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2 การย่ื่�นเรื่ ่�อง ณ เขตปกครองในท้้องท่้�

ระบุบุม�ยื่น้ำมเบุอรื่์

2-1 ระบุบุม�ยื่น้ำมเบุอรื่ค่์ำออะไร

•  เล้ขึ้มีายู่นััมีเบอริจ์ำำาเป็นัต้่องใช้ในักรณ่ต่่อไปน่ั�เป็นัสู่วนัให้ญ่ี่

(1) เมืี�อขึ้อริบัเงนิับำานัาญี่ เงนิัช่วยู่เห้ล้อืเล้่�ยู่งดืบ่ต่่ร แล้ะการบริกิารริกัษาพำยู่าบาล้

(2) เมืี�อสู่งเงนิัไปต่่างประเที่ศ ห้ริอืเวล้าริบัเงนิัจำากต่่างประเที่ศ

(3) เมืี�อจำะที่ำาการเปิดืบัญี่ช่ธนัาคาร

•  เมืี�อม่ีการใช้เล้ขึ้มีายู่นััมีเบอริ ์จำะม่ีการต่รวจำสูอบดัืงน่ั�

(1) ห้มีายู่เล้ขึ้นัั�นัเป็นัเล้ขึ้มีายู่นััมีเบอริข์ึ้องท่ี่านัจำริงิห้ริอืไม่ี

(2) ท่ี่านัเป็นับค่คล้เด่ืยู่วกนัักบับค่คล้ในัเอกสูารริบัรองติ่ดืรป่ถุา่ยู่ห้น้ัาต่รง เช่นั ห้นัังสืูอ 
เดิืนัที่าง ฯล้ฯ ห้ริอืไม่ี

  เพืำ�อผ่้อื�นัจำะไม่ีได้ืสูามีารถุสูวมีรอยู่ใช้เล้ขึ้มีายู่นััมีเบอริข์ึ้องท่ี่านั

2-2 บุ้ตรม�ยื่น้ำมเบุอรื่์

บัต่รมีายู่นััมีเบอริเ์ป็นับัต่รติ่ดืชิป IC ท่ี่�จำำาเป็นัเพืำ�อความีสูะดืวกต่่อการใช้ช่วติ่ในัประเที่ศญ่ี่�ป่่ นั

[1]	ร�ยื่ละเอ่ยื่ดิท่�แสดิง

ด้ืานัห้น้ัา : ชื�อแล้ะนัามีสูกล่้ ท่ี่�อยู่่ ่วนััเดืือนัปีเกดิื เพำศ รป่ถุา่ยู่ห้น้ัาต่รง

ด้ืานัห้ล้งั : เล้ขึ้มีายู่นััมีเบอริ์

ด้ืานัห้น้ัา ด้ืานัห้ล้งั

[2]	สถิ่�นำก�รณ์ในำก�รใช้ง้�นำ

•  ใช้เป็นัห้ล้กัฐานัที่างราชการเพืำ�อยู่นืัยู่นััตั่วต่นั

•  ใช้ยู่ื�นัภัาษ่เงนิัได้ืผ่านัระบบออนัไล้น์ั

•  ใช้ยู่ื�นัคำารอ้งเพืำ�อขึ้อเงนิัช่วยู่เห้ล้อืเก่�ยู่วกบับต่่รห้ริอืผ่านัเขึ้า้สูถุานัริบัเล้่�ยู่งเด็ืก

•  ริบัสูำาเนัาที่ะเบ่ยู่นับ้านัท่ี่�รา้นัสูะดืวกซื�อ (ขึ้อริบัได้ืแม้ีในัวนััห้ยู่ด่ื ทัี่�งน่ั� อาจำม่ีรา้นัสูะดืวกซื�อบางแห่้งท่ี่�ไม่ี
สูามีารถุขึ้อริบัสูำาเนัาที่ะเบ่ยู่นับ้านัได้ื ขึ้้�นัอยู่่ก่บัเขึ้ต่ปกครองในัท้ี่องท่ี่�)

•  ใช้เป็นับัต่รประกนััสูข่ึ้ภัาพำ (วางแผนั)
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2 การย่ื่�นเรื่ ่�อง ณ เขตปกครองในท้้องท่้�

