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 (1) นากาโนะชโิคคไุซโครวิคอนเนอร ์

 

นากาโนะชโิคคไุซโครวิคอนเนอร ์ 長野市国際交流コーナー 

【ปรกึษาดา้นการด าเนินชวีติ】 

ส าหรบัทา่นทีอ่าศยัอยูใ่นอ าเภอนากาโนะ และมคีวามยากล าบาก 

ในการใชช้วีติ มคีวามลงัเล วติกกงัวลและอืน่ ๆ โปรดปรกึษาเรา 

【生活相談】 

長野市で暮らしていく上で悩み事、困っ

たこと等がありましたらご相談くださ

い。 

 

หน่วยงานใหค้ าปรกึษา ภาษาทีใ่ช ้ วนัใหค้ าปรกึษา เวลาท าการ 

โคคไุซโครวิคอนเนอร ์

(มอนเซนพลาซา่ช ัน้3) 
ญีปุ่่น・องักฤษ・จนี 

ทุกวนัยกเวน้อาทติย,์ 

วนัพุธที1่และที3่ของเดอืน 
10:00～18:00 

※โคคไุซโครวิคอนเนอร ์ จดับรกิารใหค้ าปรกึษาในภาษาตา่งประเทศอืน่ๆนอกเหนือจากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ในวนัองัคารเดอืนละ1คร ัง้ 

ไดแ้ก ่ภาษาเกาหล,ี ตากาล็อก, ไทย ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิกรณุาตดิตอ่สอบถามจากหน่วยงานดา้นลา่งนี ้

 

（前掲表の日本語版）     

 
相談窓口 

対応可能な言

語 

曜 日 
受付時間 

 

 国際交流コーナー 

（もんぜんぷら座 3 階） 
英語・中国語 

毎週日曜日、第 1・第 3 水曜日

及び日曜日除く毎日 
10:00～18:00 

 

 ※国際交流コーナーでは、上記言語のほか月 1 回ずつ韓国語・タガログ語・タイ語・ベトナム語での

相談も行っています。詳しくは下記までお問い合わせください。 

 

 

【ช ัน้เรยีนภาษาญีปุ่่ น】 

ทีโ่คคไุซโครวิคอนเนอร ์มกีารจดัช ัน้เรยีนภาษาญีปุ่่ นส าหรบัชาวตา่งชาต ิ

โดยเปิดสอนตัง้แตช่ ัน้เรยีนภาษาญีปุ่่ นอยา่งง่ายๆทีจ่ าเป็นในชวีติประจ าวนัส า

หรบัผูเ้ร ิม่เรยีน 

จนถงึระดบัทีส่งูขึน้ตามระดบัความสามารถทางภาษาของผูเ้รยีนแตล่ะคน 

ผูท้ีต่อ้งการเรยีนภาษาญีปุ่่ นสามารถเขา้รว่มช ัน้เรยีนทีน่ี่ไดโ้ดยไม่ตอ้งเสยีค่า

ใชจ้า่ย ยกเวน้คา่อุปกรณห์รอืสือ่การเรยีนการสอนเทา่น้ัน 

 

【日本語教室】 

国際交流コーナーでは、外国人を対象と

した日本語教室を開催しています。生活に

必要な簡単な日本語を学ぶ初級クラスか

ら、レベルに合わせていくつかのクラスが

あります。日本語を学習したい方は、お気

軽にご参加ください。教材等の実費以外は

無料です。 

【คอรส์แนะน าวฒันธรรมญีปุ่่ น】 

เปิดคอรส์แนะน าวฒันธรรมญีปุ่่ นเชน่ศลิปะการเขยีนอกัษรญีปุ่่ นและการสวม

กโิมโน 

คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มคอรส์ส่วนใหญ่จะเป็นคา่อปุกรณต์า่งๆทีใ่ชต้ามจรงิ  

เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ 

ในบางกรณีคอรส์อาจมกีารยกเลกิ 

【日本文化講座】 

書道や着物の着付けなど、日本文化を紹

介する講座を開催しています。多くの場合、

参加費用は材料費などの実費のみです。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、中止している場合があります。 
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อืน่ ๆ ： 

・ สือ่ในการเรยีนรูภ้าษาญีปุ่่ น・หนังสอืพมิพ,์ การคน้ควา้ในหอ้งสมุด  

・ สถานทีพ่บปะเชือ่มความสมัพนัธ ์

・ กระดานขา่วประชาสมัพนัธ ์

その他： 

・日本語学習教材・新聞、図書の閲覧 

・交流サロン 

・情報掲示板 

 

