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ช่องบริการให้ค าปรึกษา  
● ช่องบริการให้ค าปรึกษาภาษาต่างประเทศ   

ให้ค าปรึกษาปัญหาหรือเร่ืองท่ีไมเ่ข้าใจ มีชอ่งบริการให้ค าปรึกษาหลายภาษา สามารถโทรศพัท์
ตดิตอ่ได้ทกุเม่ือ 

ภาษาโปรตเุกส วนัจนัทร์  9：00 ～ １3：00 

ภาษาไทย วนัพธุ 13：00 ～ １７：00 

ภาษาจีน  วนัศกุร์ 13：00 ～ １7：0０ 

（ไม่รวมวนัหยดุนกัขตัฤกษ）์ 

 

ＴＥＬ：ท่ีวา่การอ าเภอซาคแุผนกสง่เสริมการแลกเปล่ียนข้อมลูการย้ายถ่ินฐาน 
0267-62-3283 

 

● ศูนย์ให้ค าปรึกษาหลากหลายวัฒนธรรม จังหวัดนากาโน่ 

ให้ค าปรึกษาท่ีหลากหลายแก่ชาวตา่งชาตท่ีิอาศยัอยู่ในจงัหวดันากาโน ่  สามารถปรึกษาได้ 
ตลอดเวลา  โดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย และจะเก็บเป็นความลบั 

วนัท่ีสามารถใช้บริการได้ 
วนัธรรมดา (วนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์) ยกเว้นวนัพธุแรกของเดือน และ วนัพธุท่ี 3  

ของเดือน วนัศกุร์แรกของเดือน ・วนัศกุร์ท่ี3ของเดือน เปิดเวลา  10.00-18.00 

มีให้บริการหลายภาษา 

ภาษาจีน・ภาษาโปรตเุกส・ภาษาตากาล๊อก・ภาษาเกาหลี・ภาษาเวียดนาม 
・ภาษาไทย・ภาษาองักฤษ・ภาษาอินโดนีเซีย・ภาษาสเปน・ภาษาเนปาล・ 

ภาษามาเลเซีย ・ภาษาพม่า・ภาษาฝร่ังเศส・ ภาษาเขมร・ภาษาเยอรมนั  
 

Monzen Plaza 3F.1485-1 Shindencho Nagano  
(มอนเซนพลาซ่าชั้น3 ,1485-1 ชินเดนโจ ้นากาโน่ 

（เดินจากสถานีรถไฟ JR นากาโน่12นาที）TEL: 026-219-3068/080-4454-1899 
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＜เก่ียวกับที่ปรึกษาภาษาแม่＞ 
สามารถโทรศพัท์ปรึกษาได้โดยตรงกบัพนกังานท่ีปรึกษาภาษาประจ าชาตสิามารถส่ือสารได้หลาย
ภาษา เชน่ ภาษากาตาล๊อก,โปรตเุกส,จีน,ไทย,เวียตนาม,อินโดนีเซีย  
สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีน่ี ↓                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

＊เวลาทีป่รึกษา：วนัธรรมดา (วนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์) ยกเว้นวนัพธุท่ี1 และ 3 ,  

วนัเสาร์ท่ี 1 และ 3 เวลา １０：００～１８：００ 

＊TEL     : 026-219-3068/080-4454-1899 

 

ห้องเรียนภาษาญ่ีปุ่น  

● ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นสมาคม สุซุรัน  
 เป็นองค์การอาสาสมคัรท่ีสนบัสนนุผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีและไมพ่ดูภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาหลกั 

นอกจากการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นแล้วยงัได้เรียนรู้สมัผสัและเพลิดเพลินกบัการเรียนวฒันธรรมของ
ประเทศญ่ีปุ่ นอีก  และเพ่ือให้การเรียนได้อยา่งสบายใจ ในระหวา่งท่ีเรียนอยูส่ามารถฝากเดก็เล็กไว้
ได้ในระหวา่งเรียนได้   

※  ปัจจบุนัมีคนไทย คนจีน คนอินโดนีเซีย  และคนเวียดนาม  เรียนอยู่  
 

กิจกรรมหลกั：เรียนรู้วฒันธรรมญ่ีปุ่ นและภาษาญ่ีปุ่ นไปพร้อมกบัการเรียนรู้ชีวิตในพืน้ท่ีอ าเภอซาค ุ

วนัท่ีจดักิจกรรม ：ทกุๆวนัเสาร์ตัง้แตเ่ดือนเมษายนถึงธันวาคม (หนึง่ปี เปิดสอน 30 ครัง้)  
เวลาเรียน ：10:30 ～11:30 

สถานท่ี ： โนะซาวะไคคงั  (อ าเภอซาค ุโทริเดมาจิ183)  

เบอร์ตดิตอ่： ส านกังาน   090-2483-0277   

   i.kato-planet@ai.wakwak.com 

QR Code 
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เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
เม่ือเกิดเหตกุารณ์กรณีฉกุเฉิน อยา่ต่ืนตวัและพยายามควบคมุสติให้ได้ สามารถโทรศพัย์เพ่ือขอ

ความชว่ยเหลือได้ตลอด24 ชัว่โมง โดยไมเ่สียคา่บริการโทรศพัท์  
 

● ไฟไหม้  กดเบอร์ 「１１９」（สถานีดับเพลิง） 
1 ถ้าเกิดเพลิงไฟไหม้ส่งเสียงดังๆเพื่อเรียกให้เพ่ือนบ้านหรือคนใกล้เคียงรับรู้  
2 กดเบอร์「１１９」เรียกหน่วยดับเพลิง (โทรศัพท์มือถือก็สามารถโทรเบอร์  119 ได้)  

3 เม่ือโทรตดิแล้วให้ตอบค าถามเจ้าหน้าที่      
（เน่ืองจากไมมี่ลา่ม  กรุณาให้คนท่ีอยูใ่กล้เคียงท่ีสามารถพดูภาษาญ่ีปุ่ นได้มาคยุโทรศพัท์แทน） 

＜เม่ือพนกังานถามค าถามให้ตัง้สติให้ดีค่อยๆพดูและพดูเสียงดงัฟังชดั＞  

① ไฟไหม้หรือฉุกเฉิน ไฟไหม้ ครับ/คะ่   (คะจิเดส) 

② กรุณาบอกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของคุณ (ตวัอยา่ง)อยูเ่ขต△△△คะ่ อยูใ่กล้กบั○○ครับ/คะ่ 

③ ไฟไหม้อะไร   (ตวัอยา่ง) ไฟไหม้บ้าน ครับ/คะ่ 

④ มีคนบาดเจ็บหรือคนหนีไฟไม่ทันไหม (ตวัอยา่ง) ไมมี่คนบาดเจ็บ ครับ/คะ่ 

⑤ กรุณาบอกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของคุณด้วย     

สกสกสกสง● เม่ือเจบ็ป่วยกะทนัหนั เรียก「１１９」（สถานีดับเพลิง） 
เม่ือเกิดอาการป่วยหรือได้รับบาดเจ็บกะทนัหนัจนไมส่ามารถเดนิทางไปโรงพยาบาลเองได้    

โทร「１１９」เรียกรถพยาบาลฉกุเฉินเม่ือโทรติดแล้วให้ตอบค าถามเจ้าหน้าท่ี  
 

＜เม่ือพนกังานถามค าถามให้ตัง้สติให้ดีและค่อยๆพดูเสียงดงัฟังชดั＞ 
① ไฟไหม้หรือฉุกเฉิน ฉกุเฉิน ครับ/คะ่  (ควิ ควิ เดส) 

② เกิดอะไรขึน้ (ตวัอยา่ง)  ○○ ครับ/คะ่ 

③  กรุณาบอกท่ีอยู่และสถานท่ีเกิดเหตุ (ตวัอยา่ง) อยูเ่ขต △△△คะ่ อยูใ่กล้กบั○○ ครับ/คะ่ 

④ กรุณาบอกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของคุณด้วย  
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● เมื่อเกิดอุบัตเิหตุหรือเกิดอาชญากรรม ・・・ 

กดเบอร์「１１０」（สถานีต ารวจ） 
 

 

 

 

 

 

＜เม่ือเกิดอบุตัิเหตหุรือเกิดอาชญากรรมให้กดเบอร์「110」เพ่ือติดต่อสถานีต ารวจ＞ 

①  เกิดอะไรขึน้ (ตวัอยา่ง)  อบุตัเิหตจุราจร , โจรกรรม ครับ/คะ่ 
② เกิดอุบัตเิหตุเม่ือไหร่ มีอาชญากรรมไหม (ตวัอยา่ง)เวลา○○นาฬิกา○○นาทีครับ/คะ่ 
③  เกิดอุบัตเิหตุที่ไหน มีอาชญากรรมไหม (ตวัอยา่ง)  ท่ีตรงไฟแยก△△△ ครับ/คะ่ 
④ กรุณาบอกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของคุณด้วย  

 

※  เม่ือเกิดอุบัตเิหตุทางฝ่ายตรงข้ามหรือตัวเองบาดเจ็บก็ตาม  

ก่อนอ่ืนให้กดเรียก 119 รถพยาบาลก่อน  
 

 

 

●  เม่ือพบของตกหรือเก็บของได้・・・ 
เม่ือท ากระเป๋าสตางค์หรือท ากระเป๋าหลน่หายได้ให้โทรแจ้งเจ้าหน้าท่ีต ารวจและให้แจ้งกบัทาง

เจ้าหน้าท่ีต ารวจว่า  ( เหตเุกิดเม่ือไหร่ ท่ีไหน อะไรหาย)  (บอกช่ือนามสกลุและเบอร์โทรศพัท์) ด้วย  

 
เม่ือเก็บของตกของผู้ อ่ืนได้ให้เอาไปสง่คืนท่ีสถานีต ารวจหรือปอ้มต ารวจท่ีอยู่ใกล้ๆ  

 

 

 

 

 

สถานีต ารวจอ าเภอซาคุ                         TEL：0267-68-0110    

กองบังคับการต ารวจประจ าจังหวัดนากาโนะ TEL：026-233-0110 
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ภัยพิบัติ 

● การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นแผ่นดนิไหวและภัยธรรมชาติ  
กรุณาตรวจสอบท่ีพกัอาศยัว่ามีอนัตรายประเภทไหนบ้าง ให้เรียนรู้เก่ียวกบัแผนท่ีหนีภยั หรือ

ให้สอบถามท่ีแผนกปอ้งกนัภยัพิบตัท่ีิอ าเภอไว้ลว่งหน้า 
เพ่ือความเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกบัภยัพิบตัิ ให้ตรวจสอบสถานท่ีหลบภยัด้วยวา่อยู่ท่ีไหน ให้

เตรียมน า้ อาหาร ไฟฉาย โทรศพัท์มือถือ  (เช่นเคร่ืองมือรับขา่วสาร） ไว้เสมอ เม่ือเกิดภยัพิบตัิขึน้มา
ก็สามารถท่ีจะใช้ได้ทนัที 
 

< สิ่งของที่ควรจัดเตรียมพร้อมไว้เสมอ＞ 
 

・ 

・ 

・ 

สิ่งส าคญั (เชน่ พาสปอร์ต บตัรประจ าตวัผู้พ านกั  สมดุบญัชีธนาคาร  ตราประทบั  เงินสด) 
น า้ ・อาหาร   (เชน่ ขนมปังกรอบกระป๋อง ช็อคโกแลต  บะหม่ีถ้วย ) 
อปุกรณ์ฉกุเฉิน (ยาทาแผล ผ้าพนัแผล พลาสเตอร์ปิดแผล ยาท่ีกินเป็นประจ า) 

・                

・             

・

・

・  

ถงุมือหนา 
ผ้าเช็ดตวั 
ไฟฉาย 
เสือ้ผ้าส าหรับเปล่ียน ชดุชัน้ใน       
แบตเตอร่ีส าหรับชาร์จมือถือ 

・  

・ 

・ 

・ 

ถ่านไฟฉาย   
ถงุพลาสตกิ  
วิทย ุ
ฟิล์มส าหรับหอ่อาหาร 
 

 