โปรด้ต่รว้จำสอบัชื�อสถ�นพำย�บั�ล	และร�้นข�ยย�ท่�ส�ม่�รถใช้ได้้	จำ�กโฮม่เพำจำด้้�นล่�ง

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

[3]	วัธิีย่่ื่�นำคำำ�รอ้ง

เมืี�อได้ืท่ี่�อยู่่ใ่นัญ่ี่�ป่่ นัแล้ว้ สูามีารถุยู่ื�นัใบคำารอ้งขึ้อบัต่รมีายู่นััมีเบอริ์ได้ืในัต่อนัยู่ื�นัเริ ื�องแจำง้ยู่้ายู่เขึ้า้ต่่อเขึ้ต่
ปกครองในัท้ี่องท่ี่� (ยู่กเวน้ัในับางเขึ้ต่ปกครอง)

ในัการยู่ื�นัคำารอ้งคริั�งแรก สูามีารถุยู่ื�นัคำารอ้งได้ืโดืยู่ไม่ีเสู่ยู่ค่าใช้จำา่ยู่

สูำาห้ริบัผ่้ท่ี่� ไม่ีสูามีารถุยู่ื�นัคำารอ้งต่อนัยู่ื�นัเริ ื�องแจำง้ยู่้ายู่เขึ้า้ จำะม่ีใบคำารอ้งขึ้อออกบัต่รมีายู่นััมีเบอริส่์ูงไปให้้
ท่ี่�บ้านัในัภัายู่ห้ล้งั โปรดืใช้ใบคำารอ้งดัืงกล้า่วในัการยู่ื�นัคำารอ้งด้ืวยู่วธิัก่ารต่่อไปน่ั�

(1)	 ย่ื่�นำคำำ�รอ้งด้ิวัยื่สม�รื่ต์โฟนำ

  ถุา่ยู่รป่ห้น้ัาต่รงด้ืวยู่สูมีาริต์่โฟนั แล้ว้เขึ้า้เวบ็ไซต์่สูำาห้ริบัยู่ื�นัคำารอ้งผ่านัรหั้สูคิวอาริ์โค้ดื (QR 
Code) ขึ้องใบคำารอ้งขึ้อออกบัต่ร

(2)	 ย่ื่�นำคำำ�รอ้งด้ิวัยื่คำอมพิำวัเตอรื่์

  ถุา่ยู่รป่ห้น้ัาต่รงด้ืวยู่กล้อ้งถุา่ยู่รป่ดิืจำทัิี่ล้ แล้ว้เขึ้า้เวบ็ไซต์่สูำาห้ริบัยู่ื�นัคำารอ้ง

(3)	 ย่ื่�นำคำำ�รอ้งผู่้�นำไปรษณ่ย์ื่

  กรอกขึ้อ้มีล่้ท่ี่�จำำาเป็นั แล้ะติ่ดืรป่ถุา่ยู่ห้น้ัาต่รงในัใบคำารอ้งขึ้อออกบัต่ร จำากนัั�นันัำาใสู่ในัซอง
สูำาห้ริบัสู่งไปรษณ่ยู่แ์ล้ว้ห้ยู่อ่นัล้งต่่้ไปรษณ่ยู่์

(4)	 ย่ื่�นำคำำ�รอ้งผู่้�นำเคำรื่่�องถ่ิ่�ยื่รูปติดิบุ้ตร	(ใช้ง้�นำได้ิเฉุพำ�ะบุ�งรุน่ำ)

  สัู�งงานับนัห้น้ัาจำอสัูมีผัสู ห้ยู่อดืเงนิั ยู่กรหั้สูคิวอาริ์โค้ดืใบคำารอ้งขึ้อออกบัต่รให้้เคริื�องอา่นั
บาริ์โค้ดือา่นั กรอกขึ้อ้มีล่้ท่ี่�จำำาเป็นัแล้ะถุา่ยู่รป่แล้ว้สู่งขึ้อ้มีล่้ยู่ื�นัคำารอ้ง

(5)	 ย่ื่�นำคำำ�รอ้งท่�จ้ดุิบุรื่กิ�รท่�เขั้ตปกคำรองในำท้องท่�ท่�อ�ศ้ยื่อยืู่่

  กรอกขึ้อ้มีล่้ท่ี่�จำำาเป็นัล้งในัใบคำารอ้งขึ้อออกบัต่ร แล้ว้ยู่ื�นัต่่อเขึ้ต่ปกครองในัท้ี่องท่ี่�

