิฮะงะก)ิ หากม ี

 

ติดตอ่สอบถาม  ที่ว่าการอําเภอ ฝ่ายกลยุทธ์การจราจร (โคซึเซซะกุกะ)  ☎072-813-1207 

 

 

 

(2) โครงการรถโดยสาร 

ตามที่ผลทดสอบ “โครงการรถตู้โดยสารเนยากาวะ” ซึ่งให้ผูร้บับรกิารไปยังจุดสถานทีท่ีเ่ขตกําหนด (เช่น 

ซุปเปอร์มารเก็ต โรงพยาบาล ฯลฯ)  ด้วยการโทรไปขอรับบริการน้ีโดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย  

โครงการน้ีจะขยายพ้ืนทีใ่ห้บริการโดยใช้แท็กซี่แทน 

และรับสง่ไปยังจุดหมายทีกํ่าหนดรวมไปถึงสถานทีน่อกเขตพ้ืนทีท่ีก่ําหนด 

 

・กลุ่มเปา้หมาย：ผู้สงูอายุ 70 ปีข้ึนไป หญิงต้ังครรภ ์หรือ คนพิการ ฯลฯ 

・เขตพ้ืนทีใ่หบ้รกิาร：เขตนาริตะ เขตนินนะจิ เขตคาโฮก ุ

・วันทําการ：วันธรรมดาเท่าน้ัน (หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

และวันหยุดช่วงสิ้นปีและวันข้ึนปีใหม ่ระหว่าง วันที ่29 ธันวาคม ถึง วันที่ 3 มกราคม 

 ・เวลาทําการ：9.00--17.00 น.  



 39 

 ・เวลารับการจอง：8.45-17.00 น.   

※รับแค่วันทําการเท่าน้ัน 

※รับการจองในเวลาที่กําหนดเท่าน้ัน ไมร่ับการจองนอกเวลา 

วิธีการใชบ้รกิาร：①โทรหาบริษทัแทก็ซี่ และแจง้ว่า 

“อยากเรียกแทก็ซี่ของโครงการเมืองเนยากาวะ  (ภาษาญ่ีปุ่นว่า.... “ เนยากาวะ โนรไิอแท็กซี ่โอะ 

โอเนไกซีมาสึ” )” 

       (หมายเลขโทรศัพท์) 

     นิฮนแทก็ซี่  072-827-5151 

     ไดอิจโิคซ ึ 072-844-0202 

     เขตคาโฮก ุ 080-9943-0237 

     ②แจ้งที่อยู่ ชื่อ จํานวนผูโ้ดยสาร และสถานทีไ่ป 

     ③รถแท็กซีจ่ะมารบัและข้ึนรถ 

 

ติดตอ่สอบถาม  ที่ว่าการอําเภอ ฝ่ายกลยุทธ์การจราจร (โคซึเซซะกุกะ)  

☎072-824-1785 (หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะโครงการรถโดยสาร) 

 

(3) โครงการสง่เสรมิใหใ้ชร้ถโดยสารประจาํทาง 

โครงการน้ีจะแจกคูปองรถโดยสารประจําทางให้กับผู้สงูอายุ หญิงต้ังครรภ์ และคนพิการ 

เพ่ือส่งเสริมการใชร้ะบบขนส่งมวลชนสาํหรับกลุ่มเปา้หมายดังกลา่ว  โดยใช้คปูองน้ี 

เพ่ือเป็นส่วนลดค่าโดยสารประจําทางจากปกติ 230 เยน ชําระเพ่ิมเพียง 100 เยน 

(สําหรับคนพิการชาํระเพ่ิมเพียง 50 เยน)  

 

・ผู้ทีไ่ด้รับบริการ：ผู้สงูอายุ (70 ปีข้ึนไป)  หญิงต้ังครรภ และ คนพิการ  
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・วิธีการใช้บรกิาร：ชําระค่าโดยสารโดยหักจากคปูองรถโดยสาร และ 

ให้ใสใ่บคูปองในเครื่องเกบ็ค่าโดยสารหยอดเหรียญ (คปูอง 1 ใบเท่ากับ 130 เยน 

สําหรับคนพิการ คปูอง 1 ใบเท่ากับ 70 เยน  เลม่หน่ึงมีคปูอง 10 ใบ)  

สําหรับคนพิการ กรุณาแสดงสมุดบันทึกคนพิการ (ชินไทโชไกชะเทะโช) หรือ  

สมุดการเลี้ยงดู (เรียวอิกุเทะโจ) ใหค้นขับรถ 

・เส้นทางที่ใช้ได้：สามารถใช้ได้ในเขตเมอืงน้ี  หรอื 

หากน่ังออกไปนอกเมืองเนยากาวะแล้วก็สามารถใช้คปูองได้ต่อเมื่อข้ึนหรอืลงที่ป้ายรถ

ทียู่่ในเขตเมืองเนยากาวะเท่าน้ัน 

・การแจกคปูอง：จํากัด 3 เลม่ต่อคน 

●ผู้สงูอายุ ⇒ สง่ทางไปรษณย์ีให้ทุกคน  (สามารถสง่ได้ 1 เล่ม) 

●หญิงต้ังครรภ ⇒ แจกพร้อมเมื่อรบัสมดุบันทกึแม่และเด็ก 

●คนพิการ ⇒ สง่ทางไปรษณีย์ให้ทุกคน  (สามารถสง่ได้ 1 เล่ม)  

 

  ※  ผูใ้ดอยากจะรบัเลม่ ที ่2 หรือ เล่ม ที ่3 ต้องมารบัที ่ว่าการอําเภอ ฝ่ายกลยุทธ์การจราจร 

(โคซึเซซะกกุะ) 

・เอกสารที่ใชเ้มื่อรบัคปูอง：ผูสู้งอายุ ⇒ เอกสารที่ใช้แสดงตน※              

หญิงต้ังครรภ ⇒ สมุดบันทึกสุขภาพมารดาและบุตร และ 

เอกสารที่ใช้แสดงตน  

คนพิการ ⇒ สมุดบันทึกคนพิการ (ชินไทโชไกชะเทะโช) หรอื  

สมุดการเลี้ยงดู (เรียวอกุิเทะโจ) 

※（ตัวอย่างเอกสารทีใ่ช้แสดงตน） 

“ใบขับข่ีรถยนต์”  “ใบรับรองประวัติการขับข่ีรถยนต์”   

“บัตรมายนัมเบอร”์  “บัตรประกันสุขภาพ”  ฯลฯ 
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ติดตอ่สอบถาม  ที่ว่าการอําเภอ ฝ่ายกลยุทธ์การจราจร (โคซึเซซะกุกะ)  ☎072-813-1207 

 

 

 

(1) ภาษ ี

ชาวต่างชาติก็มีหน้าที่ต้องชําระภาษเีช่นเดียวกันชาวญ่ีปุ่น ภาษีมีประเภทดังต่อไปน้ี ภาษีเงินได้ 

ภาษีถ่ินที่พักอาศัย ภาษกีารบริโภค ภาษรีถยนต์ (การมรีถ) ภาษีสินทรัพย์ถาวร (อสงัหารมิทรพัย์ เช่น 

บ้านและที่ดิน) 

●ภาษเีงินได้ (โชโทคเุซ) 

ภาษีเงินได้คือภาษีที่ถูกเรียกเก็บจากเงินได้ของบคุคล สําหรบับุคคลได้รับเงินเดือนจากบริษทั 

ภาษีเงินได้จะหักจากเงินเดือนทุกเดือน 

・บคุคลลาออกจากงานระหว่างปีต้องรบัใบหักภาษ ีณ ที่จา่ย (เก็นเซ็นโชซิวเฮียว) 