【ตดิตอ่สอบถาม】 

・โคคไุซโครวิคอนเนอร ์

TEL 026-223-0053  

FAX 026-223-0050 

ทีอ่ยู่ ช ัน้ 3 มอนเซนพลาซา่ 1485-1ชนิเดนโจ, อ.นากาโนะ  

E-mail kokusai@monzen-plaza.com 

URL http://kokusai.sakura.ne.jp/ 

เวลาเปิด  10:00～18:00 

วนัหยดุ ทกุวนัอาทติย,์วนัพุธที1่และ 

3ของเดอืน,วนัหยดุปลายปีและขึน้ปีใหม่（29 ธค.～3 มค.） 

・ทีว่า่การอ าเภอนากาโนะแผนกอนิบาวน・์โคคไุซชทิส ึ

TEL 026-224-5447 FAX 026-224-5121 

ทีอ่ยู ่  ช ัน้3 ไดนิโจชะ 1613 โออาซะซรุงุะ มโิดรโิจ อ.นากาโนะ  

เวลาท าการ จ. ～ ศ. 8:30～17:15  

ยกเวน้ วนัหยดุทา้ยปีถงึตน้ปี(29ธนัวาคม-3มกราคม)และวนัหยดุราชการ 

E-mail kokusai@city.nagano.lg.jp 

【問い合わせ】 

・国際交流コーナー 

TEL 026-223-0053 FAX 026-223-0050 

住所 長野市新田町 1485-1 もんぜんぷら

座 3 階  

E-mail kokusai@monzen-plaza.com 

URL http://kokusai.sakura.ne.jp/ 

開設時間 10:00～18:00 

休日 日曜日、毎月第 1・第 3 水曜日、年

末年始（12/29～1/3） 

 

・長野市役所インバウンド・国際室 

TEL 026-224-5447 FAX 026-224-5121 

住所 長野市大字鶴賀緑町 1613 

   第二庁舎５階 

時間 月～金 8:30～17:15  

年末年始（12/29～1/3）祝日を除く 

E-mail kokusai@city.nagano.lg.jp 
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(2)ความชว่ยเหลอืในการใชช้วีติ 

 

นากาโนะเคนทาบุงคะเคยีวเซโซดงัเซนเตอร ์ 長野県多文化共生相談センター 

【ปรกึษาดา้นการด าเนินชวีติ】 

[นากาโนะเคนทาบุงคะเคยีวเซโซดงัเซนเตอร]์ 

มเีจา้หนา้ทีป่ระจ าทีค่อยใหค้ าปรกึษาแกช่าวต่างชาตทิีไ่ม่คุน้เคยกั

บการใชภ้าษาญีปุ่่น. 

 เจา้หนา้ทีด่งักลา่วสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืในภาษาญีปุ่่น, 

ภาษาโปรตุเกส, ภาษาจนี, ภาษาไทยและภาษาตากาล็อก, 

ภาษาองักฤษและอืน่ ๆ ในอกี 

15ภาษา,สามารถปรกึษาโดยตรงทางโทรศพัทห์รอืโดยคุยแบบ3ส

ายกบัลา่มโดยผ่านบรษิทัลา่ม 

หากท่านประสบปัญหาสามารถโทรศพัทเ์พือ่ขอรบัค าปรกึษาไดโ้

ดยตรง  

ในกรณีทีป่ระสงคจ์ะมาพบเพือ่ขอรบัค าปรกึษาเป็นการสว่นตวักรุ

ณาตดิต่อนัดหมายลว่งหนา้  

ไม่เสยีค่าใชจ้า่ยใดๆในการขอรบัค าปรกึษาและเร ือ่งทีท่่านปรกึษา

จะถกูเก็บไวเ้ป็นความลบัอยา่งเครง่ครดั 

【生活相談】 

「長野県多文化共生相談センター」には、

日本語に不慣れな外国籍の皆さんのお手伝

いをする相談員がいます。相談員は、日本

語、ポルトガル語、中国語、タイ語、タガ

ログ語、英語など 15 か国語について、電話

等により直接相談をお受けしたり、通訳会

社を通じた 3 者間通話による相談に応じて

います。困ったことがありましたら気軽に

ご相談ください。面接による相談を希望さ

れる場合は事前にご連絡ください。相談は

無料で、その内容の秘密は固く守ります。 

＜หนา้ทีข่องผูใ้หค้ าปรกึษา＞ 

・ใหค้ าปรกึษาทีเ่กีย่วกบัการใหบ้รกิารของทางราชการ 

・แนะน าหน่วยงานทีเ่ช ีย่วชาญเฉพาะทาง 

・ใหค้ าปรกึษากบัเด็กและนักเรยีนต่างชาตทิีอ่ยูใ่นโรงเรยีนประถม,

มธัยมตน้และช ัน้เรยีนภาษาแม่ 

・ใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัการใชช้วีติประจ าวนัอืน่ๆ 

＜相談員の仕事＞ 

・行政サービスに関する相談 

・専門的な相談機関のご紹介 

・小・中学校や母国語教室における 

外国籍児童・生徒の相談 

・日常生活に関する相談 等 
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หน่วยงานใหค้ าปรกึษา ภาษา วนั เวลา 