*  เมืี�อยืู่�นัคำารอ้งท่ี่�จำด่ืบริกิารขึ้องเขึ้ต่ปกครองในัท้ี่องท่ี่�แล้ว้ จำะสูามีารถุขึ้อริบับัต่รมีายู่นััมีเบอริท์ี่างไปรษณ่ย์ู่ได้ืด้ืวยู่

โปรด้ต่รว้จำสอบัร�ยละเอย่ด้จำ�กโฮม่เพำจำด้้�นล่�ง

https://www.kojinbango-card.go.jp/en-kofushinse/

[4]	วัธิีข่ั้อรื่บุ้บุ้ตร

ห้ล้งัจำากยู่ื�นัคำารอ้งแล้ว้ประมีาณ 1 เดืือนั จำะม่ีไปรษณ่ยู่บัต่รจำากเขึ้ต่ปกครองในัท้ี่องท่ี่�สู่งไปถุง้

โปรดืนัำาไปรษณ่ยู่บัต่รดัืงกล้า่ว พำรอ้มีทัี่�งเอกสูารท่ี่�จำำาเป็นัไปขึ้อริบับัต่รมีายู่นััมีเบอริข์ึ้องท่ี่านั

โปรด้ต่รว้จำสอบัร�ยละเอย่ด้จำ�กโฮม่เพำจำด้้�นล่�ง

https://www.kojinbango-card.go.jp/en-uketori/

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
https://www.kojinbango-card.go.jp/en-kofushinse/
https://www.kojinbango-card.go.jp/en-uketori/
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2 การย่ื่�นเรื่ ่�อง ณ เขตปกครองในท้้องท่้�

2-3 ขั้อ้คำวัรระวัง้ในำก�รใช้บุ้้ตรม�ยื่น้ำมเบุอรื่์

•  กรณ่ม่ีการเปล้่�ยู่นัแแปล้งขึ้องชื�อห้ริอืนัามีสูกล่้ ท่ี่�อยู่่ ่ฯล้ฯ จำำาเป็นัต้่องยู่ื�นัเริ ื�องต่่อเขึ้ต่ปกครองในัท้ี่องท่ี่�ท่ี่�
อาศัยู่อยู่่่

•  วนััห้มีดือายู่ข่ึ้องบัต่รมีายู่นััมีเบอริเ์ป็นัวนััเด่ืยู่วกนัักบัวนััสิู�นัสูด่ืระยู่ะเวล้าการพำำานััก

•  ห้ล้งัจำากต่่อระยู่ะเวล้าการพำำานัักแล้ว้ โปรดืต่่ออายู่บั่ต่รมีายู่นััมีเบอริ ์ณ เขึ้ต่ปกครองในัท้ี่องท่ี่�ท่ี่�อาศัยู่อยู่่่
กอ่นับัต่รมีายู่นััมีเบอริห์้มีดือายู่่

*  ม่ีความีจำำาเป็นัต้่องระวงั ขึ้อ้ยู่กเวน้ัระยู่ะเวล้า อาจำจำะเกดิืขึ้้�นัในัระห้วา่งท่ี่�ที่ำาการยู่ื�นัขึ้อสูถุนัภัาพำการพำำานััก

*  ห้ากคาดืวา่จำะไม่ีได้ืริบัอนัมั่ีติ่ให้้ต่่อระยู่ะเวล้าการพำำานัักภัายู่ในัวนััห้มีดือายู่ข่ึ้องบัต่รมีายู่นััมีเบอริ ์ จำำาเป็นัต้่องขึ้ยู่ายู่วนััห้มีดือายู่ข่ึ้อง

บัต่รมีายู่นััมีเบอริ ์ออกไปอก่เป็นัเวล้า 2 เดืือนั (ขึ้อ้ยู่กเวน้ัระยู่ะเวล้า)

  ห้ล้งัจำากได้ืริบับัต่รประจำำาตั่วผ่้พำำานัักให้ม่ีแล้ว้ จำำาเผ็นัต้่องได้ืไปขึ้ยู่ายู่วนััห้มีดือายู่ข่ึ้องบัต่รต่รมีายู่นััมีเบอริอ์อกไปจำนัถุง้วนััสิู�นัสูด่ื