 

● พายุไต้ฝุ่น 
ประเทศญ่ีปุ่ นจะมีพายไุต้ฝุ่ นจะเข้าประมาณเดือนกรกฏาคมถึงเดือนตลุาคม 

ท าให้มีฝนตกหนกัและลมพดัแรง ถ้าฝนตกหนกั อาจเป็นเหตใุห้น า้ในแมน่ า้ท่วมล้นตลิ่ง  ดนิและ
ทรายจากภเูขาหรือหน้าผา อาจล่ืนถลม่ลงมาข้างลา่งอยา่งกะทนัหนัและมีจ านวนมากเรียกว่า  

(โดะชะคซุเึร(แผน่ดินถลม่)) เป็นอนัตรายอยา่งมาก  
เม่ือมีความจ าเป็นต้องอพยพหนีภยัให้ติดตามข้อมลูจาก โทรทศัน์   ฟังวิทย ุหรือจากโทรศพัท์ 

มือถือ หรือถ้ามีความกงัวลใจสามารถติดตอ่สอบถามได้ท่ีแผนกปอ้งกนัภยัพิบตัท่ีิอ าเภอได้ 
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● แผ่นดนิไหว    
ประเทศญ่ีปุ่ นเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนแล้วเป็นประเทศท่ีเกิดแผน่ดนิไหวมากกว่าประเทศอ่ืน เม่ือ

เกิดแผน่ดนิไหวอยา่งรุนแรงบ้านเรือนจะทรุดตวัลง และอาจจะเกิดไฟไหม้ได้ สง่ผลให้ น า้ แก๊ส ไฟ    
ใช้การไมไ่ด้ แผน่ดนิไหวเป็นเหตกุารณ์ท่ีไมท่ราบลว่งหน้าวา่จะเกิดขึน้เม่ือไหร่  เพ่ือรับมือกบั
แผน่ดนิไหวดงันัน้จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมไว้เสมอ  

 

 

เม่ือเกิดแผ่นดินไหวขึน้มา ・・・・ 
 

・เพ่ือเป็นการปอ้งกนัตนเองให้ปลอดภยัจากแผ่นดนิไหว  เคร่ืองเรือนหรือสิ่งของอาจจะตกจาก 
ท่ีสงูลงมา  เพ่ือเป็นการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย ให้หลบหมอบอยู่ใต้โต๊ะหรือส่ิงของ 
ที่มีความแข็งแรง จนกวา่แผน่ดนิไหวจะหยดุลง 

・อยา่ผลีผลามรีบร้อนออกไปข้างนอกโดยเดก็ขาด 
・เพ่ือปอ้งกนัการเกิดไฟไหม้ หากก าลงัใช้ไฟอยู่ให้รีบดับไฟทันที  
・ให้เปิดประตูหรือหน้าต่างไว้ หากเกิดกรณีฉกุเฉินขึน้มาสามารถออกไปข้างนอกได้ทนัที 
 
 
 
 
เม่ือแผ่นดินไหวสงบลง・・・・ 
 

・เม่ือการสัน่สะเทือนลดลงสามารถเคล่ือนไหวได้  
・เพ่ือปอ้งกนักระจกท่ีแตกจะบาดเท้า ไมค่วรเดนิเท้าเปลา่ควรสวมใสร่องเท้าอยูเ่สมอ 
・ตรวจสอบให้แนใ่จวา่มีไฟไหม้หรือไม ่
・แรงสัน่สะเทือน(จะเกิดหลงัจากท่ีเกิดแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่)เกิดขึน้ได้อีกให้ตรวจสอบความ

ปลอดภยัรอบตวั  ไม่ควรจะเข้าไปในสถานที่ๆคิดว่าไม่ปลอดภัยโดยเดด็ขาด 
・เม่ือออกไปข้างนอกให้ระวงัสิ่งของท่ีตกลงมา ถ้ามีหมวกนิรภยัให้สวมไว้ 
・การไปสถานท่ีหลบภยั ควรเดนิเทา้ไปยงัสถานทีห่ลบภยัเท่าทีจ่ะท าได้ 
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＜แอพพลิเคชั่นของแผ่นดนิไหว＞ 

①  ส าหรับชาวต่างชาตติดิตามข้อมูลข่าวสารผ่านแอพพลิเคช่ัน                     
「Safety Tips」(ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

ประเทศญ่ีปุ่ นซึง่มีภยัธรรมชาตเิกิดขึน้มาก เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวได้ทอ่งเท่ียวได้อยา่งสบายใจ  
หนว่ยงานการท่องเท่ียวแนะน าให้ใช้แอพพลิเคชัน่เพ่ือติดตามข้อมลูภยัพิบตัไิด้  

ให้ข้อมลูเก่ียวกบัภยัพิบตัเิช่นการเตือนภยัลว่งหน้าจากแผน่ดนิไหวและการอพยพในหลายภาษา  

iPhone：https://apps.apple.com/jp/app/safety-tips/id858357174 

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android 

 

 

 

② เอ็นเอชเคเวิลด์  (โทรทัศน์)  

ขา่วแผน่ดนิไหว ข่าวดว่นและอ่ืนๆ                                                                                         
สามารถรับชมข่าวสารตา่งๆได้หลายภาษาตลอด 24 ชัว่โมง  

 

เอ็นเอชเค เวิลด์ 
(วิทย)ุ 

 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ja/japanese/radio_japan/ 

 

กรมการขนสง่ทางบก 

 

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/olympic/index.html 

 

ส านกังาน
อตุนุิยมวิทยา 

 

https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html 

 

การปอ้งกนัภยัพิบตัิ 
แผนกปอ้งกนัภยัพิบตัิ 

e-college 

 

https://www.fdma.go.jp/relocation/e-college/ 

 

เวบ็ไซต์ของ 
เอน็เอชเคเวิลด์ 
คิวอาร์โค้ต 

 

แอนดรอยด์ 
คิวอาร์โค้ต 

 

ไอโฟน 
คิวอาร์โค้ต 

https://apps.apple.com/jp/app/safety-tips/id858357174
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ja/japanese/radio_japan/
https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html
https://www.fdma.go.jp/relocation/e-college/


- 8 - 

 

บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 
● โรงพยาบาล คลินิก 

ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น สามารถท่ีไปสถาบนัการแพทย์ได้ หากคณุเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ มีทัง้โรงพยาบาล
ขนาดใหญ่   ขนาดเล็ก คลินิก และสถานีอนามยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาล ： เม่ือป่วยหนกั ได้รับบาดเจ็บ การผ่าตดัหรือการเข้าพกัรักษาในโรงพยาบาล 
ให้ไปโรงพยาบาลในโรงพยาบาลจะมีแผนกตา่งๆโดยจะมีช่ือ「แผนก(คะ)○○」ระบไุว้ร่างกาย
มีความผิดปกตทิางสว่นไหนให้ไปท่ีแผนกนัน้ หากไมท่ราบข้อมลูให้สอบถามข้อมลูได้ท่ีแผนก
ประชาสมัพนัธ์ 

แผนกทัว่ไป รักษาอาการเจ็บป่วยตา่งๆ เชน่เม่ือเป็นหวดั หรือปวดท้อง 
แผนกศลัยกรรม ผา่ตดั รักษาอาการบาดเจ็บหรือรักษาอาการป่วย 
แผนกกมุารเวช รักษาอาการเจ็บป่วยของเดก็ทารกหรือเด็ก 
แผนกศลัยกรรมกระดกู กรณีที่มีอาการเช่นปวดกระดกู ปวดข้อตอ่ ปวดกล้ามเนือ้ หรือบาดเจ็บ 

แผนกโรคจกัษุเวช เม่ือมีปัญหาเก่ียวกบัตา  เช่นต้องการตดัแวน่ตา หรือคอนแทคเลนส์ 
แผนกทนัตกรรม เม่ือมีปัญหาเก่ียวกบัฟัน เชน่ฟันผ ุหรืออ่ืนๆ 
แผนกห ูคอ จมกู รักษาโรคเก่ียวกบัห ูคอ จมกู 
แผนกโรคผิวหนงั รักษาเก่ียวกบัโรคผิวหนงั 
แผนกสตูนิารีเวช เชน่ การตัง้ครรภ์ การคลอดบตุร  และรักษาโรคของสตรีเทา่นัน้ 
แผนกประสาทวิทยา ตรวจสภาพจิตใจ หรือเม่ือมีปัญหาความเครียด 
แผนกระบบทางเดิน
ปัสสาวะ 

ตรวจโรคเก่ียวกบัระบบทางเดินปัสสาวะ 

※ นอกจากนีย้งัมีแผนกอ่ืนอีก 

โรงพยาบาล ・คลินิก ・ สถานีอนามยั： เม่ือไมส่บายขึน้มา  เชน่ เป็นหวดั การได้รับบาดเจ็บ
เล็กน้อย สามารถไปรักษาได้ท่ีโรงพยาบาลคลินิก สถานีอนามยัโดยแตล่ะท่ีจะมีช่ือ 「เชน่ 
คลินิก แผนก○○」เขียนแนะน า และมีแพทย์เฉพาะทางอยู่ 
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〇  รายละเอียดสามารถดไูด้ท่ีโฮมเพจของสมาคมการแพทย์ ซาค ุ 

     http://www.saku-ishikai.or.jp 

 

 

〇  โรงพยาบาล・คลีนิค นอกเวลาท าการ เชน่ในวนัธรรมดาตอนกลางหรือวนัหยดุ เม่ือไมส่บาย
กระทนัหนัขึน้มาสามารถรับการรักษาพยาบาลในเวลาดงักลา่วได้  สามารถตรวจสอบเวลาท า
การได้ท่ีโฮมเพจของสมาคมการแพทย์อ าเภอซาคไุด้ 

〇  เม่ือเดก็เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บกะทนัหนั・การดแูลเม่ืออยู่ท่ีบ้านหรือฉีดวคัซีนปอ้งกนั・ ข้อมลู
การดแูลเดก็ สามารถดขู้อมลู โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย รายละเอียดเพิ่มเตมิดไูด้ท่ีน่ี      

ส าหรับโทรศพัท์มือถือสามารถใช้แอปพลีเคชัน่「oshiete doctor วิธีการดแูลเด็กป่วยเวลาอยู่ท่ีบ้าน」  
http://oshiete-dr.net/  

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลหรือคลินิกบางสถานท่ีจ าเป็นต้องจองลว่งหน้าไว้และบางสถานท่ีสามารถลง ทะเบียน
ตรวจตามล าดบัในวนันัน้ได้เลย ควรโทรไปสอบถามก่อนท่ีจะไปตรวจรักษา และหากเวลาจ าเป็นควร
พาคนท่ีสามารถส่ือสารภาษาญ่ีปุ่ นได้ไปด้วย 

เม่ือไปถึงโรงพยาบาลแล้วให้ย่ืนบตัรประกนัสขุภาพท่ีท่ีแผนกประชาสมัพนัธ์(หากไมมี่บตัรประกนั
สขุภาพ จ าเป็นต้องจา่ยคา่รักษาเตม็จ านวนโดยไมมี่สว่นลด) 

เม่ือหมอเรียกตรวจก็ให้เข้าไปท่ีห้องตรวจเลา่อาการป่วยให้หมอฟัง  จากนัน้ให้แพทย์ตรวจสขุภาพ
และท าการรักษา 

หลงัจากตรวจเสร็จและช าระคา่รักษาเสร็จแล้ว จะได้รับประกนัสขุภาพคืนมา เม่ือได้รับใบสัง่ยา
(กระดาษเขียนช่ือยา) ให้น าใบสัง่ยาไปท่ีร้านขายยาแล้วก็กลบัได้ 