・

บุคคลทีช่ําระค่ารกัษาพยาบาลจํานวนมากหรือชําระค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียเพราะภัยพิบัติจะสามารถรับภาษีเ

งินได้คืนโดยย่ืนแบบแสดงรายการชําระภาษีเงินได้สิ้นป ี(คะคเุทชิงโคะคุ)  

・การปรบัภาษีตอนสิ้นปี เนนมะซโึชเซ (สําหรับบุคคลทํางานในบริษัท) 

เงินเดือนของทุกเดือนจะถูกเรียกเกบ็ภาษี ตอนสิ้นปี 

บริษัทจะดําเนินการขอปรับภาษีทีช่ําระไปแล้วใน 1 ปีเมือ่ชําระภาษีมากไปหรอืน้อยไป 

 

●ภาษีถ่ินที่พักอาศัย  (จูมงิเซ) 

ภาษีถ่ินที่พักอาศัยคอืภาษีที่เรียกเก็บทีจ่ะใชร้ายได้ปีก่อนหน้ามาคาํนวณ 

ภาษีน้ีต้องชําระกบัเมืองหรือเทศบาลที่อาศัยอยู่ ณ วันที่ 1 เดือนมกราคม  

9. ภาษ/ีประกนัภยั 
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กรณีทีม่ีแผนที่จะกลบัประเทศตัวเองหลงัลาออกจากงาน 

อาจจะมโีอกาสถูกเรียกเกบ็ภาษีย้อนหลงัในปีถัดไป 

โปรดย่ืนเอกสารทีเ่กีย่วข้องให้กับผู้ทาํหน้าที่ดูแลเรื่องการชําระภาษีแทนให้ที่ว่าการอําเภอ 

 

●ภาษกีารบรโิภค (โชฮิเซ) 

ภาษกีารบริโภคคอืภาษีต้องเสียเวลาซือ้ของหรือใช้บริการต่างๆ  

 

ติดตอ่สอบถาม  ที่ว่าการอําเภอ ฝ่ายเรียกเก็บภาษี (โชซิวโนฟุ)  ☎072-824-1189 

(2) ประกนัภยั 

●ประกันการเจ็บป่วยระยะยาว (ไคโกะฮกเคน) 

ผู้ประกันตนในการประกันรักษาพยาบาลที่มีอายุ 65 ปีข้ึนไปและผูป้ระกันตนที่มีอายุ 40-64 ปี 

สามารถใชบ้ริการการดูแลได้หากได้รับการรับรองความจําเป็นต้องได้รบัการดูแลและการช่วยเหลอืในกร

ณีอยู่ในเงื่อนไขการใช้บริการ 

 

ติดต่อสอบถาม  อิเคโนซาโตะ โคริว เซ็นเตอร ์โคเรไคโกะซซิึ ☎072-838-0518 

 

 

 

(1) เกีย่วกบัชวีติประจาํวนัโดยทัว่ไป 

● “ศูนย์ใหค้ําปรึกษาสําหรับชาวต่างชาติ” 

ศูนย์จะให้คาํปรกึษาเกี่ยวกบัการดําเนินงานรราชการหรือการใช้ชีวิตประจําวัน 

และแนะนําผู้เชี่ยวชาญ 

วันเวลาทําการ：วันอังคารและวันเสาร ์ 13.00 - 17.00 น. 

10. สถานทีใ่หค้าํปรกึษาและชัน้เรยีนภาษาญีปุ่น่ 
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สถานที：่ชั้น 1 ประชาคมประจําอําเภอเนยากาวะ (เนยากาวะชิริซึชิมินไคคัน)  

41-1ฮาดาโช อําเภอเนยากาวะ 

สมาคมนานาชาติเมืองเนยากาวะ ☎072-811-5935 

※ให้บริการเป็นภาษาญ่ีปุ่นและภาษาอังกฤษ (ถ้าเป็นภาษาอืน่ กรุณาสอบถาม) 

HP:https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/shiminkatsudou/shiminkatsudou/tosi_kouryu/tabunka_kyousei/

1378369143831.html 

 

HP: http://www.niefa.or.jp 

 

(2) ชัน้เรยีนภาษาญีปุ่น่ 

●ชั้นเรียนการอ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่น (นิฮงโงะ โยมกิาคิกกัคิว)  

กลุ่มเปา้หมาย：ตามหลักการณ ์อายุมากกว่า 15 ปี (ยกเว้น นักเรียนมัธยมปลาย นักศกึษา 

และนักศึกษาแลกเปลี่ยน) 

วันเวลา：วันพุธ ①14.00 - 16.00 น. ②18.45 - 20.45 น. 

สถานที：่เนยากาวะชิรซิึ เอสโพอาร ์

 

ติดตอ่สอบถาม   ที่ว่าการอาํเภอ อาคารตะวันออก คณะกรรมการการศกึษา 

แผนกสงัคมศึกษา(ชะไคเคียวอคิุกะ) ☎072-813-0076 

●ชั้นเรียนภาษาญ่ีปุ่น 

องค์กรไม่แสวงหาผลกําไรสมาคมนานาชาติ 

อําเภอเนยากาวะได้จัดห้องเรียนภาษาญ่ีปุ่นสาํหรับชาวต่างชาติ 

  กลุม่เป้าหมาย：อายุมากกว่า 15 ป ี

https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/shiminkatsudou/shiminkatsudou/tosi_kouryu/tabunka_kyousei/1378369143831.html
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/shiminkatsudou/shiminkatsudou/tosi_kouryu/tabunka_kyousei/1378369143831.html
http://www.niefa.or.jp/
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วันเวลา：ทกุวันอังคาร 13.30 - 15.00 น.  19.00 - 20.30 น. 

สถานที：่เนยากาวะซิริซึซิมินไคคัน 

ติดตอ่สอบถาม  องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร สมาคมนานาชาติ เนยากาวะ ☎072-811-5935 

     HP: http://www.niefa.or.jp 

 

●สามารถเรียนการสนทนาหรือไวยากรณ์ของภาษาญ่ีปุ่นผ่านอินเตอร์เน็ตหรือวิทยุได้ 

・NHK WORLD มาเรียนภาษาญ่ีปุ่นกันเถอะ (เอ็นเอชเคเวิลด์ ยาซาซ ีนิฮงโงะ) 

(ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย 

ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาฝรัง่เศส ภาษาฮินดี ภาษาอาหรับ ภาษาเบงกอล ภาษารัสเซีย ภาษาเปอร์เซีย 

 ภาษาอรูดู ภาษาพม่า ภาษาสวาฮีลี) 

HP: https://www.nhk.or.jp/lesson/ (โดย：NHK WORLD) 

・NHK Radio Podcast (เอ็นเอชเค วิทยุ พอดแคสต์ ยาซาซ ีนิฮงโงะ) 

HP: https://www.nhk.or.jp/podcasts/program/lesson.html 

・ Agency for Cultural Affairs  เว็บไซทห์ลักสูตรเรียนภาษาญ่ีปุ่นสําหรบัชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญ่ีปุ่น  

(ซึนาการุ นิฮงโงะ เดะโนะ ครุาซิ) 

HP: https://tsunagarujp.bunka.go.jp/ 

 

 

 

(1)คูม่อืการใชช้วีติในจงัหวดัโอซากา้ (โอซากา้เซกะซฮึกิเก 10 ภาษา ) 

มูลนิธิแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศจงัหวัดโอซาก้าได้จัดพิมพ์คูม่ือบรกิารข้อมูลต่าง  ๆ

ในการใช้ชีวิตสําหรบัชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจงัหวัดโอซากา้ เช่น การใชช้ีวิต บ้านเรอืน 

การรักษาพยาบาล การศกึษา การทํางาน ภาษี การแต่งงาน การรับมือกรณีฉุกเฉิน ฯลฯ 

11. เวบ็ไซทท์ีม่ปีระโยชนใ์นการใชช้วีติ 

http://www.niefa.or.jp/
https://www.nhk.or.jp/lesson/
https://www.nhk.or.jp/podcasts/program/lesson.html
https://tsunagarujp.bunka.go.jp/
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HP: https://www.ofix.or.jp / 

 

(2)การเดนิทางใหป้ลอดภยัในโอซากา้ (โอซากา้ เซฟ ทราเวลส)์ 
โอซาก้า เซฟ 

ทราเวลสเ์ป็นเว็บไซท์และแอปพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนซึง่ให้ข้อมลูบริการจาํเป็นในกรณภีัยพิบัติ ฯลฯ โดยม ี

12 ภาษา 

เพ่ือชาวต่างชาติที่อาศยัอยู่หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนโอซาก้าจะได้รบัความสะดวกสบาย  

 เว็บไซต์น้ีให้ข้อมูลสถานที่อพยพหรอืสถานการณ์การเดินรถไฟโดยใช้กูเกลิแมพและGPS 

เพ่ือให้ง่ายต่อชาวต่างชาติที่ไม่คุ้นเคยกับสถานที่ นอกจากน้ี ถ้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นน้ีแล้ว 

จะให้การแจง้เตือนในกรณีเกิดแผ่นดินไหว ฯลฯ 

HP：https://www.osakasafetravels.com/ 

แอปพลิเคชั่น  

App_Store（iOS）: https://apps.apple.com/app/id1496102014 

  Google_play（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.osakasafetravels 

 

 

 

https://www.ofix.or.jp/life/thai/guide/
https://www.osakasafetravels.com/
https://apps.apple.com/app/id1496102014
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.osakasafetravels
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ตารางรายชือ่สถาบนัสาธารณะในเมอืง 

 

 

 

 

 

 

◆ทีว่า่การอ าเภอ / ซติีส้เตช ัน่

รายชือ่ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพท ์

ทีว่า่การอ าเภอ (ชยิะกโุชะ) 1-1 ฮนมาจิ 824-1181

คณะกรรมการการศกึษา (เคยีวอคิ ุออินิไค) 1-1 ฮนมาจิ 824-1181

ศนูยใ์หบ้รกิารประชาชน โครเิอ็น (โครเิอ็น ซติีส้เตช ัน่) 16-15 โครมินิะมโินะโจ 832-4131

ศนูยใ์หบ้รกิารประชาชน คายะชมิะ (คายะชมิะ ซติีส้เตช ัน่) 19-1 คายาชมิะฮนมาจิ 823-6962

ศนูยใ์หบ้รกิารประชาชน โฮรมิโิซะ (โฮรมิโิซะ เซอรว์สิ มาโดะงูจ)ิ 3-10-20 โฮรมิโิซะ 811-5571

ศนูยใ์หบ้รกิารประชาชน นีซ ิ (นีซ ิ ซติีส้เตช ัน่) 28-22 อเิคดะนีซมิาจิ 838-0324

ศนูยใ์หบ้รกิารประชาชน ฮงิาซ ิ(ฮงิาซ ิซติีส้เตช ัน่) 3-1 อจุอิาเงะมยิะมาเอะโจ 822-3380

ศนูยใ์หบ้รกิารประชาชน เนยากาวะ (เนยากาวะ ซติีส้เตช ัน่) 16-11-101 ฮายะโกะโจ 801-1071
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◆วฒันธรรม / การแลกเปลีย่น / กฬีา

รายชือ่ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพท ์

โรงจดัแสดงคอนดเสริต์ อารคุาส ฮอลล ์ 12-21 ฮายะโกะโจ 821-1240

ศนูยส์ง่เสรมิความเสมอภาคระหวา่งหญงิชาย (แฟลต เนยากาวะ) 2-14 ฮงิะซโิอโทชโิจ (ช ัน้ 5 ของซนัเกยีวชนิโกเซน็เตอร）์ 800-5789

ศนูยก์จิกรรมพลเมอืง (ซมิงิคาซโึด เซน็เตอร)์ 41-1 ฮาดะโจ 812-1116

ฟเุระไอพลาซา่ โคร ิ (อาคารนีจ้ะปิดใหบ้รกิารในเดอืนมนีาคม 2021) 19-17 โครมินิามโินะโจ 835-3335

อาคารบรกิารของเทศบาล (ซมิงิไคคนั) 41-1 ฮาดะโจ 823-1221

ศนูย ์เรยีนรู ้เอสโพอาร ์ 21-3 นิซกิโิจ 828-4141

พพิธิภณัฑโ์บราณคดแีละทรพัยส์นิทางวฒันธรรม (ไมโซ บนุกะไซ ซเิรยีวคนั) 3-1 อจุอิาเงะมยิะมาเอะโจ 822-3381

ศาลาประชาคม ชโูอ (ชโูอ โคมนิคนั) 28-22 อเิคดะนิซมิาจ ิ(ปิดบรกิารช ัว่คราว)

หอสมุด ชโูอ (ชโูอ โทโชะคนั) 28-22 อเิคดะนิซมิาจ ิ(ปิดบรกิารช ัว่คราว)

หอสมุด ชโูอ สาขาช ัว่คราว  (ชโูอ โทโชะคนั รนิจ ิโทโชะซซิ)ึ 3-23 อเิคดะซนิมาจิ 838-0141

หอสมุด ฮงิะซ ิ (ฮงิะซ ิโทโชะคนั) 41-1 ฮาดะโจ 823-0661

หอสมุดหนา้สถานี คาร ์เรล (เอกมิาเอะ โทโชะคนั คาร ์เรล) 23-2 ฮายะโกะโจ (ช ัน้ 3 ของอาคารแอดวานซ ์ เนยากาวะ 2 ) 811-5544

แกลเลอร ีข่องพลเมอืง (ชมินิแกลเลอร ี)่ 23-2 ฮายะโกะโจ (ช ัน้ 3 ของอาคารแอดวานซ ์ เนยากาวะ 2 ) 811-5544

อาคารอเนกประสงคก์ารเรยีนรู ้(มานาบคินั) 1-13-23 เมะอวิะ 822-3311

ศนูยก์ารแลกเปลีย่นชมุชน อเิคโนซะโตะ (อเิคโนซะโตะ ชมินิโครวิ เซน็เตอร)์ 24-5 อเิคดะนิซมิาจิ 838-0188

โรงยมิชมุชน (ซมินิไทอกิคุนั) 16-16 ซโิมะคดิะโจ 824-5858

ศนูยก์จิกรรมกลางแจง้ (ยะไกคะซโึดเซน็เตอร)์ 2237 ซโิจนาวาเตะ ซโิมะทะวะระ 0743-78-1910

คอมมวินิตี ้เซน็เตอร ์ เซโฮกุ 20-30 มาซยึะโจ 833-0120

คอมมวินิตี ้เซน็เตอร ์ มนิามิ 16-50 ซโิมะคดิะโจ 821-0301
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คอมมวินิตี ้เซน็เตอร ์ มนิาม ิสาขายอ่ย 3-16-6 โฮรมิโิซะ 824-3600