ระยู่ะเวล้าการพำำานัักให้ม่ี 

โปรด้ต่รว้จำสอบัร�ยละเอย่ด้จำ�กโฮม่เพำจำด้้�นล่�ง

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/ 
basic_resident_registration_card.html

2-4 อ่�นำๆ

โปรดืต่รวจำสูอบรายู่ล้ะเอยู่่ดือื�นั ๆ จำากโฮมีเพำจำด้ืานัล้า่ง

ระบับัม่�ยนัม่เบัอรื์

https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/
index.html

บััต่รม่�ยนัม่เบัอรื์

https://www.kojinbango-card.go.jp/en/ 

ท่ี่านัยู่งัสูามีารถุสูอบถุามีที่างโที่รศัพำท์ี่ได้ืด้ืวยู่

-	ศน้ย์บัรืกิ�รขอ้ม่ล้ท�งโทรศัพำท์	(Call	Center)
(จำนััที่ริ-์ศก่ริ ์9:30-22:00;  เสูาริ-์อาทิี่ต่ยู่-์วนััห้ยู่ด่ื 9:30-17:30)

◎	ภ�ษ�ญ่�ป่่ น
โทรศ้พำท์	0120-95-0178

◎	ภ�ษ�องักฤษ	ภ�ษ�จำน่	ภ�ษ�เก�หล่	ภ�ษ�สเปน	ภ�ษ�โปรต่เ่กส
โทรศ้พำท์	0120-0178-27

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/basic_resident_registration_card.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/basic_resident_registration_card.html
https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.html
https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.html
https://www.kojinbango-card.go.jp/en/
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	การยื่นคำร้องขอรับรองผู้ลี้ภัย
	การร้องขอให้พิจารณาตรวจสอบ
	ขั้นตอนการบังคับออกนอกประเทศ
	สาเหตุส่วนใหญ่ของการบังคับออกนอกประเทศ
	หากถูกบังคับให้ออกนอกประเทศ
	ระเบียบคำสั่งให้ออกนอกประเทศ
	การอนุญาตให้พำนักเป็นกรณีพิเศษ
	การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินทางเข้าออกประเทศ การพำนัก ฯลฯ
	การเผยแพร่ข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
	โฮมเพจอย่างเป็นทางการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
	บัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ และอื่น ๆ ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

		บทที่ 2	การยื่นเรื่อง ณ เขตปกครองในท้องที่
	การยื่นเรื่องที่จำเป็น
	การยื่นเรื่องแจ้งที่อยู่
	[1]	กรณีเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับสติกเกอร์ตราอนุญาตเข้าเมืองใหม่
	[2]	กรณีย้ายบ้าน


	การยื่นจดทะเบียนสมรส
	[1]	หลักฐานที่จำเป็นในการยื่นจดทะเบียนสมรส
	[2]	การมีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายในประเทศของตน


	การยื่นจดทะเบียนหย่าร้าง
	[1]	การมีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายในประเทศของตน
	[2]	หากกังวลว่าจะมีการจดทะเบียนหย่าร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต


	การยื่นเรื่องแจ้งตาย
	[1]	หลักฐานที่จำเป็นในการยื่นเรื่องแจ้งตาย
	[2]	การส่งคืนบัตรประจำตัวผู้พำนัก


	การลงทะเบียนตราประทับ
	[1]	ขั้นตอนการลงทะเบียนตราประทับ
	[2]	หนังสือรับรองการลงทะเบียนตราประทับ


	ระบบมายนัมเบอร์
	ระบบมายนัมเบอร์คืออะไร
	บัตรมายนัมเบอร์
	[1]	รายละเอียดที่แสดง
	[2]	สถานการณ์ในการใช้งาน
	[3]	วิธียื่นคำร้อง
	[4]	วิธีขอรับบัตร



	ข้อควรระวังในการใช้บัตรมายนัมเบอร์
	อื่นๆ

		บทที่ 3	การจ้างงานและการทำงาน
	ความรู้พื้นฐานก่อนทำงาน
	สถานภาพการพำนัก
	ลักษณะการทำงาน
	[1]	แรงงานจัดหาชั่วคราว (ลูกจ้างชั่วคราว)
	[2]	พนักงานสัญญาจ้าง (พนักงานที่สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา)
	[3]	แรงงานพาร์ตไทม์
	[4]	ผู้ทำงานโดยทำสัญญาจ้างเหมาช่วง (รับเหมา)