วธีิการใช้บริการที่โรงพยาบาล 

โฮมเพจของสมาคมการแพทย์ ซาค ุ   QR  Code 

iPhone 

QR  Code 

Android 

QR  Code 

http://www.saku-ishikai.or.jp/
http://oshiete-dr.net/abaout/
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ดูแลสุขภาพ 
● การตรวจสุขภาพ 
เพ่ือสขุภาพและชีวิตความเป็นอยู่ดีขึน้  ควรรับการตรวจสขุภาพและปรึกษาปัญหาด้านสขุภาพ 
กนัเถอะประเภทตัว๋ตรวจสขุภาพจะแตกตา่งกนัไป ขึน้อยู่กบัประเภทการตรวจสขุภาพ  
รายละเอียดสามารถดไูด้ท่ีปฏิทินสขุภาพตา่งๆของอ าเภอซาค ุ 

ประเภท
ตั๋ว 

ส าหรับ โรคที่สามารถรับการตรวจได้ 

ตัว๋ตรวจ A 

เป็นสมาชิกของประกนัสขุภาพ
แหง่ชาติ    ของอ าเภอซาค ุ

ผู้ มีอายอุยูร่ะหว่าง 40-74 ปี  

・การวินิจฉยัท่ีเฉพาะเจาะจง                                  
(การตรวจเลือด  การตรวจปัสสาวะและอ่ืน) 

・ ตรวจมะเร็ง (กระเพาะอาหาร・ล าไส้ใหญ่・มดลกู・ 
เต้านม・ตอ่มลกูหมาก・โรคมะเร็งปอด,โรคตบัอกัเสบ) 

ตัว๋ตรวจ B 

ผู้ ท่ีมีอายมุากกว่า  75 ปี ขึน้ไป ・การวินิจฉยัท่ีเฉพาะเจาะจง  

(การตรวจเลือด  การตรวจปัสสาวะและอ่ืน) 
・ตรวจมะเร็ง (กระเพาะอาหาร・ล าไส้ใหญ่・มดลกู・ เต้า
นม・ตอ่มลกูหมาก・โรคมะเร็งปอด,โรคตบัอกัเสบ) 

ตัว๋ตรวจ C 
ผู้ ท่ีมีอายรุะหวา่ง 35-39 ปี ・การวินิจฉยัท่ีเฉพาะเจาจงการตรวจเลือด,การตรวจ

ปัสสาวะและอ่ืนๆ 
・ตรวจมะเร็ง (มดลกู) 

ตัว๋ตรวจ D 
ไม่ได้เป็นสมาชิกของประกนั
สขุภาพแหง่ชาติของอ าเภอซาค ุ 
ผู้ที่มีอายรุะหว่าง  40-74 ปี 

ประเภทของประกนัสขุภาพท่ีตนเองท าอยูไ่มต่รงกบัข้อมลู 
ให้สอบถามรายละเอียดท่ีบริษัทประกนัท่ีเป็นสมาชิกอยู่
หรือสอบถามท่ีองค์กรประกนัสขุภาพท่ีออกบตัร 

ตัว๋ตรวจ E ส าหรับผู้หญิงท่ีมีอายุ  20・22・
24・26・28・30・32・34ปี 

ตรวจมะเร็งปากมดลกู 
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● การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ                                   

～สามารถปรึกษากับพยาบาลสาธารณสุข  โภชนาการ พยาบาลวิชาชีพได้ ～ 

ความกงัวลเร่ืองสขุภาพหรือความกงัวลเร่ืองสขุภาพจิตก็สามารถปรึกษาได้  
ให้ค าปรึกษาโดยไมต้่องเกรงใจ เชน่「เก่ียวกบัโรคท่ีเก่ียวข้องกบัวิถีชีวิต」 「อยากทราบ

เก่ียวกบัผลการตรวจ」 「อยากปรึกษาเก่ียวกบัสขุภาพของคนในครอบครัว」       

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อสอบถาม 
ทีท่ าการอ าเภอซาคุ แผนกสง่เสรมิสุขภาพ TEL：0267-62-3189 

ส านกังานอุสุดะ หน่วยสง่เสรมิสุขภาพ TEL：0267-82-3115 

ส านกังานเขตอะซาชนิะ หน่วยสง่เสรมิสุขภาพ TEL：0267-58-2089 

ส านกังานเขตโมจสิกึ ิ หน่วยสง่เสรมิสุขภาพ TEL：0267-53-3111 
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การตัง้ครรภ์・การคลอดบุตร 

● เม่ือรู้ว่าตัง้ครรภ์ 

1 ไปรับคู่มือสุขภาพแม่และเดก็กันเถอะ   

เม่ือสงสยัวา่ตัง้ครรภ์หรือไม่ ให้ไปตรวจครรภ์ท่ีแผนกสตูิศาสตร์และนรีเวชวิทยาท่ีโรงพยาบาลหรือ
คลีนิคกนัเถอะ 
เม่ือพบวา่ตัง้ครรภ์แล้ว จะได้รับ(ใบรับรองการตัง้ครรภ์)มา หลงัจากนัน้ให้ไปท่ีส านกังานเขต (ห้อง

ปรึกษาสขุภาพส าหรับแมแ่ละเดก็) เพ่ือรับสมดุคูมื่อสขุภาพแมแ่ละเดก็ ในสมดุคูมื่อนีจ้ะบนัทกึการ
ตรวจร่างกาย การเจริญเตบิโตและการพฒันาการของทารก บนัทึกการฉีดวคัซีนระหวา่งตัง้ครรภ์ 
การบนัทกึการเจริญเติบโตเป็นสิ่งส าคญัเป็นอย่างมาก ดงันัน้ควรเก็บรักษาไว้ให้ดี นอกจากนีท่ี้

อ าเภอซาคก็ุมีสมดุคูมื่อสขุภาพแมแ่ละเดก็ท่ีเขียนเป็นภาษาตา่งประเทศด้วย  

2 มาตรวจสุขภาพกันเถอะ  
จะได้รับ (สมดุคูมื่อสขุภาพแมแ่ละเดก็) พร้อมกบัตัว๋สนบัสนนุเข้ารับการตรวจครรภ์ (เป็นตัว๋ท่ีตรวจ
สขุภาพได้ในราคาท่ีถกูลง เพ่ือสขุภาพท่ีดีระหว่างการตัง้ครรภ์และความปลอดภยัระหวา่งคลอดบตุร 
จ าเป็นต้องรับการตรวจสขุภาพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตดิต่อสอบถาม 
ซาค ุ ห้องปรึกษาสขุภาพส าหรับแมแ่ละเดก็ 

（ศนูย์สขุภาพอ าเภอเมืองซาค）ุ 

TEL：0267-63-3080  

อสุดุะ ห้องปรึกษาสขุภาพส าหรับแมแ่ละเดก็       

（เขตอสุดุะ） 

TEL：0267-82-3115 

อะซาชินะ ห้องปรึกษาสขุภาพส าหรับแมแ่ละเดก็           

（เขตอะซาชินะ） 

TEL：0267-58-2089 

โมจิสกิึ  ห้องปรึกษาสขุภาพส าหรับแมแ่ละเดก็        

（เขตโมจิสึกิ） 

TEL：0267-53-3111 

※  วนัท าการ วนัธรรมดา：วนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ อสุดุะ・อะซาชินะ・โมจิสกิึ ท าการเฉพาะชว่งเช้า 
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● หลังคลอดบุตร 

1 ขอย่ืนสูตบัิตร   
หลงัจากคลอดบตุร จะต้องไปย่ืนขอสตูรบตัรไปท่ีส านกังานเขตและตัง้ช่ือบตุรก่อนท่ีจะไปท าเร่ือง  

 เม่ือไหร่ 
ผู้ด าเนิน
เร่ือง 

ด าเนินเร่ืองท่ี
ไหน 

สิ่งท่ีจ าเป็นท่ีต้อง 
น าตดิตัวไป 

ย่ืนขอ 

สตูบิตัร 

ภายใน 14 วัน 
หลงัจากคลอด

แล้ว 

บดิา  
หรือ 
มารดา 

เขตเทศบาลท่ี
บดิา มารดา 
อาศยัอยู ่หรือ
เขตเทศบาล 
ท่ีเดก็คลอด 

・แบบฟอร์มใบแจ้งเกิด 
（เชน่เอกสารรับรองจาก

แพทย์） 

・ตราประทบัหรือลายเซ็น 
・สมดุบนัทกึสขุภาพแมแ่ละเดก็ 

※ ในบางกรณีอาจมีความจ าเป็นต้องด าเนินเร่ืองในประเทศต้นทางของตนเอง กรุณาสอบถามได้ท่ี
สถานทตูหรือสถานกงสลุได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  ไปรับสมุดบันทกึสุขภาพเดก็กันเถอะ 
ตอนท่ีท าเร่ืองขอสตูบิตัร ท่ีห้องปรึกษาสขุภาพส าหรับแม่และเดก็จะได้รับ (สมดุบนัทึกเดก็)  จากนี ้

เป็นต้นไปจะได้รับบริการ ขา่วสาร ความรู้และข้อมลูเก่ียวกบัการบริการดแูลเดก็และแนะน าเก่ียวกบั
การเลีย้งดเูดก็  ทกุครัง้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมอยา่ลืมสมดุบนัทึกสขุภาพส าหรับแมแ่ละเดก็และกรุณารับ
ประทบัตรามาด้วย 
★ เบอร์ตดิต่อสอบถามได้ที่ ห้องปรึกษาสุขภาพแม่และลูก (หน้า12) 

 
ตดิต่อสอบถาม 

ท่ีท าการอ าเภอซาค ุ แผนกพลเมือง TEL：0267-62-3087 （สายตรง） 

สาขาอสุดุะ แผนกพลเมือง TEL：0267-82-3111 （สายภายใน） 

สาขาอะซาชินะ แผนกพลเมือง TEL：0267-58-2001 （สายภายใน） 

สาขาโมจิซกิึ แผนกพลเมือง TEL：0267-53-3111 （สายภายใน） 
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3 เม่ือเดก็คลอดแล้วให้ไปขอรับบัตรประจ าตัวผู้พ านักอาศัย   

เม่ือเดก็คลอดแล้วให้ไปรับบตัรผู้พ านกัอาศยัภายใน 30 วนัท่ีส านกังานตรวจคนใกล้เมืองใกล้บ้าน 
รายละเอียดสามารถดไูด้ท่ีหน้า 25  
 

 

 

 

4 เงนิสงเคราะห์เดก็เล็ก（เงนิที่ได้รับเพื่อการเลีย้งดูเดก็） 

หลงัจากท่ีคลอดบตุรแล้วจะได้รับเงินสวสัดกิาร  จนกวา่บตุรจะเรียนจบชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
สอบถามรายละเอียดได้ท่ีท่ีว่าการอ าเภอซาคแุผนกช่วยเหลือการเลีย้งดเูดก็                             
（TEL：0267-62-3149） 

5 สวัสดกิารค่ารักษาพยาบาล  (หญิงตัง้ครรภ์) 

ภายในสิน้เดือนถดัไปของการตัง้ครรภ์และหลงัจากวนัท่ีคลอดบตุร  เงินบางสว่นของคา่พยาบาล
ตอนไปรักษาท่ีสถาบนัการแพทย์ (กรณีใช้ประกนั) เงินท่ีจา่ยไปหากเกิน 500 เยนจะได้รับเงินสว่นเกิน
นัน้คืนมา        

＜เอกสารท่ีต้องน าไปอ าเภอซาค：ุ 

บตัรประกนัสขุภาพ・สมดุบนัทกึสขุภาพแมแ่ละเดก็・สมดุบญัชีธนาคาร＞ 

 

6 สวัสดกิารรักษาพยาบาล (เดก็) 

เดก็ท่ีอายไุมเ่กิน 18 ปี คา่รักษาพยาบาลตอนไปรักษาท่ีสถาบนัการแพทย์  (กรณีท่ีใช้ประกนั)
สามารถจา่ยคา่รักษาไมเ่กิน 500 เยนได้  

＜เอกสารท่ีต้องน าไปอ าเภอซาค：ุบตัรประกนัสขุภาพ・สมดุบญัชีธนาคาร＞ 

 

  

 

 

 

ตดิต่อสอบถามเก่ียวกับสวัสดกิารรักษาพยาบาล  
อ าเภอซาค ุ แผนกประกนัสขุภาพแหง่ชาติ TEL：0267-62-2915 
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ดูแลเด็ก ～  เลีย้งเด็ก ～ 
● การตรวจสุขภาพทารก 
เพ่ือการเจริญเตบิโตและการดแูลสขุภาพของเด็ก ทางอ าเภอซาคทุ าการตรวจสขุภาพเดก็ท่ีศนูย์