คอมมวินิตี ้เซน็เตอร ์ โทโฮกุ 3-3 นารติะโจ 832-3791

คอมมวินิตี ้เซน็เตอร ์ นิซ ิ 2-7-1 คซูฮึาระ 838-1524

คอมมวินิตี ้เซน็เตอร ์ เซนัน 1-30-1 คามคิามดิะ 838-2322

คอมมวินิตี ้เซน็เตอร ์ ฮงิาซิ 32-2 ทาคะมยิะชนิาจิ 820-2281

ศนูยจ์กัรยาน (จเิทนชะ โนะ เอก)ิ 7-1 อซูมึาซะทาคะซคึะโจ 824-2250

สมายล ์ 24-5 อเิคดะนิซมิาจ ิ(ช ัน้ 2 ของอเิคโนซะโตะ ชมินิโครวิ เซน็เตอร)์ 838-0195

แฮปปิเนส 28-13 ยาซะกะโจ (ช ัน้ 3 ของโคโดะโมะ เซน็เตอร)์ 827-4531
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◆การเลีย้งดูเดก็

รายชือ่ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพท ์

 โคโซดาเตะ รเีฟรซคนั รแีลทโท (RELATTO) 8-13 นิซกิโิจ 800-3862

ศนูยส์นับสนุนครอบครวั (แฟมลิ ีซพัพอรด์ เซน็เตอร ์ ) 8-13 นิซกิโิจ (ช ัน้ 2 ของโคโซดาเตะ รเีฟรซคนั） 839-8817

อาคารสง่เสรมิการเลีย้งดเูด็ก (โคโดะโมะ เซน็เตอร)์ 28-13 ยาซะกะโจ 839-8815

■เนอสเซอร ี ่(โฮอคิโุชะ)

เนอสเซอร ี ่ (ซากรุะ โฮอคิโุชะ) 15-16 ซซึมิะเอะนิซมิาจิ 829-0540

เนอสเซอร ี ่ทนัโปโปะ (ทนัโปโปะ โฮอคิโุชะ) 2-1 อจุอิาเงะมนิามมิาจิ 823-2433

ซะซคึ ิเนอสเซอร ี ่(ซะซคึ ิโฮอคิโุชะ) 4-10-1มอีกิาโอกะ 823-7141

เนอสเซอร ี ่ซาซนักะ (ซาซนักะโฮอคิโุชะ) 15-6 โคโตบกุโิจ 834-1555

เนอสเซอร ี ่คอสมอส (คอสมอส โฮอคิโุชะ) 22-13 โชเอจโิจ 828-9111

เนอสเซอร ี ่อาซาม ิ(อาซาม ิโฮอคิโุชะ) 16-53 ซโิมะคดิะโจ 823-1367

【เอกชน】

เนอสเซอร ี ่โทโยโนะ (โทโยโนะ  โฮอคิเุอ็น) 2-36 โทโยโนะโจ 821-2150

เนอสเซอร ี ่เนยะกาวะฮงิาซิ (เนยะกาวะฮงิาซิ  โฮอคิเุอ็น) 34-11 ฮาดะโจ 821-0533

เนอสเซอร ี ่โทควิะ กะกเุอ็น (โทควิะ กะกเุอ็น โฮอคิโุชะ) 16-13โชจมินิามมิาจิ 824-5055

เนอสเซอร ี ่คนิูมาซึ (คนิูมาซึ  โฮอคิเุอ็น) 39-3 คนิูมาซโึจ 821-6123

เนอสเซอร ี ่เนยะกาวะ เมกมุ ิ (เนยะกาวะ เมกมุ ิ โฮอคิเุอ็น) 13-20 มโิดรมิาจิ 833-0020

เนอสเซอร ี ่เนยะกาวะ นาคาโยช ิ(เนยะกาวะ นาคาโยช ิ โฮอคิเุอ็น) 6-18 โชเอจโิจ 829-0948

เมอโิทกเุนอสเซอร ี ่ (เมอโิทก ุโฮอคิเุอ็น) 2-11-18 เมอโิทกุ 822-0841

เนอสเซอร ี ่ยรูคิาโงะ  (ยรูคิาโงะ โฮอคิเุอ็น) 4-1-32 ซเิมโนะ 827-5555
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เนอสเซอร ี ่โคมะโดร ิ(โคมะโดร ิโฮอคิเุอ็น) 3-12-20 นิวะจฮินมาจิ 838-1515

เนอสเซอร ี ่อชูอิาเงะ (อชูอิาเงะ โฮอคิเุอ็น) 1-5-35 อเูมะกะโอกะ 821-1129

เนอสเซอร ี ่ไดนิ เนยะกาวะ นาคาโยช ิ(ไดนิ เนยะกาวะ นาคาโยช ิโฮอคิเุอ็น) 6-18 โชเอจโิจ 829-0948

เนอสเซอร ี ่โคะ๊โกะ (โคะ๊โกะ โฮอคิเุอ็น) 13-5 นาคะคดิะโจ 820-3939

เนอสเซอร ี ่อายาเมะ (อายาเมะ โฮอคิเุอ็น) 12-3 คายะซมิะมนิามมิาจิ 822-1318

เนอสเซอร ี ่คาเอเดะ (คาเอเดะ โฮอคิเุอ็น) 2-2 นาคะคามดิะโจ 829-8218

เนอสเซอร ี ่นาเดะซโิกะ (นาเดะซโิกะ โฮอคิเุอ็น) 28-3 มอิโิมโตมาจิ 832-3777

ชริะยรู ิเนอสเซอร ี ่(ชริะยรู ิโฮอคิเุอ็น) 25-1 โฮรมิโิซะคติะมาจิ 822-3935

เนอสเซอร ี ่ซซุรึนั (ซซุรึนั โฮอคิเุอ็น) 5-28-1 ทาคะยานางิ 827-5544

เนอสเซอร ี ่โอซากา้ เซโบะ (โอซากา้ เซโบะ โฮอคิเุอ็น) 9-6 ฮงิะซโิครเิอ็นโจ 802-5610

■เนอสเซอร ีก่ึง่อนุบาล

【เอกชน】

อเิคดะซมูเิระ โคโดโมะเอ็น 1-20-15 อเิคดะ 828-5733

ฮนมาจ ิโคโดโมะเอ็น 13-3 ฮนมาจิ 823-1212

เนอสเซอร ี ่ไทโย (ไทโย โฮอคิเุอ็น) 4-6-23 ทาคะยานางิ 827-1291

เนอสเซอร ี ่คนิโมกเุซ (คนิโมกเุซ โฮอคิเุอ็น) 6-3โคยะโจ 833-1717

เนอสเซอร ี ่อะคะซอิะ (อะคะซอิะ โฮอคิเุอ็น) 13-10 อซิซิมึนิามมิาจิ 827-2324

เนอสเซอร ี ่ไดซนัคนิโมกเุซ  (ไดซนัคนิโมกเุซ โฮอคิเุอ็น) 18-1 คาวะคติะนิซมิาจิ 822-0707

เนยากาวะ เนยะโนะโมร ิโคโดโมะเอ็น 1-19-10 เนยะ 822-0045

เนอสเซอร ี ่ไดนิอะคะซอิะ (ไดนิอะคะซอิะ โฮอคิเุอ็น) 6-26 อจุอิาเงะมยิะมาเอะโจ 825-1922

โรงเรยีนอนุบาล  โคร ิ(โคร ิโยชเิอ็น) 31-3 ฮงิะซโิครเิอ็นโจ 832-5241
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เนอสเซอร ี ่อเิคดะ  (อเิคดะ โฮอคิเุอ็น) 4-10 อเิคดะฮนมาจิ 827-3456