	สัญญาจ้างแรงงาน
	[1]	ขอบเขตของคำว่า “แรงงาน”
	[2]	การชี้แจงเงื่อนไขการทำงาน


	ค่าจ้าง
	[1]	นิยามของคำว่า “ค่าจ้างขั้นต่ำ”
	[2]	ลักษณะเฉพาะของค่าจ้างขั้นต่ำ
	[3]	เงินช่วยเหลือเมื่อหยุดงาน



	กฎในการทำงาน
	วิธีรับค่าจ้าง
	เวลาทำงาน เวลาพัก วันหยุด
	[1]	เวลาทำงาน
	[2]	เวลาพัก
	[3]	วันหยุด
	[4]	หน้าที่ในการกำหนดเงื่อนไขการทำงานของพนักงานจัดหาชั่วคราว



	การทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุด
	[1]	การทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุด
	[2]	ค่าจ้างเพิ่มตามสัดส่วน


	การดูแลสุขภาพแม่ การลาคลอดทั้งก่อนและหลัง การลาเลี้ยงดูบุตร การลาดูแลครอบครัว
	[1]	เมื่อตั้งครรภ์
	[2]	การลาหยุดก่อนและหลังคลอด
	[3]	การลาหยุดงานเพื่อเลี้ยงดูบุตร
	[4]	การลาดูแลครอบครัว



	การออกจากงาน การเลิกจ้าง และอื่น ๆ
	[1]	การออกจากงาน
	[2]	การเลิกจ้าง
	[3]	การล้มละลายของบริษัท
	[4]	การประกันการจ้างงาน (เงินช่วยเหลือพื้นฐาน)
	[5]	กิจกรรมหางาน



	สุขภาพและความปลอดภัย
	สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและปลอดโปร่ง
	[1]	สาระของกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
	[2]	การตรวจสุขภาพ
	[3]	การสัมภาษณ์และให้คำแนะนำโดยแพทย์



	การชดเชยกรณีได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน (ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน)
	[1]	ลำดับขั้นตอนการใช้ประกันเงินทดแทนแรงงาน
	[2]	ข้อควรระวังอื่น ๆ


	ข้อห้ามเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติทางเพศ
	[1]	ช่วงหางาน
	[2]	หลังเข้าทำงานแล้ว


	มาตรการป้องกันการล่วงละเมิด
	แนวทางการจัดการการจ้างงานชาวต่างชาติ
	การประกันสังคม การประกันแรงงาน
	การประกันสุขภาพ การประกันสุขภาพแห่งชาติ
	การประกันบำนาญแห่งชาติ การประกันบำนาญสวัสดิการ
	การประกันการดูแลระยะยาว
	การประกันการจ้างงาน
	[1]	ผู้เข้าเกณฑ์การประกัน
	[2]	ภาระเบี้ยประกัน


	การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

		บทที่ 4	การคลอดและการเลี้ยงดูบุตร
	ขั้นตอนการยื่นเรื่องเมื่อตั้งครรภ์
	การยื่นแจ้งการตั้งครรภ์และรับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
	การตรวจสุขภาพครรภ์
	การเยี่ยมเยียนเพื่อให้คำแนะนำโดยพยาบาลสาธารณสุข
หรือพยาบาลผดุงครรภ์ ฯลฯ
	ชั้นเรียนสำหรับคุณพ่อมือใหม่ คุณแม่มือใหม่ (คุณพ่อ คุณแม่มือใหม่)
	ขั้นตอนการยื่นเรื่องหลังคลอดบุตร
	การแจ้งเกิด
	[1]	หลักฐานที่จำเป็นในการยื่นแจ้งเกิด
	[2]	ขั้นตอนอื่น ๆ


	การยื่นแจ้งเกิดไปยังประเทศภูมิลำเนา
	ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ
	เงินเพื่อการคลอดและเลี้ยงดูบุตรแบบจ่ายคราวเดียว
	เงินอุดหนุนการคลอดบุตร
	เงินสนับสนุนการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร
	[1]	การสนับสนุนการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร
	[2]	กรณีเป็นลูกจ้างที่มีกำหนดเวลา (แรงงานสัญญาจ้างมีกำหนดเวลา)