 สมาคมนานาชาตจิงัหวดันากาโนะ（ANPI） 
นากาโนะเคนทาบุงคะเคยีวเซโซดงัเซนเตอร ์

（*） 
มอนเซนพลาซา่ ช ัน้ 3 

ภาษาจนี, ตากาล็อก, 
ไทย, โปรตุเกส, 
องักฤษและอืน่ ๆ  
ในอกี 15ภาษา 

จ.～ศ.และเสาร ์
ที ่1และ3 

(ยกเวน้พุธที1่และ3ของเดอืน) 

10:00～
18:00 

 

（前掲表の日本語版） 

相談窓口 言語 曜日 時間 

（公財）長野県国際化協会（ANPI） 

長野県多文化共生相談センター(*) 

もんぜんぷら座 3 階 

中国語、タガログ語、 

タイ語、ポルトガル語、英

語等 15 か国語 

月～金曜日 

（第 1,3 水曜日を除く）

及び第 1,3 土曜日 

10:00~18:00 

 

【ตดิตอ่สอบถาม】 

ในสมาคมนานาชาตจิงัหวดันากาโนะ（ANPI） 

นากาโนะเคนทาบุงคะเคยีวเซโซดงัเซนเตอร ์

TEL 026-219-3068 

FAX 026-219-2647 

URL https://www.naganoken-tabunka-center.jp/ 

E-mail tabunka-center @anpie.or.jp 

【問い合わせ】 

（公財）長野県国際化協会（ＡＮＰＩ） 

長野県多文化共生相談センター 

TEL 026-219-3068 

FAX 026-219-2647 

URL https://www.naganoken-tabunka-

center.jp/ 

E-mail tabunka-center @anpie.or.jp 
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2.ข ัน้ตอนปฏบิตัทิีจ่ าเป็นในการด าเนินชวีติ 
生活に必要な手続き 

 

(1)ข ัน้ตอนปฏบิตัสิ าหรบัคนตา่งชาต ิ ･･････････････････････ p. 7 
外国人の手続き 

 
(2)ข ัน้ตอนเกีย่วกบัสถานภาพพ านกั 

･･････････････････････ p. 10 
在留手続き 

(3)การแจง้เกดิ・แจง้เสยีชวีติ・แตง่งาน ･････････････････････ p. 13 
出生届・死亡届・婚姻届 

(4)องิคงั(ตราประทบัแบบญีปุ่่น) ･･････････････････････ p.17 
印 鑑 

(5)มายนมัเบอร ์
････････････････････････････････････････ p.19 

マイナンバー 

(6)ภาษอีากร ･･････････････････････････････････････････ p.21 
税 金    
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ขัน้ตอนปฏบิตัสิ าหรบัคนต่างชาต ิ 外国人の手続き 

【การแจง้ถิน่ทีอ่ยู】่ 

ผูท้ีย่า้ยเขา้มาอยูใ่นอ าเภอนากาโนะ, 

ผูท้ีเ่พิง่ไดร้บัสถานภาพพ านัก(วซีา่)ใหม่จากการเปลีย่นประเภทแล

ะระยะเวลาวซีา่เป็นวซีา่ระยะกลางและระยะยาว , 

ผูท้ีเ่ปลีย่นทีอ่ยูภ่ายในอ าเภอนากาโนะ, 

และผูท้ีย่า้ยออกจากอ าเภอนากาโนะ 

จ าเป็นตอ้งด าเนินการแจง้ถิน่ทีอ่ยู ่ 

นอกจากนี ้เมือ่มกีารเปลีย่นเจา้บา้น 

หรอืมกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งสมาชกิในครวัเรอืน 

ก็จ าเป็นตอ้งแจง้การเปลีย่นแปลงนีด้ว้ยเชน่กนั 

โดยยืน่ค ารอ้งไดท้ีท่ีว่า่การอ าเภอแผนกโซโกมาโดกจุ ิ

และทีส่ านักงานสาขาในเขตต่างๆ ตัง้แตว่นัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์เวลา 

8:30น.~17:15น.(ยกเวน้วนัหยดุราชการและวนัที2่9ธค.‐3 

มค.)  