เนอสเซอร ี ่ซากรุะก ิ (ซากรุะก ิโฮอคิเุอ็น) 6-11 ซากรุะกโิจ 829-5921

เนยะกาวะ เซบโินโมร ิโคโดโมะเอ็น 21-6 นิซกิโิจ 827-1330

อาซาฮกิากเุอ็น ไดนิ โยชเิอ็น 5-5 คโูรฮาระอาซาฮมิาจิ 826-2485

ยามะนาม ิโยชเิอ็น 1-5-1 อเูมะกะโอกะ 821-0864

เนอสเซอร ี ่นิวะจ ิ(นิวะจ ิโฮอคิเุอ็น) 6-7-2 นิวะจฮินมาจิ 827-8060

เนอสเซอร ี ่คามดิะ (คามดิะ โฮอคิเุอ็น) 1-26-27คามคิามดิะ 838-0234

แอรมุนิ โคโดโมะเอ็น 14-23 คโูรฮาระทาชบิานะโจ 838-0415

เนอสเซอร ี ่อซิซิ ึ  (อซิซิ ึ โฮอคิเุอ็น) 20-20 อซิซิฮึงิาซมิาจิ 829-0800

ทาชบิานะ โคโดโมะเอ็น 2-8 คดิะโจ 821-0126

เนอสเซอร ี ่ฮมิาวะร ิ(ฮมิาวะร ิโฮอคิเุอ็น) 12-10 มาซยึะโจ 831-4764

เนอสเซอร ี ่ฮนิากกิ ุ(ฮนิากกิ ุโฮอคิเุอ็น) 1-13-12 คดิะโมโตะมยิะ 824-3886

■เนอสเซอร ีท่ีไ่ม่ไดล้งทะเบยีนกบัทางอ าเภอ

เนอสเซอร ี ่ยยุ สาขาคนิโมกเุซ (คนิโมกเุซ โฮอคิเุอ็น บนุเอ็น ยยุ) 15-12 นารติะนิซมิาจิ 831-3030

■สถานเลีย้งดเูด็กภายในบรษิทั

เนอสเซอร ี ่โอฮซิามะ (โอฮซิามะ โฮอคิเุอ็น) 1-36 อทูานิโจ 824-1005

เนอสเซอร ี ่เซนนาร ิยาคลูท ์ ซบึาเมะ คดิส ์ (เซนนาร ิยาคลูท ์ ซบึาเมะ คดิส ์ โฮอคิเุอ็น) 29-62 คดิะโจ 803-8963

■โรงเรยีนอนุบาล (โยชเิอ็น)

โรงเรยีนอนุบาล คติะ (คติะ โยชเิอ็น) 57-3 โคโตบกุโิจ 831-4875

โรงเรยีนอนุบาล ชโูอ (ชโูอโยชเิอ็น) 19-1 ฮาซโึจ 822-7270

โรงเรยีนอนุบาล มนิาม ิ(มนิาม ิโยชเิอ็น) 6-1 ซโิมะคดิะโจ 822-7425
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โรงเรยีนอนุบาล เคเมอ ิ(เคเมอ ิโยชเิอ็น) 6-18-1 ทาคะยานางิ 828-9789

【เอกชน】

โรงเรยีนอนุบาล นารติะ (นารติะ โยชเิอ็น) 10-8 นารติะโจ 833-2028

โรงเรยีนอนุบาล เนยะกาวะ (เนยะกาวะ โยชเิอ็น) 32-33 โอโทซโิจ 829-4152

โรงเรยีนอนุบาล เคไอ (เคไอ โยชเิอ็น) 24-5 ทาอโิจ 831-1308

โรงเรยีนอนุบาล อซูมึาซะ (อซูมึาซะ โยชเิอ็น) 2-2 ทาคามยิะอาซาฮโิอกะ 822-2280

โรงเรยีนอนุบาล มอิชิโูอ (มอิชิโูอ โยชเิอ็น) 2-5-3 มอีกิาโอกะ 823-6300
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◆ สุขภาพ / สวสัดกิาร

รายชือ่ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพท ์

ศนูยส์าธารณสขุและสวสัดกิาร (ฮกเคนฟกุชุเิซน็เตอร)์ 28-22 อเิคดะนิซมิาจิ 838-0134 

ส านักสวสดกิาร(ฮกเคนฟกุชุ ิจมูิโชะทีฮ่กเคนฟกุชุเิซน็เตอร)์ 28-22 อเิคดะนิซมิาจิ

ส านักสวสดกิาร (ฮกเคนฟกุชุ ิจมูิโชะทีอ่เิคโนซะโตะโครวิ เซน็เตอร)์ 24-5 อเิคดะนิซมิาจิ

ศนูยส์ขุภาพ ซโูคะยากะ สเตช ัน่ (ฮกเคนโชะ ซโูคะยากะ สเตช ัน่) 28-22 อเิคดะนิซมิาจิ 812-2361

ศนูยส์วสัดกิารผูส้งูอาย ุชโูอ (ชโูอ โคเรชะฟกุซุ ิเซน็เตอร)์ 3-6 นารติะโจ 832-0050

ศนูยส์วสัดกิารผูส้งูอาย ุฮงิะช ิ(ฮงิะช ิโคเรชะฟกุซุ ิเซน็เตอร)์ 1-1-30 เมะอวิะ 822-3961

ศนูยส์วสัดกิารผูส้งูอาย ุอซูมึาซะ (อซูมึาซะ โคเรชะฟกุซุ ิเซน็เตอร)์ 14-22 อซูมึาซะโมโตมาจิ 822-0350

ศนูยส์วสัดกิารผูส้งูอาย ุนิซ ิ (นิซ ิ โคเรชะฟกุซุ ิเซน็เตอร)์ 28-22 อเิคดะนิซมิาจิ 838-1441

ศนูยส์วสัดกิารคนพกิาร ฮงิะช ิ(ฮงิะช ิโคเรชะฟกุซุ ิเซน็เตอร)์ 1-13-23เมะอวิะ 823-8525

อาคาซคึเิอ็น・ฮบิารเิอ็น・ไดนิฮบิารเิอ็น 6-1 โอทานิโจ 823-6287

ซบูาร ุ・โฮคโุทะฟกุซุซิะเกยีวโชะ 7-1โอทานิโจ 824-4664

โอทานิ โนะ ซาโทะ 7-1โอทานิโจ 820-6106

หน่วยงานสภาสวสัดกิารสงัคม (ฉะคยัฟกุชุเิคยีวงไิค) 24-5 อเิคดะนิซมิาจิ 838-0400

ศนูยจ์ดัหางานผูส้งูอาย ุ(ซลิเวอรจ์นิไซเซน็เตอร)์ 6-1 ซนัระฮงิะซมิาจิ 803-7185

ศนูยส์ขุภาพเมอืงเนยะกาวะ (เนยะกาวะช ิฮกเคนโชะ) 28-3 ยาซะกะโจ 829-7771

ศนูย ์เด็กและครอบครวั ชโูอ (ชโูอ โคโดโมะคะเทเซน็เตอร)์ 28-5 ยาซะกะโจ 828-0161

824-1181
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◆การด ารงชวีติ / อตุสาหกรรม