สขุภาพ 4 แหง่ในอ าเภอเมืองซาค ุ เม่ือเดก็อาย ุ4 เดือน อาย ุ10 เดือน อาย1ุปี6เดือน และอาย3ุปี
สามารถปรึกษาเร่ืองการดแูลเดก็และเร่ืองอ่ืนๆได้กบัพยาบาลสาธารณสขุและสามารถปรึกษาเร่ือง
โภชนาการกบันกัโภชนาการได้ กรุณาดรูายละเอียดเก่ียวกบัวนัเวลาและสถานท่ีได้ท่ีปฏิทินสขุภาพ
และเว็บไซต์ของอ าเภอซาคโุดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย 
※ เดือนกรกฏาคมก็มีการตรวจสขุภาพของเด็กทารก (การตรวจสขุภาพเฉพาะบุคคลท่ีสถาบนัทาง
การแพทย์ หลงัคลอดบตุรจะได้รับสมดุบนัทึกสขุภาพของเด็กและตัว๋ตรวจสขุภาพ) 

 
● การฉีดวัคซีนป้องกัน（ฉีดวัคซีน） 
เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้เดก็ป่วยมาสร้างภมูิคุ้มกนัโดยการฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคกนัเถอะ  

การฉีดวคัซีนจะไมเ่สียคา่ใช้จา่ย หากฉีดวคัซีนเม่ืออายท่ีุไมไ่ด้ก าหนดไว้วคัซีนบางชนิดจะเสีย
คา่ใช้จา่ยเป็นบางสว่น สอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิได้ท่ีห้องปรึกษาสขุภาพส าหรับแมแ่ละเดก็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

ติดต่อสอบถาม 
ซาค ุ ห้องให้ค าปรึกษาสขุภาพส าหรับแมแ่ละเด็ก 

(ศนูย์สขุภาพอ าเภอซาค)ุ  

TEL：0267-63-3080 

อสุดุะ ห้องให้ค าปรึกษาสขุภาพส าหรับแมแ่ละเด็ก 

(สาขาอสุดุะ) 

TEL：0267-82-3115 

อะซาชินะ ห้องให้ค าปรึกษาสขุภาพส าหรับแมแ่ละเด็ก
(สาขาอะซาชินะ) 

TEL：0267-58-2089 

โมจิซกิึ ห้องให้ค าปรึกษาสขุภาพส าหรับแมแ่ละเด็ก 

(สาขาโมจิสกิึ) 

TEL：0267-53-3111 

※เปิดท าการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ สว่นสาขาอสุดุะ อะซาสนึะ โมจิซกิึเปิดท าการเฉพาะช่วงเช้าเท่านัน้ 

※นอกจากนีอ้ าเภอซาคุยังมีโครงการสนับสนุนเก่ียวกับเดก็ เช่น ห้องเรียน
ท าอาหารเดก็ ห้องเรียนเก่ียวกับฟันและอ่ืนๆ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 
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●เนอสเซอร่ี・ศูนย์ดูแลเดก็ที่ได้รับการรับรอง・โรงเรียนอนุบาล 
1 เนอสเซอร่ี・ศูนย์ดูแลเดก็ที่ได้รับการรับรอง 
 

เนอสเซอร่ีเป็นสถานท่ีรับฝากเลีย้งเดก็    (เดก็ท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิดถึงอายกุ่อนเข้าโรงเรียน
ประถมศกึษาตอนต้น) ระหว่างท่ีผู้ปกครองไปท างานในช่วงเวลากลางวนัหรือเจ็บป่วยไมส่ามารถ
ดแูลลกูท่ีบ้านได้ ก่อนท่ีจะน าเดก็ไปฝากจ าเป็นต้องติดตอ่ก่อนลว่งหน้า ในอ าเภอซาคมีุสถานท่ีรับ
เลีย้งเดก็ของรัฐ15แหง่  โรงเรียนอนบุาลเอกชน 9 แหง่,ศนูย์ดแูลเดก็ท่ีได้รับการรับรอง 1 แหง่ และ 
สถานประกอบการดแูลเดก็  2 แหง่ และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ีอ าเภอซาคไุด้  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 โรงเรียนอนุบาล 
โรงเรียนอนบุาลเป็นโรงเรียนส าหรับเดก็ก่อนเข้าโรงเรียนประถมท่ีมีอายมุากกวา่ 3 ขวบ ในอ าเภอ
ซาคมีุโรงเรียนอนบุาลเอกชนอยู ่5 แหง่ หากต้องการจะเข้าเรียนท่ีโรงเรียนอนบุาล กรุณาสอบถาม
ข้อมลูโดยตรงได้ท่ีโรงเรียนอนบุาลแตล่ะแหง่ 

ช่ือโรงเรียนอนุบาล สถานที่ เบอร์โทรศัพท์ 

โรงเรียนอนบุาลคาทอลิก อ าเภอซาคโุทริเดมาจิ 185-1 0267-62-0945 

โรงเรียนอนบุาลอะซามะ อ าเภอซาคนุางาโทโร 1383 0267-67-3805 

โรงเรียนอนบุาลซาค ุ อ าเภอซาคซุารุคโุบะ  232 0267-67-1508 

โรงเรียนอนบุาลซาคมุินามิ อ าเภอซาคยุฮูาร่า 11-1 0267-82-1155 

โรงเรียนอนบุาลชิระฮาโทะ อ าเภอซาคเุคียววะ 2322-1 0267-53-2611 

ติดต่อสอบถาม 

อ าเภอซาค ุ แผนกสนบัสนนุการดแูลเดก็ TEL：0267-62-3149 

ส านกังานอสุดุะ แผนกสวสัดกิารเดก็และผู้สงูอายุ TEL：0267-82-3111 

สาขาอะซาชินะ แผนกสวสัดกิารเดก็และผู้สงูอายุ TEL：0267-58-2001 

สาขาโมจิซกิึ แผนกสวสัดกิารเดก็และผู้สงูอายุ TEL：0267-53-3111 
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เว็บไวต์สนับสนุนการดูแลเดก็「papamamafre」 

เพ่ือเป็นการสนบัสนนุการเลีย้งดเูด็กให้ดีขึน้ ทางอ าเภอซาคไุด้ร่วมมือกบัผู้ประกอบการเอกชน 
และธุรกิจร่วม ได้ร่วมกนัสร้างเว็บไวต์ 「papamamafre」ขึน้มา สามารถศกึษาข้อมลู 
ได้ท่ีเว็บไซต์ได้  

 

URL https：//saku-city.mamafre.jp/ 

 

●  โรงเรียน   
โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย มหาวทิยาลัย 

เมื่อมีอายคุรบ6ปี
บริบรูณ์ 

เข้าเรียนเดือนเมษายน 
เรียน6ปี 

เมื่ออายคุรบ12ปีบริบรูณ์ 

เข้าเรียนเดือนเมษายน 

 
เรียน3ปี 

เมื่ออายคุรบ15ปีบริบรูณ์ 

เข้าเรียนเดือนเมษายน 

 
เรียน3ปี 

เมื่ออายคุรบ 
18ปีบริบรูณ์ 

เข้าเรียนเดือน
เมษายน 

 

 

โรงเรียนรัฐบาล  ：เป็นโรงเรียนท่ีประเทศเป็นผู้ก่อตัง้                          
โรงเรียนเทศบาล：เป็นโรงเรียนท่ีจงัหวดัหรืออ าเภอเป็นผู้ก่อตัง้                       
โรงเรียนเอกชน   ：เป็นโรงเรียนท่ีนอกเหนือจากโรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียนเทศบาล                         

 

โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนสาธารณะจะไมเ่สียคา่เข้าเรียน คา่เทอม และคา่หนงัสือเรียน แตจ่ะเสีย
คา่อาหารกลางวนัและอปุกรณ์การเรียนตา่งๆเป็นบางสว่น สว่นโรงเรียนเอกชนจะเสียคา่ใช้จา่ย
ทัง้หมด  

1  โรงเรียนประถมศึกษา・โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

ประเทศญ่ีปุ่ นมีการศกึษาท่ีเดก็ต้องได้รับการสอนโดยเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษา 6  ปี   ระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น  3 ปี รวมเป็น 9 ปี   เรียกวา่การศกึษาภาคบงัคบั ส่วนเด็กชาวตา่งชาตนิัน้ไมมี่
บงัคบัในกฏหมายว่าต้องเข้าเรียน   แตห่ากต้องการท่ีจะเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศกึษา โรงเรียน
มธัยมศกึษาตอนต้นของญ่ีปุ่ น ก็สามารถเข้าเรียนได้ รายละเอียดสอบถามได้ท่ีคณะกรรมการศกึษา
กองการศกึษาโรงเรียน 

 

การศกึษาภาคบงัคบั：9 ปี 
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● สถานดูแลเดก็  
เป็นสถานท่ีส าหรับเด็กหลงัจากโรงเรียนเลิก ในเวลาระหว่างท่ีผู้ปกครองยงัท างานอยู่หรือไมอ่ยู่บ้าน 

สถานท่ีจะอยูใ่กล้โรงเรีนเดก็สามรถเดนิไปยงัสถานท่ีได้ อยูท่ี่น่ีสามารถเลน่กบัเพ่ือนหรือเรียนหนงัสือ
ได้ในระหวา่งท่ีรอผู้ปกครองมารับ 

 

 

2  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายเป็นสถานท่ีเรียนตอ่หลงัจากจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา

ตอนต้น โรงเรียนส่วนใหญ่แล้วจะมีการสอบเข้าและจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมการลงทะเบียนคา่เลา่
เรียนและคา่ต าราเรียนเอง 
 
 

3  มหาวิทยาลัย・มหาวิทยาลัยหลักสูตรระยะสัน้ 
มหาวิทยาลยัจะสามารถเข้าเรียนได้ก็ตอ่เม่ือเรียนจบชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายทัว่ประเทศญ่ีปุ่ นมี

มหาวิทยาลยัอยูห่ลายสถานท่ี จะมีการสอบเข้าก่อนเข้าเรียนและจะต้องจา่ยคา่ธรรมเนียมแรกเข้า
และคา่เลา่เรียนเอง 
 

～ เงนิช่วยเหลือการศึกษา・ทนุการศึกษา ～   
มีระบบเงินชว่ยเหลือ เม่ือไมมี่เงินคา่เลา่เรียน เน่ืองจากเหตผุลทางการเงิน สามารถสอบถาม

รายละเอียดได้ท่ีคณะกรรมการการศกึษากองการศกึษาโรงเรียน 
 
 

 

 

 

                               

 

 

 

 
ตดิต่อสอบถาม 

ส านักงานเขตอ าเภอซาคุ กองการศึกษาโรงเรียน  ＴEL：0267-62-3478 

คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดนากาโน่                TEL：026-235-7428 
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การใช้ชีวิต 

● ไฟฟ้า 
● จ าเป็นที่จะต้องท าเร่ืองขอเปิดไฟฟ้าเม่ือต้องการใช้ไฟฟ้าในครัง้แรก 
สอบถามรายละเอียดได้ท่ีผู้ดแูลบ้านท่ีอาศยัอยูห่รือส านกังานการไฟฟ้าชบูเูดนเรียวกซุาค ุ 
 

● ไฟฟ้าบ้านของประเทศญ่ีปุ่ น 
กระแสไฟฟ้าในบ้านญ่ีปุ่ นมีแรงดนัไฟฟ้า100โวลต์และความถ่ี60เฮิร์ตซ์  (โตเกียว 50เฮิร์ตซ์) 

หากจะใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีผลิตจากตา่งประเทศ กรุณาสอบถามข้อมลูได้ท่ีส านกังานการไฟฟ้า 
ชบูเูดนเรียวก ุซาค ุ 
 