	ค่าเลี้ยงดูบุตร
	[1]	ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
	[2]	วิธีรับเงิน
	[3]	จำนวนเงินที่สามารถรับได้
	[4]	ช่วงเวลาการรับเงิน



	การดูแลเด็ก
	การตรวจสุขภาพทารก
	การฉีดวัคซีน
	ค่ารักษาพยาบาลของเด็ก
	สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
	[1]	สถานรับเลี้ยงเด็ก
	[2]	โรงเรียนอนุบาล
	[3]	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการรับรอง



	ชมรมสำหรับเด็กหลังเลิกเรียน (การรับเลี้ยงเด็กประถม)
	ศูนย์สนับสนุนครอบครัว

		บทที่ 5	การศึกษา
	ระบบการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
	โรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมต้น
	โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
	โรงเรียนสำหรับชาวต่างชาติ
	หลักสูตรมัธยมศึกษาภาคค่ำ
	การสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับโรงเรียนมัธยมตอนต้น
	การสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับโรงเรียนมัธยมตอนปลาย
	สถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย ฯลฯ)
	การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
	การสนับสนุนด้านการเงินเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
	ความช่วยเหลือเมื่อเข้าเรียน
	เงินสนับสนุนเมื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
	เงินสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
	ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
	การเรียนภาษาญี่ปุ่น
	เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น
	กรอบอ้างอิงในการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
	สถานที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
	[1]	โรงเรียนภาษาญี่ปุ่น
	[2]	ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นในท้องถิ่น
	[3]	การศึกษาทางไกลและการศึกษาทางไปรษณีย์



	เว็บไซต์สำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่น “เชื่อมต่อและยกระดับชีวิตของคุณด้วยภาษาญี่ปุ่น” (ชื่อเรียกทั่วไป: ซึนาฮิโระ)

		บทที่ 6	การรักษาพยาบาล
	สถาบันทางการแพทย์
	ประเภทของสถาบันทางการแพทย์
	การค้นหาสถาบันทางการแพทย์
	การประกันค่ารักษาพยาบาล
	การประกันสุขภาพ
	[1]	เงื่อนไขการเอาประกัน
	[2]	เบี้ยประกัน
	[3]	รายละเอียดการจ่ายเงินประกัน



	การประกันสุขภาพแห่งชาติ
	[1]	เงื่อนไขการเอาประกัน
	[2]	การยื่นเรื่องเพื่อเอาประกันและเวนคืนประกัน
	[3]	เบี้ยประกัน
	[4]	รายละเอียดการจ่ายเงินประกัน



	ระบบรักษาพยาบาลผู้สูงวัยตอนปลาย
	[1]	เงื่อนไขการเอาประกัน
	[2]	การยื่นเรื่องเพื่อเอาประกันและเวนคืนประกัน
	[3]	เบี้ยประกัน
	[4]	รายละเอียดการจ่ายเงินประกัน



	ยา
	สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
	ร้านขายยา

		บทที่ 7	เงินบำนาญและสวัสดิการ
	เงินบำนาญ
	เงินบำนาญแห่งชาติ
	[1]	ผู้ประกันตน (ผู้เอาประกัน) และการยื่นเรื่องเอาประกัน
	[2]	เบี้ยประกัน
	[3]	การชำระเบี้ยประกัน



	การประกันบำนาญสวัสดิการ
	[1]	ผู้ประกันตน (ผู้เอาประกัน)
	[2]	เบี้ยประกัน
	[3]	การชำระเบี้ยประกัน



	เงินช่วยเหลือจ่ายคราวเดียวกรณีเวนคืนประกัน
	การประกันการดูแลระยะยาว
	ผู้เข้าเกณฑ์การเอาประกัน
	เบี้ยประกัน
	การใช้บริการการบริบาล
	สวัสดิการเด็กเล็ก
	ค่าเลี้ยงดูบุตร
	เงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตร
	เงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตรพิเศษ
	เงินช่วยเหลือสวัสดิการเด็กทุพพลภาพ
	สวัสดิการทุพพลภาพ
	สมุดประจำตัวผู้ทุพพลภาพ
	บริการของรัฐสำหรับผู้ทุพพลภาพหรือเด็กทุพพลภาพ
	ความคุ้มครองการยังชีพ
	เงื่อนไขในการรับความคุ้มครองการยังชีพ
	[1]	การใช้ทรัพย์สิน
	[2]	การใช้ความสามารถ
	[3]	ผลประโยชน์อื่น ๆ
	[4]	การพึ่งพาผู้ที่มีหน้าที่อุปการะ