รายชือ่ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพท ์

ส านักงานการประปา (โจเกะซอุโิดเคยีวก)ุ 15-1 ฮนมาจิ 824-1181

ศนูยค์ุม้ครองผูบ้รโิภค (โชฮ ิเซกะซึ เซน็เตอร)์ 5-30 ซากรุะกโิจ 828-0397

ส านักจดัการสสุาน (โคเอน โบจ ิคนัรจิมูิโชะ) 5-2 อเิคะโนเซะโจ 823-5699

ฌาปนสถาน เนยะกาวะ (เนยะกาวะ ไซโจ) 5-2 อเิคะโนเซะโจ 831-2131

คลนีเซน็เตอร ์ 1-2-1 เนยะมนิามิ 824-0911

คลนีเซน็เตอร ์ การมารบัเก็บขยะ (คลนีเซน็เตอร ์ ซซูวิ) 1-2-1 เนยะมนิามิ 820-7400

สถานทีบ่ าบดัน า้ โคร ิ(โคร ิโจซอุโิจ) 19-2 โครนิิซโินะโจ 831-0600

ศนูยส์ง่เสรมิอตุสาหกรรม (ซนัเกยีวซนิโก เซน็เตอร)์ 2-14 ฮงิะซโิอโทซโิจ 828-0751

รไีซเคลิพลาซา่ส าหรบั 4 เมอืงในคติะคาวะจิ 1-7-1 เนยะมนิามิ 823-2038

โรงแรม เรยีวกฮุเูอ็น 7-1 ซนัระฮงิะซมิาจิ 823-7758
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◆การศกึษา

รายชือ่ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพท ์

ศนูยก์ารศกึษาและการฝึกอบรมเบ็ดเสรจ็ (โซโก เคยีวอกิ ุเคนซวิ เซน็เตอร)์ 1-7-1 เมอโิทกุ 822-2126

■โรงเรยีนประถมศกึษา (โชกกัโก)

โรงเรยีนประถมศกึษา ฮงิะซ ิ(ฮงิะซ ิโชกกัโก) 2-1 อซูมึาซะโมโตมาจิ 825-9001

โรงเรยีนประถมศกึษา นิซ ิ  (นิซ ิ โชกกัโก) 3-1-27 ทาคะยานางิ 838-9757

โรงเรยีนประถมศกึษา มนิาม ิ( มนิาม ิ โชกกัโก) 16-15 ซโิมะคดิะโจ 825-9007

โรงเรยีนประถมศกึษา คติะ (คติะ โชกกัโก) 57-29 โคโตบกุโิจ 835-9291

โรงเรยีนประถมศกึษา ไดโกะ (ไดโกะ โชกกัโก) 2-3 นารติะนิซมิาจิ 835-9294

โรงเรยีนประถมศกึษา เซะอบิ ิ(เซะอบิ ิโชกกัโก) 23-45 นิซกิโิจ 838-9760

โรงเรยีนประถมศกึษา เมะอวิะ (เมะอวิะ โชกกัโก) 4-1 อจูโิอเงะทาคะซคึะโจ 825-9004

โรงเรยีนประถมศกึษา อเิคดะ (อเิคดะ โชกกัโก) 2-1-7 อเิคดะ 838-9751

โรงเรยีนประถมศกึษา ชโูอ (ชโูอ โชกกัโก) 1-25 ฮาซโึจ 825-9002

โรงเรยีนประถมศกึษา เคะอเิมะอ ิ(เคะอเิมะอ ิโชกกัโก) 6-3-1 ทาคะยานางิ 838-9761

โรงเรยีนประถมศกึษา มอิ ิ(มอิ ิ โชกกัโก) 3-7-3 มอีกิาโอกะ 835-9297

โรงเรยีนประถมศกึษา โคยะ (โคยะ โชกกัโก) 19-22 โทโยซาโตะโจ 835-9311

โรงเรยีนประถมศกึษา คดิะ (คดิะ โชกกัโก) 1-17-1 คดิะโมโตะมยิะ 825-9010

โรงเรยีนประถมศกึษา คามดิะ (คามดิะ โชกกัโก) 27-1 ฮงิะซคินัดะโจ 838-9754

โรงเรยีนประถมศกึษา โฮรมิโิซะ (โฮรมิโิซะ โชกกัโก) 3-10-8 โฮรมิโิซะ 825-9008

โรงเรยีนประถมศกึษา ทาอ ิ(ทาอ ิโชกกัโก) 9-1 ทาอนิิซมิาจิ 838-9292

โรงเรยีนประถมศกึษา ซากรุะ (ซากรุะ โชกกัโก) 3-23 อเิคดะซนิมาจิ 838-9752
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โรงเรยีนประถมศกึษา ซเิมโนะ (ซเิมโนะ โชกกัโก) 5-26-1 ซเิมโนะ 838-9758

โรงเรยีนประถมศกึษา วะโค (วะโค โชกกัโก) 30-1 คโูรฮาระทาชบิานะโจ 838-9755

โรงเรยีนประถมศกึษา คนิูมะซมึโิดรโิอกะ (คนิูมะซมึโิดรโิอกะ โชกกัโก) 47-1 คนิูมาซโึจ 825-9295

โรงเรยีนประถมศกึษา คซูเุนะ (คซูเุนะ โชกกัโก) 21-1 คซูเูนะมนิามมิาจิ 825-9011

โรงเรยีนประถมศกึษา อเูมะกะโอกะ (อเูมะกะโอกะ โชกกัโก) 2-10-1 อเูมะกะโอกะ 825-9005

โรงเรยีนประถมศกึษา อทูานิ (อทูานิ โชกกัโก) 8-1 อทูานิโจ 825-9298

โรงเรยีนประถมศกึษา อซิซิ ึ (อซิซิ ึ โชกกัโก) 8-1 อซิซิโึมโตะมาจิ 838-9312

【เอกชน】

โรงเรยีนประถมศกึษา โคร ินูเวลส ์ กะคอุนิ (โคร ินูเวลส ์ กะคอุนิ โชกกัโก) 18-10 มอีโิจ 831-1381

■โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ (ชกูกัโก)

โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ไดอจิ ิ (ไดอจิ ิชกูกัโก) 32-1 ทาคะมยิะชนิาจิ 825-9000

โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ไดนิ  (ไดนิ ชกูกัโก) 27-7 อเิคดะนิซมิาจิ 838-9750

โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ไดซนั  (ไดซนั ชกูกัโก) 17-3 ทาอโิจ 835-9290

โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ไดยน  (ไดยน ชกูกัโก) 4-1 อจูโิอเงะซนิมาจิ 825-9003

โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ไดโกะ  (ไดโกะ ชกูกัโก) 2-8-1คามคิามดิะ 838-9753

โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ไดโรก ุ (ไดโรก ุชกูกัโก) 3-6 นารติะโจ 835-9293

โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ไดนานะ  (ไดนานะ ชกูกัโก) 1-1 ซนัระฮงิะซมิาจิ 825-9006

โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ไดฮาจ ิ (ไดฮาจ ิชกูกัโก) 5-28-1 ซเิมโนะ 838-9756

โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ไดควิ  (ไดควิ ชกูกัโก) 4-16-16 ทาคะยานางิ 838-9759

โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ไดจ ู (ไดจ ูชกูกัโก) 20-7 นารติะมนิามมิาจิ 835-9296

โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ โทโมโรก ิ (โทโมโรก ิชกูกัโก) 2-25 นิซนิโจ 835-9310
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โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ นาคาคดิะ  (นาคาคดิะ ชกูกัโก) 7-1 นาคะคดิะโจ 825-9009

【เอกชน】

โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ โคร ินูเวลส ์ กะคอุนิ  (โคร ินูเวลส ์ กะคอุนิ ชกูกัโก) 18-10 มอีโิจ 831-1381

โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ โดซชิะ โคร ิ (โดซชิะ โคร ิชกูกัโก) 15-1 มอิมินีามมิาจิ 831-0285

■โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย (โคโทกกัโก)・มหาวทิยาลยั (ไดกะก)ุ ฯลฯ

【รฐับาล】

โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย เนยะกาวะ (เนยะกาวะโคโทกกัโก) 15-64 ฮนมาจิ 821-0546

โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย คติะคาวาจซิะซคึกิะโอกะ (คติะคาวาจซิะซคึกิะโอกะ โคโทกกัโก) 1-1 เนยะคติะมาจิ 822-2241

โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย นิซเินยากาวะ (นิซเินยากาวะโคโทกกัโก) 2-19-1 คซูฮึาระ 828-6700

วทิยาลยัอาชวิะศกึษา ฟรุซิโึคเกยีว (ฟรุซิไึดกาค ุโคเกยีวเซน็มนกกัโก) 26-12 ไซไวโจ 821-6401

โรงเรยีนเนยะกาวะปัญญานุกลุ (เนยะกาวะ ซเิอ็นกกัโก) 2100 เนยะกาวะโคเอ็น 824-1024

【เอกชน】

โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย โคร ินูเวลส ์ (โคร ินูเวลส ์ กะคอุนิ) 18-10 มอีโิจ 831-1381

โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย โดซชิะ โคร ิ(โดซชิะ โคร ิโคโทกกัโก) 15-1 มอิมินีามมิาจิ 831-0285

มหาวทิยาลยัโอซากะ เด็นกซิซึนิ (โอซากะ เด็นกซิซึนิไดกาก)ุ 18-8 ฮาซโึจ 824-1131

มหาวทิยาลยัเซซนัึน (เซซนัึน ไดกาก)ุ 17-8 อเิคดะนาคะมาจิ 839-9102
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◆สถานีต ารวจ / สถานีดบัเพลงิ / ไปรษณีย ์

รายชือ่ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพท ์

สถานีต ารวจเนยากาวะ (เนยากาวะ เคซตัซโุชะ) 26-26 โทโยโนะโจ 823-1234

สถานีดบัเพลงิเนยากาวะ (เนยากาวะ โชโบโชะ) 2-11-73 อเิคดะ 852-9966

สถานีดบัเพลงิเนยากาวะ สาขานีซ ิ(เนยากาวะ โชโบโชะ นีซ ิ ชทุโชโชะ) 20-22 คาซงึะโจ 852-9860

สถานีดบัเพลงิเนยากาวะ สาขามนิาม ิ(เนยากาวะ โชโบโชะ มนิาม ิชทุโชโชะ) 16-17 ซโิมงดิะโจ 852-9866

สถานีดบัเพลงิเนยากาวะ สาขาเมะอวิะ (เนยากาวะ โชโบโชะ เมะอวิะ ชทุโชโชะ) 2-3 อจูอิาเงะมยิะมาเอะโจ 852-9869

สถานีดบัเพลงิเนยากาวะ สาขาฮาตะ  สเตช ัน่ฉุกเฉิน (เนยากาวะ โชโบโชะ ฮาตะ ชโุชโชะ คนิควิ สเตช ัน่) 2-5 ฮาดะโจ 852-9875

สถานีดบัเพลงิเนยากาวะ สาขามอี ิ(เนยากาวะ โชโบโชะ มอี ิชทุโชโชะ) 25-2 มมีมินิามมิาจิ 852-9872

สถานีดบัเพลงิเนยากาวะ สาขาคนัดะ (เนยากาวะ โชโบโชะ คนัดะ ชทุโชโชะ) 22-6 ฮงิาชคินัดะโจ 852-9863

ไปรษณีย ์ เนยากาวะ (เนยากาวะ ยบูนิเกยีวก)ุ 4-5 ฮาซโึจ 820-2609



 59 

เคานเ์ตอรใ์หค้ าปรกึษาส าหรบัชาวต่างชาต ิ

รายชือ่สถานที่ หวัขอ้ใหค้ าปรกึษา ภาษา วนัท าการ ตดิตอ่สอบถาม

ศนูยข์อ้มูลส าหรบัชาวตา่งชาติ

ในจงัหวดัโอ

ซากา้

 

(โอซากะฟ ุไกโคคจุนิ โจโฮ 

โคนา)

การใชช้วีติประจ าวนั 

(ทัว่ไป)

องักฤษ/จนี/เกาหล/ีโปรตเุกส/ 

สเปน/ไทย/เวยีดนาม/

ฟิลปิปินส/์ อนิโดนีเซยี/เนปาล

วนัจนัทรแ์ละวนัศกุร ์

9.00 - 20.00 น.

วนัองัคาร วนัพธุและวนัพฤหสั 

9.00 - 17.30 น.

วนัอาทติยท์ี ่2 และที ่4 ของ

เดอืน 13.00 - 17.00น. (ยกเวน้

วนัหยดุนักขตัฤกษ ์ชว่งวนัสิน้ปี

และปีใหม่ 12/29 - 1/3)

☎06-6941-2297

✉(ภาษาญีปุ่น่และ

ภาษาองักฤษเทา่น้ัน)

Jouhou-c@ofix.or.jp

มูลนิธคิวามสมัพนัธ ์

ตา่งประเทศจงัหวดัโอซากา้ 

(โอซากา้ โคคไุซ โครวิ เซน็

เตอร)์

การใชช้วีติประจ าวนั 

(ทัว่ไป)

องักฤษ/จนี/เกาหล/ีเวยีดนาม/

ฟิลปิปินส ์(ทกุวนั)

วนัจนัทร-์วนัศกุร ์

9.00 - 19.00 น.

วนัเสาร ์วนัอาทติยแ์ละวนัหยดุ

นักขตัฤกษ ์9.00 - 17.30 น.

 (ยกเวน้วนัหยดุนักขตัฤกษ ์ชว่ง

วนัสิน้ปีและปีใหม่)

☎06-6773-6533

องคก์รสายชชูพีภาคคนัไซ (คนั

ไซ เซเมเซน็)

การใชช้วีติประจ าวนั 

(ทัว่ไป)
ไตห้วนั/ปักกิง่

วนัองัคาร วนัพฤหสัและวนัเสาร ์

10.00 - 19.00 น.
☎06-6441-9595

ศนูยใ์หค้วามชว่ยเหลอืสงัคม

โดยรวม และสายดว่น

ชว่ยเหลอืชาวตา่งชาต ิ(ชะไค

เทค ิโฮคาซ ึสปอรต์ เซน็เตอร ์

โยรโิซอ ิฮอทไลน)์

การใชช้วีติประจ าวนั 

(ใหค้ าปรกึษา)

องักฤษ/จนี/เกาหล/ีโปรตเุกส/ 

สเปน ฯลฯ

กรณุาดตูารางเวลาและ

สอบถามภาษาและเวลา

ใหบ้รกิารในเว็บไซทด์งัตอ่ไปนี้

https://www.since2011.net/yoris

oi/n2/

☎0120-279-338

ศนูยข์อ้มูลทีพ่กัอาศยัเมอืงโอ

ซากา้ (โอซากะชริซิ ึซไุม โจโฮ

 เซน็เตอร)์

การใชช้วีติประจ าวนั (ที่

 พกัอาศยั)
องักฤษ/จนี/เกาหลี

วนัจนัทร-์วนัเสาร ์

9.00 - 17.00 น.

วนัอาทติยแ์ละวนัหยดุนักขตัฤกษ ์

10.00 - 17.00 น.