● แก๊ส 
～ ประเภทของแก๊ส ～ 

แก๊สมีอยู่2ชนิด คือแก๊สเมือง  (แก๊สท่ีออกมาจากทอ่)  
และแก๊สโพรเพน  (แก๊สท่ีบรรจลุงในถงั  ส าหรับวางไว้ใช้ท่ีบ้าน)  
 

 

● อุปกรณ์แก๊สที่จะน ามาใช้งานคือ 
ของแก๊สทัง้สองชนิดมีความแตกตา่งกนั ใช้อปุกรณ์แก๊สเฉพาะของแตล่ะประเภท อปุกรณ์

ส าหรับแก๊สเมืองไมส่ามารถใช้กบัแก๊สโพรเพนได้    และประเภทอปุกรณ์ของแก๊สโพรเพนไม่
สามารถใช้กบัแก๊สเมืองได้ ควรตรวจสอบชนิดของแก๊สให้ดีก่อนใช้  หากชนิดของแก๊สและ
อปุกรณ์ของแก๊สไมเ่ข้ากนัเวลาใช้จะเป็นอนัตรายเป็นอย่างมาก  
 

● สิ่งที่ควรระวังระหว่างใช้แก๊ส 
・ระหวา่งใช้แก๊ส ควรจะระบายอากาศอยา่งเพียงพอ 
・หลงัจากท่ีใช้แก๊สแล้ว ควรตรวจสอบให้ดีวา่ปิดวาล์วแล้วหรือยงั 
・เม่ือเกิดแผ่นดนิไหวให้ปิดแก๊สและปิดวาล์วแก๊สทนัที 
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● น า้ประปา 
●  เม่ือต้องการจะขออนุญาตใช้หรือเม่ือต้องการจะยกเลิกใช้น า้ประปาจ าเป็น

จะต้องขออนุญาตใช้หรือยกเลิกเช่นกัน  
สอบถามเบอร์ติดตอ่ของส านกังานท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีผู้ควบคมุดแูลท่ีพกัอาศยัอยู่  

● ข้อควรระวังในการใช้น า้ประปา 
เม่ือเข้าถึงเดือนพฤศจิกายน  อากาศจะหนาวขึน้มีผลท าให้ทอ่ประปาอาจเกิดการแข็งตวั ท า 

ให้น า้กลายเป็นน า้แข็งได้ วิธีการแก้ปัญหาท าได้โดยการติดตัง้สายพานเพ่ือปอ้งกนัการแข็งตวั
ของทอ่ระบายน า้ หรือวิธีการระบายน า้ 

● ท่อระบายน า้ 
● เม่ือต้องการจะขออนุญาตใช้หรือเม่ือต้องการจะยกเลิกใช้ท่อระบายน า้ 
จ าเป็นจะต้องขออนุญาตใช้หรือยกเลิกเช่นกัน 
ส านกังานท่ีจะขอติดตอ่แตล่ะสถานท่ีไมเ่หมือนกนั ให้สอบถามเบอร์ติดตอ่ของส านกังานท่ี 

เก่ียวข้องได้ท่ีผู้ดแูลท่ีพกัท่ีอาศยัอยู่   
● ข้อควรระวังในการใช้ท่อระบายน า้ 
・อยา่ล้างกระดาษท่ีนอกเหนือจากกระดาษช าระ ขยะหรือน า้มนัลงในท่อระบายน า้ อาจจะท า
ให้อดุตนัท าให้น า้ท่ีห้องน า้หรือห้องครัวไมไ่หลได้ 

・หากใช้ทอ่ระบายน า้จะเสียคา่ใช้จา่ย ซึง่จะถกูเรียกเก็บแยกตา่งหากจากคา่น า้ประปา  
อย่าลืมช าระ  เม่ือได้รับใบแจ้งการช าระคา่ท่อระบายน า้มาแล้ว   

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

เบอร์ติดต่อสอบถามเกีย่วกบัไฟฟ้า・แก๊ส・ประปา・ท่อระบายน า้    

(การไฟฟ้า)  สาขาซาคุ(ชูบูนเดนเรียวคุ) ＴＥＬ：0267-74-2100    

(แก๊ส) 
แก๊สโพรเพน：ร้านแก๊สโพรเพนท่ีใกลก้บัท่ีพกั  

   

แก๊สเมือง：แก๊สของอ าเภอนากาโน่ แก๊สของส านกังานสาขาโคโมโร่และสาขาซาคุ    
 ＴＥＬ：0267-68-5252    

(น า้ประปา) กลุ่มองคก์รน ้าประปาซาคุ ＴＥＬ：0267-62-1290    

(ท่อระบายน า้)ฝ่ายจดัการเร่ืองท่อระบายน ้าอ าเภซาคุ ＴＥＬ：0267-63-0101    

องคก์รการจดัการกลุ่มสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม      ＴＥＬ：0267-86-7710    
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การทิง้ขยะ 
 

ท่ีอ าเภอซาคมีุกฏเก่ียวกบัการทิง้ขยะ ในการทิง้ขยะจะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัวา่คณุอาศยัอยู่ 
ท่ีไหน ก่อนท่ีจะทิง้ขยะให้ตรวจสอบท่ีตารางการจ าแนกขยะและเวลาให้ถกูต้อง และทิง้ขยะให้ตรง
เวลาท่ีก าหนดไว้ 

 

● กฏพืน้ฐานของการทิง้ขยะ 
 

1 ให้ใช้ถุงขยะที่ก าหนดไว้และทิง้ขยะให้ตรงเวลา  

เวลาเกบ็ขยะ：ตัง้แต่เวลา 6โมง 30นาที ถงึ 7โมง 30นาท ี

ถงุขยะให้ใช้ของอ าเภอซาค「ุถงุขยะท่ีอ าเภอก าหนดไว้ ใช้ได้เฉพาะขยะบ้านเทา่นัน้」

（นอกเหนือจากกระดาษเก่า【ชิเงนโกมิＡ】）เขียนช่ือและน าไปทิง้ท่ีสถานท่ีทิง้ขยะท่ีก าหนด
ไว้ เวลาทิง้ขยะ ชว่งเช้าตัง้แต่  เวลา 6.30-7.30 น. ในสถานท่ีทิง้ขยะท่ีก าหนดไว้   

 

ถุงขยะ …มีขายที่ร้านค้าต่างๆ (ซุปเปอร์มาร์เกต หรือร้านสะดวกซือ้)  
1ชุดมี10ถุง ราคา100เยน-165เยน 

 

2 ปฏบิัตติามกฎการแยกขยะ  
 

ขยะท่ีไมถ่กูเก็บไปและทิง้ไว้ท่ีสถานท่ีทิง้ขยะนัน้ คือ ขยะท่ีไมไ่ด้ปฎิบตัิตามกฎท่ีก าหนดไว้  
หากขยะของตนเองท่ีถกูทิง้ไว้ กรุณาน ากลบัและตรวจสอบอีกครัง้วา่ทิง้ถกูต้องหรือไม่ วิธีการทิง้ท่ี
ถกูต้อง ให้ดท่ีู  การ์ดสีเหลือง  ให้ตรวจสอบขยะแล้วน าไปแยกใหม ่และน าไปทิง้ครัง้ตอ่ไป 

 

3 เวลาทิง้ขยะอย่าซ้อนถุงทิง้โดยเดด็ขาด    
อยา่ใส่ถงุช้อปปิง้หรืออยา่หอ่ขยะด้วยหนงัสือพิมพ์ทิง้  ให้ทิง้ขยะในถงุขยะโดยตรง 
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4  ขยะที่ต้องใช้บริการของเอกชน  (ขยะของร้านหรือส านกังาน) 
 ส าหรับขยะของธุรกิจสว่นตวัไมส่ามารถน ามาทิง้ท่ีสถานท่ีทิง้ขยะได้ กรุณาสอบถาม
รายละเอียดได้ท่ีอ าเภอ   ซาคท่ีุแผนกเซกดัซึคงัเคียวคะ (แผนกดแูลสิ่งแวดล้อม)  
 

 

ตารางแยกแยะขยะครอบครัว 

สามารถอ่านคิวอาร์โค้ดได้ในเขตท่ีอาศยัอยู่ 

ซาคุ・อะซาชินะ・เขตโมจิสึกิ        เขตอุสุดะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตดิต่อสอบถามเก่ียกับการก าจัดขยะ 

ท่ีวา่การอ าเภอซาค ุ เซกดัซคึงัเคียวคะ TEL：0267-62－3094 

สาขาอสุดุะ เคอิไซเคนเซสซึคงัเคียวคาคาริ TEL：0267-82－3111 

สาขาอะซาชินะ   เคอิไซเคนเซสซึคงัเคียวคาคาริ TEL：0267-58－2001 

สาขาโมจิสกิึ  เคอิไซเคนเซสซึคงัเคียวคาคาริ TEL：0267-5３－3111 
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การขับรถ 
โปรดปฏิบตัติามกฎจราจรเม่ือขบัข่ีรถยนต์ จกัรยานยนต์ หรือจกัรยานในประเทศญ่ีปุ่ น  

● ในการขับรถ หรือขับรถจักรยานยนต์จ าเป็นต้องมีใบขับข่ี  
1 ใบขับข่ีในประเทศญีปุ่่น   (โปรดเลือกขอ้  ① หรือ ② ดงัต่อไปน้ี ) 

① ขอใบขับข่ีที่ประเทศญีปุ่่น 
ขอใบขบัข่ีท่ีประเทศญ่ีปุ่ นเรียนรู้ทกัษะการขบัข่ีและกฎจราจรท่ี「โรงเรียนสอนขบัรถยนต์」 
และท าการสอบท่ีศนูย์สอบท าใบขบัข่ีให้ผา่นก่อนถึงจะได้ใบขบัข่ีญ่ีปุ่ น  

② เปลีย่นจากใบขับข่ีในประเทศของตนเองเป็นใบขับข่ีญีปุ่่น 
ผู้ ท่ีสามารถจะสมคัรได้ก็ตอ่เม่ือหลงัจากได้รับใบขบัข่ีใบประเทศไทยและจะต้องอาศยัหรือ
พ านกัอยู่ท่ีไทยอยา่งน้อย3เดือน(90วนั)ขึน้ไป  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ี ศนูย์สอบท า
ใบขบัข่ีของ โอคชุินหรือชนูนัชิน  

2 ใบขับขี่สากล（ใบขบัข่ีท่ีสามารถขบัในประเทศท่ีก าหนดโดยอนสุญัญาเจนีวา) 

3 ใบขับข่ีจากต่างชาติและจะต้องเป็นเป็นภาษาญีปุ่่นทีส่ถานทูต  (ใบขบัข่ีของประเทศเอสโตเนีย,
เยอรมนั,ฝร่ังเศส,สวิส,เบลเยียม,โมนาโก,ไต้หวนั)    

● กฎจราจรเกี่ยวกับรถจักรยาน  
・โดยหลกัการทัว่ไปแลว้จกัรยานจะวิง่ไปตามถนน (ถนนท่ีรถยนตว์ิง่) 
・รถจกัรยานจะป่ันทางซา้ยของถนน 
・เม่ือวิง่บนทางเทา้ควรป่ันดว้ยความเร็วท่ีสามารถหยดุไดท้นัที  หากเห็นคนเดินอยูใ่ห้หยดุ 
・หลงัจากด่ืมแอลกอฮอลแ์ลว้ห้ามขบัข่ีจกัรยานโดยเด็ดขาด  
・หา้มนัง่ซอ้นทา้ยจกัรยานโดยเด็ดขาด 

・เม่ือขบัข่ีจกัรยานในเวลากลางคืนใหเ้ปิดไฟ 
・หา้มใชโ้ทรศพัทมื์อถือและหา้มกางร่มขณะขบัข่ีจกัรยาน เป็นการกระท าท่ีอนัตรายมาก  
หา้มท าเด็ดขาด  

 

 

 

 

เบอร์ตดิต่อสอบถามเกี่ยวกับใบขับขี่ 
ศูนยใ์บขบัข่ีโฮคุชิน          ＴＥＬ：026-292-234５ 