	ประเภทและรายละเอียดความคุ้มครอง
	ระบบส่งเสริมผู้มีปัญหาการดำรงชีวิตให้พึ่งพาตนเองได้

		บทที่ 8	ภาษี
	ภาษีเงินได้
	ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและช่วงเงินได้ที่เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษี
	[1]	ผู้มีที่พักอาศัย
	[2]	ผู้มีที่พักอาศัยไม่ถาวร
	[3]	ผู้ไม่มีที่พักอาศัย



	การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีเงินได้
	[1]	ผู้ที่จำเป็นต้องยื่นแบบแสดงรายการ
	[2]	ผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการแล้วได้คืนภาษีเงินได้
	[3]	การยื่นแบบแสดงรายการและกำหนดเวลาการชำระภาษี
	[4]	กรณีเดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่น



	ค่าลดหย่อนเงินได้ที่สำคัญ
	[1]	กรณีมีญาติในอุปถัมภ์
	[2]	กรณีมีคู่สมรส
	[3]	กรณีมีการชำระเบี้ยประกันสังคม
	[4]	กรณีมีการชำระเบี้ยประกันชีวิต
	[5]	กรณีมีการชำระค่ารักษาพยาบาล



	การหักภาษี ณ ที่จ่าย และการปรับปรุงยอดสิ้นปี
	ข้อยกเว้นพิเศษภายใต้อนุสัญญาภาษีซ้อน
	ภาษีบำรุงท้องที่
	นิยามของคำว่า “ภาษีบำรุงท้องที่”
	การชำระภาษีบำรุงท้องที่
	อื่น ๆ
	ภาษีผู้บริโภค
	ภาษีที่ผู้มีรถยนต์ต้องชำระ
	ภาษีรถยนต์ / ภาษีรถยนต์ขนาดเล็ก
	[1]	ภาษีรถยนต์ / ภาษีรถยนต์ขนาดเล็กตามประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม
	[2]	ภาษีรถยนต์ / ภาษีรถยนต์ขนาดเล็กตามประเภทรถยนต์


	ภาษีน้ำหนักรถยนต์
	ภาษีทรัพย์สินถาวร
	จุดติดต่อสอบถามเกี่ยวกับภาษี
	จุดติดต่อสอบถามเกี่ยวกับภาษีรัฐบาลกลาง
	[1]	ศูนย์ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
	[2]	ระบบตอบคำถามอัตโนมัติ Tax Anser (คำถามเกี่ยวกับภาษีที่ถามบ่อย)
	[3]	โฮมเพจของกรมสรรพากร



	จุดติดต่อสอบถามเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

		บทที่ 9	การคมนาคมขนส่ง
	กฎจราจร
	ข้อควรระวังเมื่อเดินถนน
	[1]	เมื่อสัญจรไปมา
	[2]	วิธีข้ามถนน
	[3]	เมื่อเดินบนถนนในเวลากลางคืน



	ข้อควรระวังเมื่อขับขี่รถจักรยาน
	[1]	ปฏิบัติตามกฎจราจรว่าด้วยเรื่องรถจักรยาน "กฎการใช้รถจักรยานอย่างความปลอดภัย 5 ข้อ" โดยเคร่งครัด
	[2]	วิธีข้ามทางแยก


	เมื่อขับขี่รถยนต์ (รวมทั้งรถจักรยานยนต์์)
	ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
	การขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของญี่ปุ่น
	การต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของญี่ปุ่น
	ระบบคะแนนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
	การครอบครองรถยนต์ (รวมทั้งรถจักรยานยนต์)
	การจดทะเบียนรถยนต์
	[1]	เวลาที่จำเป็นต้องยื่นเรื่องจดทะเบียนและชื่อเรียกขั้นตอนจดทะเบียน
	[2]	จุดที่สามารถยื่นเรื่องจดทะเบียน และจุดติดต่อสอบถาม