☎06-6242-1177

ศนูยข์อ้มูลขา่วสารโดยรวม

ส าหรบัชาวตา่งชาตทิีพ่ านัก

อาศยั (ไกโคคจุนิ ไซรวิ โซโก 

อนิฟอร ์เมช ัน่ เซน็เตอร)์

ใหค้ าปรกึษาเร ือ่ง

สถานภาพในการพ านัก

อาศยั

องักฤษ/จนี/เกาหล/ีโปรตเุกส, 

สเปน

วนัจนัทร-์วนัศกุร ์

8.30 - 17.15 น.

☎0570-013-904

   03-5796-7112

ศนูยข์อ้มูลขา่วสาร

สถานพยาบาลนานาชาติ

แอมดา้ (NPO)AMDA โคคไุซ

 อเิรยีว โจโฮ เซน็เตอร)์

ใหค้ าปรกึษาเร ือ่ง

การแพทย ์

(ระบบการแพทยใ์น

ญีปุ่น่ การแนะน า

สถาบนัการแพทยแ์ละ

ลา่ม)

ญีปุ่น่ทีเ่ขา้ใจงา่ย
วนัจนัทร-์วนัศกุร ์

10.00 - 15.00 น.
☎03-6233-9266
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รายชือ่สถานที่ หวัขอ้ ภาษา วนัท าการ ตดิตอ่สอบถาม

องักฤษ/จนี/โปรตเุกส

วนัจนัทร-์วนัศกุร ์

13.00 - 18.00 น.

(ยกเวน้วนัหยดุนักขตัฤกษ ์ชว่ง

วนัสิน้ปีและปีใหม่ อาจจะมกีาร

เปลีย่นแปลงบา้ง)

สเปน
วนัองัคารและวนัพฤหสั

13.00 - 18.00 น.

การท างาน (ให ้

ค าแนะน าเร ือ่ง

สถานภาพในการพ านัก

อาศยั)

วนัจนัทร-์วนัศกุร ์

14.00 - 18.00 น.

(ตอ้งจองลว่งหนา้)

ส านักแรงงานโอซากา้ ศนูยใ์ห ้

ค าปรกึษาส าหรบัแรงงานตา่ง

ดา้ว

การท างาน (ให ้

ค าปรกึษาเร ือ่งเงือ่นไข

ในการจา้งงาน)

องักฤษ(วนัจนัทรแ์ละพธุ)/

โปรตเุกส(วนัพธุและพฤหสั)/

จนี (วนัพธุ)

9.30 - 17.00 น. (ยกเวน้ 12.00 -

 13.00 น.) กรณุาเชค็วนั

ใหบ้รกิารลว่งหนา้เน่ืองจากมี

การเปลีย่นแปลง

อาคารรฐัประศาสนภกัด ีอาคารที่

 2 ช ัน้ 9                           

4-1-67 โอซากะช ิชโูอก ุโอเตะ

มาเอะ

☎06-6949-6490

องักฤษ

 (วนัจนัทร-์วนัศกุร)์
☎0570-001701

จนี

 (วนัจนัทร-์วนัศกุร)์
☎0570-001-702

โปรตเุกส (วนัจนัทร-์วนัศกุร)์ ☎0570-001-703

สเปน (วนัจนัทร-์วนัศกุร)์ ☎0570-001-704

ฟิลปิปินส ์(วนัองัคาร วนัพธุ

วนัพฤหสัและวนัศกุร)์
☎0570-001-705

เวยีดนาม (วนัจนัทร-์วนัศกุร)์ ☎0570-001-706

พม่า

(วนัจนัทรแ์ละวนัพธุ)
☎0570-001-707

เนปาล

(วนัองัคารและวนัพฤหสั)
☎0570-001-708

ส านักแรงงานโดยรวมใน

จงัหวดัโอซากา้ (โอซากะฟ ุโซ

โก โรโด จมุิโชะ)

ปรกึษาการท างาน 

(ปัญหาในทีท่ างาน

ทัว่ไป)

องักฤษ/จนี

วนัจนัทร-์วนัศกุร ์

9.00 - 17.45 น.

(ตอ้งจองลว่งหนา้หากตอ้งการ

ลา่ม)

แอลโอซากา้อาคารทศิใต ้2-5-3 

โอซากาซ ิชโูอค ุโคกมุาจิ

☎06-6946-2608

ตกึฮนัควิแกรนด ์ช ัน้ 16            

8-47 โอซากะช ิคทิะค ุคาคดุะโช

☎06-7709-9465

การท างาน (ให ้

ค าแนะน าอาชพึดา้น

เทคนิคและให ้

ค าปรกึษากบันักศกึษา

แลกเปลีย่น)

10.00 - 15.00 น.

(ยกเวน้ 12.00 - 13.00 น.)

การท างาน (ให ้

ค าปรกึษาเร ือ่งเงือ่นไข

ในการจา้งงาน ให ้

อธบิายเร ือ่งกฎหมาย 

และแนะน าสถาบนัที่

เกีย่วขอ้ง)

 สายปรกึษาส าหรบัแรงงาน

ตา่งดา้ว (ไกโคคจุนิ มูเกะ โซ

ดนั ไดอลั)

ศนูยบ์รกิารการรบัจา้ง

ชาวตา่งชาตโิอซากา้ (โอซากะ 

ไกโคคจุนิ โคโย เซอรว์สิ เซน็

เตอร)์
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※กรุณาสอบถามกบัสถาบนัทีใ่หค้ าปรกึษาโดยตรงเน่ืองจากมกีรณีตอ้งเสยีค่าบรกิาร 

หรอืมีการเปลีย่นแปลงสถานทีแ่ละวนัเวลาใหบ้รกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

รายชือ่สถานที่ หวัขอ้ ภาษา วนัท าการ ตดิตอ่สอบถาม

 ศนูยป์รกึษาของผูห้ญงิใน

จงัหวดัโอซากา้ (โอซากะฟ ุ

โจเซ โซดนั เซน็เตอร)์

ปัญหาของผูห้ญงิ

องักฤษ/จนี/เกาหล/ีโปรตเุกส/

สเปน/ไทย/เวยีดนาม/

ฟิลปิปินส/์ อนิโดนีเซยี/เนปาล

วนัจนัทร-์วนัศกุร ์

9.00 - 17.30 น.
☎06-6949-6181

ส านักกฎหมาย แผนกปกป้อง

สทิธมินุษยชน หอ้งปรกึษา

สทิธมินุษยชน (โอซากะ โฮมุคิ

โยค ุจนิเคนโยโกะบ ุจนิเคนโซ

ดนัซซิ)ึ

สทิธมินุษยชน
องักฤษ/จนี/เกาหล/ีฟิลปิปินส/์

โปรตเุกส/เวยีดนาม

วนัจนัทร-์วนัศกุร ์

9.00 - 17.00 น.
☎0570-090-911

สมาคมทนายความโอซากา้ 

(โอซากะ เบนโกซไิค)
สทิธมินุษยชน องักฤษ/จนี/เกาหลี

วนัศกุรท์ี ่2 และที4่ ของเดอืน

12.00 - 17.00 น.
☎06-6364-6251

ศนูยช์ว่ยเหลอืทางกฎหมาย

ญีปุ่น่ (โฮเทะระส)ุ
กฎหมาย

องักฤษ/จนี/เกาหล/ีสเปน/

โปรตเุกส/เวยีดนาม/

ฟิลปิปินส/์ไทย/เนปาล

วนัจนัทร-์วนัศกุร ์

9.00 - 17.00 น.

☎0570-078-377

(โฮเทะระสใุหข้อ้มูลและ

ใหบ้รกิารเป็นหลายภาษา)
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