 ศูนยใ์บขบัข่ีโทชิน            ＴＥＬ：0267-53-1550 

ศูนยใ์บขบัข่ีชูนนัชิน             ＴＥＬ：0263-53-6611 
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บัตรประจ าตัวผู้พ านัก (ไซริวการ์ด) 
～เป็นบัตรที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ส าหรับการใช้ชีวิตในประเทศญ่ีปุ่ น ～ 

 

บัตรประจ าตัวผู้พ านักอาศัย (ไซริวการ์ด) คืออะไร ？   
 

คือบตัรประจ าตวัของคณุท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น มีช่ือ สญัชาต ิท่ีอยู ่และข้อมลูอ่ืนเขียน     
ระบไุว้ ผู้ ท่ีมีอายมุากกวา่ 16 ปี และอายอุยูญ่ี่ปุ่ นมากกวา่3เดือน จะต้องพกบัตรผู้พ านัก   
อาศัยไว้เสมอ  เม่ือไปท่ีส านกังานตรวจคนเข้าเมือง ท่ีว่าการอ าเภอ หรือเม่ือเวลาเปิดบญัชี
ธนาคารก็มีความจ าเป็นด้วยเชน่กนั 

 

○1  รับบตัรท่ีสนามบนิ 

 

 

○2  ย่ืนเอกสาร การย้ายเข้า (การลงทะเบียนเข้าพกัอาศยั )  
ภายใน 14 วนัท่ีวา่การอ าเภอซาค ุ(แผนกพลเมือง ชิมินคะ) และ 
สามารถ รับบตัรพ านกัอาศยัได้ 

 

○3  เวลาท่ีไมไ่ด้รับบตัรท่ีสนามบนิพนกังานจะสง่บตัรไปยงัท่ีบ้าน                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  ตดิต่อสอบถามเก่ียวกับเร่ืองย้ายเข้า（การลงทะเบียนถิ่นท่ีอยู่） 

ท่ีท าการอ าเภอซาค ุ แผนกพลเมือง TEL：0267-62-2111 

สาขาอสุดุะ แผนกพลเมือง TEL：0267-82-3111 

สาขาอะซาชินะ แผนกพลเมือง TEL：0267-58-2001 

สาขาโมจิสกิึ แผนกพลเมือง TEL：0267-53-3111 
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★เม่ือเวลาคลอดบุตรแล้ว จะท ายังไง・・ 

          สญัชาตขิองเดก็ไมใ่ชส่ญัชาตญ่ีิปุ่ น และหากเดก็อยูใ่นประเทศนานกวา่ 60 วนัหลงัคลอด、
ให้ย่ืนเอกสารท่ีส านกังานตรวจคนเข้าเมืองใกล้บ้านและรับบตัรประจ าตวัผู้พ านกัของเดก็ 

หลังจากคลอดบุตรแล้ว ภายใน14วัน ให้ไปยื่น (ใบแจ้งเกิด) (หน้า 13)ที่ว่าการอ าเภอซาคุ 
 

จะได้รับ「ใบสตูิบตัรรับรองการเกิด」และ「ส าเนาทะเบียนบ้าน」หรือ「หนงัสือรับรองถ่ินท่ีอยู่」
จากท่ีวา่การอ าเภอ 
 

หลังจากคลอดบุตรภายใน 30 วัน ให้น าเอกสารที่ได้รับจาก 
ที่ว่าการอ าเภอไปยื่นท่ีส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  

 

※  สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ท่ีโฮมเพจของส านกังานตรวจคนเข้าเมือง 

★เม่ือต้องการเปล่ียนข้อมูลที่บัตรประจ าตัวผู้พ านักอาศัย ไซริวการ์ด ・・・ 
・ต้องการเปล่ียนระยะเวลาที่พ านัก（วนัสดุท้ายท่ีสามารถอาศยัอยูท่ี่ญ่ีปุ่ นได้） 

 → สามารถย่ืนค าร้องขอเปล่ียนข้อมลูได้ท่ีส านกังานตรวจคนเข้าเมืองได้ล่วงหน้า 3  เดือน ก่อน
หมดอาย ุ

・ต้องการเปล่ียนสถานภาพการพ านัก （วตัปุระสงค์ของการมาญ่ีปุ่ น） 

   →ย่ืนค าร้องขอเปล่ียนท่ีส านกังานตรวจคนเข้าเมือง โดยนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

・ต้องการเปล่ียน  ช่ือ・เพศ・สัญชาต・ิภูมิภาพ  

→  เม่ือเปล่ียนข้อมลูแล้วให้ไปย่ืนเอกสารท่ีส านกังานตรวจคนเข้าเมืองภายใน 14 วนั 
 

 

 

 

 

・เม่ือเปล่ียนท่ีท างานหรือโรงเรียน (※ผู้ ท่ีมีวีซา่ถาวรไมจ่ าเป็นต้องไปแจ้ง) 

→จะต้องไปแจ้งส านกังานตรวจคนเข้าเมืองใกล้บ้านภายใน 14 วนั  

・เม่ือคูส่มรสเสียชีวิตหรือหยา่ร้าง (※ผู้ ท่ีมีวีซา่ถาวรไม่จ าเป็นต้องไปแจ้ง) 

→หลงัจากท่ีหยา่ร้างหรือผู้สมรสเสียชีวิตแล้วจ าเป็นต้องจะต้องแจ้งท่ีส านกังานตรวจคนเข้า
เมืองภายใน 14 วนั 

 

 

 

＜สิ่งท่ีต้องน าตดิตวัไป＞  ・หนงัสือเดนิทาง  ・บตัรประจ าตวัผู้
พ านกัอาศยั ・รูปถ่ายท่ีถ่ายไมเ่กิน 3 เดือน（4 ㎝×３㎝） 

＜สิ่งท่ีต้องน าติดตวัไป＞ ・บตัรประจ าตวัผู้พ านกัอาศยั ไซริวการ์ด  



- 26 - 

 

★เม่ือท าบัตรประจ าตวัผู้พ านักอาศัยสูญหาย・・・ 
เม่ือท าบตัรประจ าตวัผู้พ านกัอาศยัหาย ให้ไปย่ืนเอกสารเพ่ือขอท าบตัรใหมภ่ายใน  14 วนั 
ท่ีส านกังานตรวจคนเข้าเมือง (นิวกงั)  

※ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ท่ีโฮมเพจของส านกังานตรวจคนเข้าเมือง 
 

 

★เม่ือต้องการคืนบัตรประจ าตัวผู้พ านักอาศัย ・・・ 
เม่ือตอนท่ีออกจากประเทศญ่ีปุ่ นและจะไมก่ลบัเข้ามาประเทศญ่ีปุ่ นอีก หรือบตัรของผู้ เสียชีวิต ให้

คืนภายใน 14 วนั หลงัจากท่ีไมจ่ าเป็นต้องใช้บตัรแล้ว  

 
●   ตอนท่ีออกจากญ่ีปุ่ นและจะไมก่ลบัเข้ามาอีกให้คืนบตัรท่ีสนามบนิหรือท่าเรือ                                                
●   ตอนท่ีครอบครัวหรือผู้ ท่ีอาศยัอยู่ด้วยเสียชีวิตให้คืนบตัรท่ีส านกังานตรวจคนเข้าเมืองใกล้บ้าน 
หรือสง่จดหมายโดยแนบบตัรพร้อมเอกสาร  

 

※สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ท่ีโฮมเพจของส านกังานตรวจคนเข้าเมือง 
 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี ้สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบั「ประจ าตัวผู้พ านัก」ได้ท่ี คู่มือการใช้ชีวิตและ
การท างาน (หน่วยงานบริการตรวจคนเข้าเมือง ฝ่ายดูแล) 
 

 

ข้อมูลการตดิต่อ： 
 

◎ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง （ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง）  

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｉｍｍｉ－ｍｏｊ．ｇｏ．ｊｐ/ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ 

◎ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง สาขานากาโน่  

TEL 026-232-3317 （วันธรรมดา 9：00～12：00、13：00～16：00） 

◎ศูนย์ข้อมูลท่ัวไปส าหรับชาวต่างชาต ิ（ วันธรรมดา ８：３０～１７：１５）  

TEL 0570-013904 TEL 03-5796-7112   
（จากต่างประเทศ、IP、PHS） 
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การจดทะเบียนตราประทับ 

ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นเวลาท่ีต้องการท าสญัญาในเร่ืองท่ีส าคญั เชน่  การซือ้บ้าน ซือ้รถหรือซือ้ท่ีดนิ 
มกัจะไมเ่ซ็นลายเซ็นแตม่กัจะถกูบอกวา่อยากจะให้ใช้ตราประทบัหรือเรียกว่า (อินคงั) ส าหรับทา่นท่ี
มีความจ าเป็นจะต้องใช้ตราประทบั ต้องน าตราประทบัไปจดทะเบียนท่ีอ าเภอ 

ตราประทับที่ได้จดทะเบียนแล้ว (จิทสึอิน)：ใช้ตอนท่ีต้องการท าสญัญาท่ีมีความส าคญั เชน่ 
การซือ้รถ       ซือ้ท่ีดนิ ซือ้บ้าน 

ตราประทับเอกชน：ใช้ตอนท่ีท่ีรับของท่ีสง่มาจากอ าเภอ การรับสิ่งของ หรือสมดุบญัชีธนาคาร 
เป็นต้น 
บคุคลท่ีสามารถ
ลงทะเบียนได้ 

ชาวตา่งชาตท่ีิมีอายมุากกวา่  15 ปี บริบรูณ์ท่ีอาศยัอยูใ่นอ าเภอซาคุ 

สถานท่ี 
ท่ีสามารถ 

จดทะเบียนได้ 

อ าเภอซาค ุ    แผนกฝ่ายพลเมือง   TEL：0267-62-3087（สายตรง） 

สาขาอสุดุะ   แผนกสว่นพลเมือง    TEL：0267-82-3111（สายภายใน） 

สาขาอะซาชิน  แผนกสว่นพลเมือง   TEL：0267-58-2001（สายภายใน）） 

สาขาโมจิสกิึ  แผนกสว่นพลเมือง     TEL：0267-53-3111（สายภายใน） 

สิ่งส าคญัท่ีใช้ใน
การจดทะเบียน 

ตราประทบัท่ีต้องการจดทะเบียนบตัรประจ าตวัผู้พ านกัอาศยัหรือใบขบัข่ี 

 
 

หลงัจากท่ีจดทะเบียนตราประทบัเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้รับเอกสารรับรองการจด ทะเบียนตรา
ประทบั  (สมดุสีน า้เงิน) ให้เก็บรักษาไว้เป็นอยา่งดี  

ใบรับรองการจดทะเบียนตราประทบั・・・ 

เม่ือต้องการจะท าสญัญาในเร่ืองส าคญัจะต้องใช้เ อกสารท่ีเรียกว่า ใบรับรองการจดทะเบียนตรา
ประทบั หากต้องการใช้ใบรับรองดงักลา่ว ให้น าบตัรจดทะเบียนตราประทบัไปย่ืนขอได้ท่ีอ าเภอได้ 

＜เก่ียวกับตราประทับที่สามารถจดทะเบียนได้＞ 

ช่ือหรือช่ือทัว่ไปท่ีระบไุว้ในทะเบียนบ้านท่ีอ าเภอซาค ุมีขนาดความยาวแตล่ะ 
ด้าน 8 mm ขึน้ไป แตน้่อยกว่า 25 mm เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส 
ตราประทบัท่ีเป็นยางหรือท่ีเปล่ียนนรูปทรงได้ง่ายจะไมส่ามารถจดทะเบียนได้ 
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ประกันสุขภาพ ～  ประกันเม่ือ เจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บ ～ 
  
ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นมีประกนัสขุภาพ (ประกนัเม่ือเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ) คนท่ีพักอาศัยอยู่ใน

ประเทศญ่ีปุ่นจ าเป็นต้องเข้าระบบประกันสุขภาพแห่งชาตทิุกคน ประชาชนทกุคนมีหน้าท่ี
ร่วมกนัในการจา่ยคา่ประกนัการรักษาพยาบาลของรัฐเพื่อเป็นการแบง่เบาภาระซึง่กนัและกนั 
เม่ือไปโรงพยาบาลคา่รักษาพยาบาลในส่วนท่ีต้องจา่ยจะถกูลง ประกนัสขุภาพแบง่ออกเป็น 3 
ประเภทใหญ่ ๆ ให้เลือกเข้าระบบได้ 1ประเภท  
● ประกันสังคม                                        