	การรับรองโรงรถ
	การตรวจสภาพรถยนต์ (รวมทั้งรถจักรยานยนต์บางส่วน)
	การประกันภัยรถยนต์
	[1]	การประกันภัยรับความผิด (แบบสหการ)
	[2]	การประกันภัยภาคสมัครใจ (แบบสหการ)


	การรับมือกรณีเกิดอุบัติเหตุทางจราจร
	หยุดขับขี่รถยนต์
	แจ้งหน่วยฉุกเฉินหรือตำรวจ
	การวินิจฉัยโดยแพทย์
	การสมัครขอใบรับรองอุบัติเหตุทางจราจร

		บทที่ 10	เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
	การโทรศัพท์เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
	เจ็บป่วยฉุกเฉิน บาดเจ็บ ไฟไหม้ ฯลฯ (หมายเลขโทรศัพท์  119)
	อุบัติเหตุทางจราจร ความเสียหายจากอาชญากรรม (หมายเลขโทรศัพท์ 110)
	ภัยพิบัติ
	พายุไต้ฝุ่นและพายุฝนกระหน่ำ
	[1]	น้ำล้นตลิ่ง
	[2]	ภัยพิบัติจากดินถล่ม


	แผ่นดินไหว
	คลื่นยักษ์สึนามิ
	ภูเขาไฟระเบิด
	การอพยพ
	สถานที่หลบภัย
	ข้อมูลการอพยพ
	วิธีการอพยพ
	การรับข้อมูลสภาพอากาศที่เป็นประโยชน์ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ

		บทที่ 11	ที่พักอาศัย
	ที่พักอาศัยในประเทศญี่ปุ่น
	บ้านพักส่วนบุคคล
	บ้านเอื้ออาทร
	บ้านเช่าโดย UR
	บ้านเช่าเอกชน
	การย้ายเข้าอยู่อาศัย
	บ้านเอื้ออาทร
	บ้านเช่าโดย UR
	บ้านเช่าเอกชน

		บทที่ 12	กฏระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจำวัน
	กฏระเบียบในการใช้ชีวิต
	ขยะ
	[1]	กฏระเบียบพื้นฐานในการทิ้งขยะ
	[2]	การลักลอบทิ้งขยะ ฯลฯ (การทิ้งขยะอย่างผิดกฎหมาย)


	เสียงรบกวน
	ห้องสุขา
	การใช้โทรศัพท์มือถือ
	ภายในรถไฟหรือรถโดยสารประจำทาง
	ออนเซ็นและที่อาบน้ำสาธารณะ
	ป้ายแสดงข้อห้าม
	การป้องกันโรคติดเชื้อ
	การล้างมือ
	มารยาทในการไอ
	ความชื้น
	การพักผ่อนและด้านโภชนาการ
	การออกนอกบ้าน
	ปัจจัยที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต
	การใช้ชีวิตในท้องถิ่น
	[1]	องค์กรในชุมชน (สมาคมท้องถิ่น / สมาคมเพื่อนบ้าน)
	[2]	คบหาสมาคมกับเพื่อนบ้าน


	การป้องกันอาชญากรรม
	บริการที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
	[1]	ไฟฟ้า
	[2]	แก๊ส
	[3]	น้ำประปา



	โทรศัพท์มือถือ
	[1]	การใช้โทรศัพท์มือถือ
	[2]	ข้อควรระวังเมื่อทำสัญญาหรือใช้งาน


	บัญชีธนาคาร
	[1]	เปิดบัญชีธนาคาร
	[2]	แจ้งธนาคารทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนที่อยู่ หรือ ระยะเวลาการพำนัก เป็นต้น
	[3]	ยกเลิกบัญชีธนาคารที่ไม่ได้ใช้



	ที่ทำการไปรษณีย์
	บริการขนส่งสาธารณะ
	บัตร IC
	[1]	การใช้งานพื้นฐาน
	[2]	บัตรระบุชื่อ
	[3]	บัตรไม่ระบุชื่อ
	[4]	เงินมัดจำ (Deposit)



	รถไฟ
	[1]	การใช้รถไฟ
	[2]	ประเภทของตั๋ว
	[3]	ตั๋วอื่น ๆ



	รถโดยสารประจำทาง
	[1]	บริการขนส่งในระยะทางไกล (รถโดยสารประจำทางระยะไกล)
	[2]	บริการขนส่งตามเส้นทางที่กำหนดในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ (รถโดยสารประจำทาง)