ส าหรับผู้ ท่ีท างานบริษัทสามารถสมคัรและสอบถามได้ท่ีบริษัทถามกบัทางบริษัทได้ 

●  การประกันสุขภาพแห่งชาติ                                          
・ส าหรับชาวตา่งชาติท่ีอยู่อาศยัอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น 
มากกวา่ 3 เดือนขึน้ไป                                                          เข้าร่วมระบบการประกนัสขุภาพ 

・บคุคลท่ีอายไุมเ่กิน 74 ปี และไมไ่ด้ท าประกนัสงัคม             เข้าร่วมได้ท่ีอ าเภอซาค ุ
● ประกันสุขภาพผู้สูงอายุตอนปลาย 

・ชาวตา่งชาติท่ีอาศยัอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น 3 เดือนขึน้ไป 
・คนพิการที่มีอายมุากกวา่ 65 ปีขึน้ไป  
ท่ีมีความต้องการจะเข้าร่วม เข้าร่วมระบบประกนัสขุภาพ 

・เม่ืออาย ุมากกว่า 75 ปีขึน้ไป  
※ เมื่ออาย ุ75 ปี ทกุคนจะท าประกนัสงัคมโดยไมจ่ าเป็นต้องลงทะเบียน  

～บัตรประกันสุขภาพ～ เม่ือท าประกนัชีวิต ก็จะได้รับบตัรประกนัสขุภาพ บตัรประกนัสขุภาพเป็น
สิง่ส าคญั ดงันัน้เวลาไปโรงพยาบาล ให้พกบตัรประกนัสขุภาพไปด้วยทกุครัง้   
～ค่าประกันสุขภาพ～  เม่ือท าประกนัสขุภาพแล้ว จ าเป็นท่ีจะต้องจ่ายค่าประกนัสขุภาพ  (เงินค่า
ประกนั)  ผู้ที่ท าประกนัสงัคมกบัทางบริษัทประกนั บริษัทจะหกัจ่ายจากเงินเดือนในทกุๆเดือน ผู้ที่ท า
ประกนัสขุภาพแหง่ชาติและผู้ท าท่ีประกนัสขุภาพผู้สงูอายตุอนปลาย   ให้ไปจ่ายที่ที่ว่าการอ าเภอ   
รายละเอียดสอบถามได้ที่ท่ีว่าการอ าเภอได้ 

 

 

 

 

ตดิต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับประกันสุขภาพแห่งชาตแิละประกันสุขภาพผู้สูงอายุตอนปลาย 

ท่ีวา่การอ าเภอซาค ุ  แผนกประกนัสขุภาพแหง่ชาติ TEL：0267-62-3164 

สาขาอสุดุะ   แผนกพลเมือง  TEL：0267-82-3111 

สาขาอะซาชินะ  แผนกพลเมือง  TEL：0267-58-2001 

สาขาโมจิสกิึ แผนกพลเมือง TEL：0267-53-3111 
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ประกันการพยาบาล  ～  เป็นประกันเม่ือต้องการดูแลด้านการพยาบาลตอนวัยชรา ～  

การประกนัการบริบาลดแูล  คือเงินท่ีทกุคนจะต้องจา่ยและเป็นการแบง่เบาภาระซึง่กนัและกนัจะ
ใช้ได้ก็ตอ่เม่ือเวลาตอนมีอายขุยัหรือเวลาเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง                                                       

สามารถรับ「บริการการบริบาล」ได้     

ผู้ ท่ีพกัอาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ นเกิน 3 เดือน ขึน้ไป จะต้องเข้าระบบประกนัการพยาบาล 

① ผู้ ท่ีมีอายตุัง้แต ่40-64 ปี・・・                                                                                                                                    

ชาวต่างชาติที่เข้าประกนัตนในระบบประกนัการรักษาพยาบาล (ทางบริษัทจะเป็นผู้ด าเนินการ) 

② ผู้ ท่ีอายมุากกว่า 65 ปีขึน้ไป・・・                                                                                           
ทกุคนจะได้เข้าประกนัตนในระบบการประกนัการบริบาลดแูล (จะได้รับจดหมายแจ้งจากทาง
ส านกังานเขต ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการใดๆ) 

 
เม่ือต้องการขอรับบริการการบริบาลดแูลจ าเป็นต้องได้รับการอนมุตัวิา่ (จ าเป็นต้องรับการบริบาล

ดแูล) ดงันัน้กรุณาย่ืนเร่ืองค าร้องได้ท่ีอ าเภอท่ีอาศยัอยู่   

～ค่าประกันการบริบาลดูแล～                                                                                                                  

ส าหรับชาวต่างชาติท่ีมีอายมุากกว่า 40 ปี และพ านกัในญ่ีปุ่ นนานกว่า 3 เดือนขึน้ไป 
จ าเป็นต้องช าระค่าประกนัการบริบาลดแูล                  

ผู้ ท่ีมีคณุสมบตัใินข้อ ○1 คา่ประกนัการบริบาลดแูลจะพกูหกัออกจากเงินเดือนท่ีได้รับจากบริษัท  

ผู้ ท่ีมีคณุสมบตัใินข้อ ○2  โดยพืน้ฐานแล้ว คา่ประกนัการบริบาลดแูลจะถกูหกัออกจาก (เงิน 
บ านาญ)   รายละเอียดใน หน้า 30 ส่วนกรณีภาษีพิเศษสามารถช าระด้วยใบแจ้งช าระเงินหรือโอน
เงินผา่นธนาคารได้ รายละเอียดเพิ่มเตมิสอบถามได้ท่ี ท่ีว่าการอ าเภอได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบอรติ์ดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกบัระบบประกนัการบริบาลดแูล 

ท่ีวา่การอ าเภอซาค ุ สวสัดกิารเดก็และผู้สงูอายุ TEL：0267-62-3154 

สาขาอสุดุะ สวสัดกิารเดก็และผู้สงูอายุ TEL：0267-82-3111 

สาขาอาซาชินะ สวสัดกิารเดก็และผู้สงูอายุ TEL：0267-58-2001 

สาขาโมจิสกิึ สวสัดกิารเดก็และผู้สงูอายุ TEL：0267-53-3111 
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เงินบ านาญ 
ระบบเงินบ านาญของประเทศญ่ีปุ่ น  เป็นระบบเพ่ือสนบัสนนุผู้ ท่ีท างานทกุคนในกรณี ชราภาพ,

ทพุพลภาพ หรือในกรณีฉกุเฉิน 

เม่ืออาย ุ 20ปี จะต้องเข้าประกนัในระบบบ านาญและจ่ายคา่ประกนัการรักษาพยาบาลตลอด จะ
ได้รับเงินบ านาญได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้    ○1 เม่ือชราภาพ   ○2  เม่ือทพุพลภาพเน่ืองจากเจ็บป่วยหรือ
บาดเจ็บ     ○3  เม่ือคนในครอบครัวเสียชีวิต  

● ผู้ ท่ีมีอาย ุ20-60 ปี รวมถึงชาวตา่งชาตท่ีิเข้าประกนัระบบบ านาญแหง่ชาตขิองญ่ีปุ่
จ าเป็นต้องช าระเบีย้ประกนั 

● ผู้ ท่ีช าระเงิน 10 ปีขึน้ไป จะได้รับเงินได้เม่ืออาย6ุ5ปีขึน้ไป 
 

● บ านาญของพลเมือง  (ส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้เข้าระบบประกนับ านาญลกูจ้างทกุคน) 

สามารถไปท าเร่ืองขอเข้าประกนัได้ท่ีท่ีว่าการอ าเภอซาคุ 

● ประกันบ านาญลูกจ้าง   (เป็นบ านาญส าหรับผู้ ท่ีท างานอยูใ่นบริษัทเข้าประกนัตน)                              

การเข้าประกนัตนกบับริษัทท่ีท างาน บริษัทจะเป็นผู้ด าเนินเร่ืองให้ รายละเอียดเพิ่มเตมิ 
สามารถสอบถามได้ท่ี  บริษัทท่ีท างานอยู ่ หรือท่ีส านักงานระบบบ านาญโคโมโร่                       

(※ส านักงานระบบบ านาญโคโมโร่ โทรศัพท์：0267-22-1080 ) 

● การขอรับเงนิชดเชยออกจากระบบบ านาญ 

    ชาวตา่งชาตท่ีิจ่ายเบีย้ประกนัให้แก่ระบบบ านาญแหง่ชาตเิป็นเวลารวม 6 เดือนขึน้ไปสามารถ

ย่ืนค าร้องขอรับเงินชดเชยออกจากระบบบ านาญได้ภายใน 2 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีมีท่ีอยู่ในประเทศ

ญ่ีปุ่ นรายละเอียดเพิ่มเตมิกรุณาสอบถามได้ท่ีส านกังานระบบบ านาญโคโมโร่  
 

 

 

 

 

       

ตดิต่อสอบถามข้อมูลเก่ียวกับเงนิบ านาญพลเมือง 

ท่ีวา่การอ าเภอซาค ุ แผนกประกนัสขุภาพแหง่ชาติ  TEL：0267-62-3093 

สาขาอสุดุะ แผนกพลเมือง   TEL：0267-82-3111 

สาขาอาซาชินะ แผนกพลเมือง   TEL：0267-58-2001 

สาขาโมจิสกิึ แผนกพลเมือง   TEL：0267-53-3111 
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 ภาษี 
ภาษีเป็นแหลง่รายได้ท่ีส าคญัมากส าหรับในการสร้างความเป็นอยู ่ ภาษีแบง่ออกเป็น 2 ประเภท

ใหญ่ๆ คือ ภาษีประเทศ (ภาษีท่ีช าระให้กบัประเทศ) กบัภาษีท้องถ่ิน (ภาษีท่ีช าระให้กบัจงัหวดัหรือ

เทศบาล)      

รวมทัง้ผู้ท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่นรวมถึงชาวต่างชาตกิ็จะต้องเสียภาษีด้วย                         

กรุณาช าระเงินให้ถกูต้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

● ภาษีผู้อยู่อาศัย（ภาษีบุคคล・ภาษีพลเมืองจังหวัด）（ภาษีท้องถ่ิน） 
ภาษีท่ีช าระให้กบัจงัหวดัหรือเมืองท่ีพ านกัอาศยัอยู่ 

เป็นภาษีท่ีจดัเตรียมไว้ส าหรับเป็นคา่ใช้จา่ยในการท างานของเทศบาลหรือจงัหวดัท่ีเก่ียวข้องอยา่ง

ใกล้ชิดกบัชีวิตประจ าวนั ภาษีจงัหวดัสามารถช าระพร้อมกบัภาษีท้องท่ีได้ท่ีอ าเภอซาค ุ 

 

～ ผู้ท่ีต้องช าระภาษีบ ารุงท้องถิ่น・ภาษีพลเมืองจังหวัด ～  

・ผู้ ท่ีมีท่ีอยู่หรืออาศยัอยูใ่นอ าเภอซาค ุ                                                       

・ส านกังานหรือท่ีอยู่อาศยัในเมืองซาค ุ ผู้ ท่ีมีส านกังาน รวมทัง้บคุคลท่ีไมมี่ท่ีอยูใ่น

อ าเภอซาคแุตมี่ท่ีพกัอาศยัและท่ีดนิ 

 

●ภาษีอสังหาริมทรัพย์（ภาษีท้องถ่ิน）                                

คือภาษีท่ีผู้ เป็นเจ้าของท่ีดนิ บ้าน หรือทรัพย์สินเส่ือมราคาในอ าเภอเมืองซาคขุองวนัท่ี1มกราคม 

ของปีนัน้ ๆ  

   ทรัพย์สินเส่ือมราคา หมายถึง เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อปุกรณ์ติดตัง้ตา่งๆท่ีใช้ส าหรับ 

บริษัทหรือบคุคลท่ีประกอบกิจการ  โรงงาน ร้านค้า  

 

● ภาษียานพาหนะเคร่ืองยนต์ขนาดเล็ก (ภาษีท้องถ่ิน) 
เป็นภาษีท่ีบคุคลท่ีอาศยัอยูใ่นอ าเภอซาคแุละมียานพหนะเคร่ืองยนต์ขนาดเล็กหรือ

รถจกัรยานยนต์ไว้ในครอบครองจะต้องช าระในวนัท่ี 1 เมษายนของทกุปี  
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● ภาษีเงนิได้ (ภาษีประเทศ) 
ภาษีเงินได้คือ รายได้ท่ีได้รับจากการท างานหรือค้าขายในชว่งเวลา ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคมจนถึง

วนัท่ี 31 ธนัวาคม ต้องน ามาค านวณภาษีและย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้  

จ าเป็นต้องย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ในระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ถึงเดือนมีนาคมในปี

ถดัไป  

※ กรณีของผู้ ท่ีท างานบริษัทและได้รับคา่จ้าง บริษัทจะท าการปรับปรุงภาษีสิน้ปีให้               

(การค านวณภาษี)  ไมจ่ าเป็นต้องย่ืนแบบแสดงรายได้   

ทางบริษัทได้ย่ืนแบบแสดงรายได้ให้หรือไมน่ัน้   กรุณาสอบถามกบับริษัท  

 

 

● ภาษีผู้บริโภค (ภาษีประเทศ) 

เป็นภาษีท่ีช าระเม่ือซือ้สินค้าหรือบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เบอร์ตดิต่อสอบถามข้อมูล เพิ่มเตมิเก่ียวกับภาษีท้องท่ี ภาษีท่ีดนิ ภาษียานพาหนะ 
อ าเภอซาค ุ แผนกสรรพกร TEL：0267-62-3040 

สาขาอสุดุะ แผนกการจดัเก็บภาษีและธุรการ TEL：0267-82-3111 

สาขาอะซาชินะ แผนกการจดัเก็บภาษีและธุรการ TEL：0267-58-2001 

สาขาโมจิสกิึ แผนกการจดัเก็บภาษีและธุรการ TEL：0267-53-3111 
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ช่องทางการให้ค าปรึกษาส าหรับแรงงานชาวต่างชาติ 

● สายด่วนให้ค าปรึกษาเก่ียวกับเงื่อนไขการท างาน  (กระทรวงสาธารณสขุแรงงานและ 
สวสัดิการแห่งชาติ)   เง่ือนไขการท างาน,กฎหมาย,การแนะน าองค์กรท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น นอกจาก 
ภาษาญ่ีปุ่ นแล้วยงัสามารถรองรับได้อีกหลายภาษา โดยไมเ่สียคา่บริการ โทรศพัท์มือถือก็สามารถโทร 
ปรึกษาได้  

ภาษา วันท่ีให้ค าปรึกษา 
เวลาที่ให้
ค าปรึกษา 

เบอร์โทรศัพท์ 

ภาษาญ่ีปุ่ น  

จนัทร์～อาทิตย์ 
(ทกุวนั) 

 

วนัธรรมดา 
（จนัทร์～ศุกร์） 

17:00 

～ 

22:00 

 

เสาร์・อาทิตย・์ 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

9:00 

～ 

21:00 

 

ยกเวน้ 

วนัท่ี    

29 ธนัวาคม 

ถึงวนัท่ี 

3 มกราคม 

０１２０-８１１-６１０ 

ภาษาองักฤษ ０１２０-５３１-４０１ 

ภาษาจีน ０１２０-５３１-４０2 

ภาษาโปรตเุกส ０１２０-５３１-４０3 

ภาษาสเปน องัคาร・พฤหสั・ศกุร์・เสาร์ ０１２０-５３１-４０4 

ภาษาตากาลอ็ก องัคาร・พธุ・เสาร์ ０１２０-５３１-４０5 

ภาษาเวียดนาม พธุ・ศกุร์・เสาร์・วนันกัขตัฤกษ์ ０１２０-５３１-４０6 

ภาษาพม่า พธุ・อาทิตย์ ０１２０-５３１-４０7 

ภาษาเนปาล ０１２０-５３１-４０8 

ภาษาเกาหลี พฤหสั・อาทิตย์・วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ０１２０-６１３-８０1 

ภาษาไทย พฤหสั・อาทิตย์・วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ０１２０-６１３-８０２ 

ภาษาอินโดนีเซีย พฤหสั・อาทิตย์・วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ０１２０-６１３-８０３ 

ภาษากมัพชูา,
ภาษาเขมร 

จนัทร์・เสาร์・วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
０１２０-６１３-８０４ 

ภาษามองโกเลยี จนัทร์・เสาร์・วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ０１２０-６１３-８０５ 

● เม่ือเวลามีปัญหา                                                                                     
・บริษัทไมจ่่ายเงินเดือนให้      ・ถกูกลัน่แกล้งหรือการถกูลว่งละเมิดทางเพศ 
・ไมไ่ด้รับวนัหยดุ   ・ถกูบงัคบัให้ท างานโดยไมต่รงกบัสญัญา  เป็นต้น  

หากมีปัญหาหรือกลุ้มใจเกี่ยวกับการท างานกรุณาปรึกษาได้ 
สถานที่แนะน า วันที่ให้ค าปรึกษา เวลาที่ให้ค าปรึกษา เบอร์โทรศัพท์ 

ส านกังานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน จนัทร์ -ศกุร์ 
 

8：30～17：15 
 

0267－22－1760 

 หยดุวนัเสาร์・อาทิตย・์วนัหยดุนกัขตัฤกษ,์และตั้งแต่วนัท่ี 29 ธนัวาคม-3 มกราคม  
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● อยากหางานท า・・・สถานที่แนะน างาน 

สถานที่แนะน า วันที่ให้ค าปรึกษา เวลาที่ให้ค าปรึกษา เบอร์โทรศัพท์ 

ส านกังานจดัหางานอ าเภอซาค ุ จนัทร์-ศกุร์ 
                             

8：30～17：15 

 

0267－62－8609 

● การให้ค าปรึกษาของผู้ฝึกงานด้านเทคนิค 
◎ องค์กรการฝึกงาน  (สถานท่ีท างาน) 

ปัญหาเก่ียวกบังานและการด าเนินชีวิตประจ าวนั ก่อนอ่ืนให้ปรึกษากบัผู้ฝึกสอนงานก่อน  
◎ หน่วยงานก ากับดูแล 

   หนว่ยงานก ากบัดแูล มีหน้าท่ีในการฝึกอบรมตรวจสอบผู้ ฝึกงานด้านเทคนิค วา่มีความสามารถ
ท างานในสถานท่ีท างาน(ฝึกงานด้านเทคนิค)ได้หรือไม ่เม่ือมีโอกาสสามารถปรึกษาได้เม่ือ
ผู้ดแูลเข้ามาตรวจสอบสถานท่ีท างาน 

◎ OTIT (องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคส าหรับชาวต่างชาติ)  ～รับค าปรึกษาภาษาแม่ ～ 

ผู้ ฝึกงานด้านเทคนิคหากมีปัญหาหรือข้อกงัวลเร่ืองตา่งๆ สามารถปรึกษาท่ีปรึกษาภาษาแมไ่ด้ 

 
ภาษาที่รองรับ 

 
วันเวลาที่ให้ค าปรึกษา 

เบอร์โทรศัพท์     

※นอกเวลาท าการเป็น
ระบบตอบรับอตัโนมตั ิ

 

เว็บไซต์ที่รับ 
ปรึกษาที่เป็นภาษาแม่ 

ภาษาเวียดนาม 
จนัทร์～ศกุร์：11：00～19：00 

เสาร์： 9：00～17：00 

0120-250-168 https：//ｗｗｗ.support. 

otit.go.jp/soudan/ⅵ/ 

ภาษาจีน 
จนัทร์・พธุ・ศกุร์：11：00～19：00 

เสาร์：9：00～17：00 

0120-250-169 https：//ｗｗｗ.support. 

otit.go.jp/soudan/cn/ 

ภาษาอินโดนเีซีย 
องัคาร・พฤหสั：11：00～19：00 

เสาร์： 9：00～17：00 

0120-250-192 https：//ｗｗｗ.support. 

otit.go.jp/soudan/id/ 

ภาษาฟิลิปปินส์ 
องัคาร・พฤหสั：11：00～19：00 

เสาร์：  9：00～17：00 

0120-250-197 https：//ｗｗｗ.support. 

otit.go.jp/soudan/phi/ 

ภาษาองักฤษ 
องัคาร・พฤหสั：11：00～19：00 

เสาร์：  9：00～17：00 

0120-250-147 https：//ｗｗｗ.support. 

otit.go.jp/soudan/en/ 

ภาษาไทย 
พฤหสั：11：00～19：00 

อาทิตย์： 9：00～17：00 

0120-250-198 https：//ｗｗｗ.support. 

otit.go.jp/soudan/th/ 

ภาษากมัพชูา 
พฤหสั：11：00～19：00 0120-250-366 https：//ｗｗｗ.support. 

otit.go.jp/soudan/kh/ 

ภาษาพม่า 
องัคาร：11：00～19：00 0120-250-302 https：//ｗｗｗ.support. 

otit.go.jp/soudan/mm/ 
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〇 สามารถเขียนจดหมายปรึกษาได้  กรุณาสง่ไปยงัท่ีอยู่ข้างลา่งนี ้ ↓ 

Support Division Technical Intern Training Department Organization  

for Technical Intern Training 3F LOOP-X Building  3-9-15  Kaigan,  

Minato-ku, Tokyo 108-0022 

＜ส านักงานท้องถิ่น・สาขาที่ปรึกษาได้ ＞ 

ส านกังานท้องถ่ินและสาขาท่ีให้ค าปรึกษา นอกจากปรึกษาทางโทรศพัท์แล้ว ยงัสามารถไปปรึกษา
โดยตรงได้ หากต้องการลา่มกรุณาแจ้งวา่ (จ าเป็นต้องมีล่าม) 

ชื่อส านักงาน พืน้ที่ที่รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ 

สาขานากาโนะ จงัหวดันิกาตะ 
จงัหวดันากาโนะ 

 

0262-17-3556 

Nakajima Kaikan Bldg 6F,1361 

Minami Nagano Suehirocho, 

Naganoshi, Nagano 

 

◎ให้ค าปรึกษาของอ าเภอซาคุ 

ท่ีวา่การอ าเภอซาคแุผนกสวสัดกิารผู้สงูอายุคือ                                                                           

ให้ค าปรึกษาส าหรับชาวต่างชาตทิี่ท างานเจ้าหน้าที่บริบาล 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ！  เกบ็รักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ！ 

ส าหรับบคุคลชาวตา่งชาติท่ีท างานเจ้าหน้าท่ีบริบาลสามารถปรึกษาได้                               

หากเป็นชาวต่างชาตท่ีิท างานการบริบาลอยู่สามารถปรึกษาได้ 

ผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นอ าเภอเมืองซาคสุามารถให้ค าปรึกษาทกุเร่ืองไมว่า่จะเป็นปัญหาการด าเนินชีวิต

,ปัญหาทางกายภาพ,ปัญหาในการท างาน ฯลฯ   

    เม่ือมีปัญหาหรือไม่สบายใจกรุณาปรึกษา 

 

 

   

ปรึกษาได้แผนกสวัสดกิารผู้สูงอายุ 
ส านักงานเขตอ าเภอซาคุ (สายตรง) 

TEL：0267－６２－３154 

「สวสัดกิาร・แผนกผู้ดแูล สบึาสะ」เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 



 

 

อ าเภอซาคุ 
〒385-8501 Sakushi nakakomi  3056 

☎0267-62-2111（สายตรง） FAX 0267-63-1680 

 

ฝ่ายสวัสดกิาร แผนกสวัสดกิารผู้สูงอายุ ／  

แผนกวางแผน กองส่งเสริมการแลกเปล่ียนการย้ายถิ่นฐาน 

 