＊ผูท้ีม่วีซีา่ระยะกลางและระยะยาว หมายถงึ 

ผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาตใิหพ้ านักอยูใ่นญีปุ่่น 

นอกเหนือจากผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาตใิหพ้ านักอยูไ่ม่เกนิ 3 

เดอืนและผูท้ีไ่ดว้ซีา่ระยะสัน้・ผูท้ีไ่ดร้บัวซีา่การทตู・วซีา่ราชการ  

＊ผูท้ีอ่ยูเ่กนิก าหนดเน่ืองจากการเกดิหรอืสญูเสยีสญัชาต ิ

หมายถงึผูท้ีส่ามารถพ านักอยูใ่นญีปุ่่นไดโ้ดยไม่มสีถานภาพพ านัก(

วซีา่) 

ภายในชว่ง60วนันับตัง้แต่วนัทีเ่กดิหรอืวนัทีส่ญูเสยีสญัชาตญิีปุ่่น  

【住居地の届出】 

長野市へ引っ越した方、在留資格や在

留期間の変更等により新たに中長期在留

者となった方、長野市内で住所が変わっ

た方、長野市から引っ越す方は住居地の

届出が必要です。 

また、世帯主に変更があったとき、世

帯の構成員に変更があったときも届出を

してください。 

受付窓口は市役所総合窓口及び支所で、

月曜日から金曜日の午前 8 時 30 分から午

後 5 時 15 分までです（祝日及び 12 月 29

日から 1 月 3 日を除く）。 

 

 

＊中長期在留者とは 

在留許可を得て在留する方のうち、3 か

月以下の在留期間が決定された方や短期

滞在・外交・公用の在留資格が決定された

方以外の方をいいます。 

 

＊出生または国籍喪失による経過滞在者

の方は、出生や日本国籍喪失が発生した

日から 60 日までの間は、在留資格を有す

ることなく在留することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)ข ัน้ตอนปฏบิตัสิ าหรบัคนตา่งชาต ิ
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(ตารางที1่) 

การยืน่ค ารอ้ง ยืน่ค ารอ้งเมือ่ สิง่ทีต่อ้งน ามาดว้ย 

แจง้ยา้ยเขา้ 
เมือ่ยา้ยเขา้มาอยู่อ าเภอนากาโนะจากต่างประเทศหรอืต่า
งอ าเภอ 

・บตัรไซรวิการด์ ฯลฯ (บตัรประจ าตวัตน)  

・หนังสอืมอบอ านาจ 
(ในกรณีทผูีร้บัมอบอ านาจมาเป็นผูย้ืน่ค ารอ้งแ
ทน)  

・พาสปอรต์, 
  เอกสารแสดงความสมัพนัธก์บัเจา้บา้น  

・หนังสอืรบัรองการยา้ยออก 
(ส าหรบัผูท้ีย่า้ยเขา้มาจากอ าเภออืน่)  

・มายนัมเบอรก์ารด์, จมูนิคฮิงไดโจการด์ (หากม)ี 

แจง้ยา้ยทีอ่ยู่ เมือ่ยา้ยทีอ่ยู่ภายในอ าเภอนากาโนะ 

แจง้ยา้ยออก เมือ่ยา้ยจากอ าเภอนากาโนะไปอยู่ต่างประเทศหรอืต่างอ าเ
ภอ 

แจง้เปลีย่นเจา้บา้น เมือ่มกีารเปลีย่นเจา้บา้น 

แจง้การรวมครวัเรอืน, 
การแยกครวัเรอืน 

เมือ่โครงสรา้งสมาชกิของครวัเรอืนมกีารเปลีย่นแปลง 

 

（前掲表の日本語版） 

届出 届出するとき 必要なもの 

転入届 国外や市外から長野市へ引っ越し

たとき 

・在留カード等（身分証明書） 

・委任状（代理の方が届出にお越しになるとき） 

・パスポート、世帯主との関係がわかる書類 

・転出証明書（市外から転入する方） 

・マイナンバーカード、住民基本台帳カード（お

持ちの方） 

転居届 長野市内で引っ越したとき 

転出届 長野市から、国外や市外へ引っ越す

とき 

世帯主の変更 世帯主に変更があったとき 

世帯合併、世帯分離 世帯の構成員に変更があったとき 

 

【ทะเบยีนทีอ่ยู่อาศยั(จูมนิเฮยีว)】 

ทีท่ าการอ าเภอแผนกโซโกมาโดกจุ,ิ ส านักงานสาขา หรอื เรนราคโุจ 

สามารถออกทะเบยีนทีอ่ยูอ่าศยั(จมูนิเฮยีว)ใหท้่านไดใ้นกรณีทีจ่ าเป็น

ตอ้งใชเ้อกสารรบัรองบุคคลหรอืรบัรองถิน่ทีอ่ยูใ่นญีปุ่่น 

(300เยนต่อ1ฉบบั)  

เวลาท าการรบัเร ือ่ง ตัง้แต่วนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์เวลา เวลา 8:30 น. 

~17:15 น. (ยกเวน้วนัหยดุราชการและวนัที ่29 ธค.‐3 มค.)   

เมือ่มายืน่ค ารอ้งกรณุาน าเอกสารแสดงตนต่างๆเชน่ 

บตัรผูพ้ านัก(ไซรวิการด์)มาดว้ย 

การยืน่ค ารอ้งขอใหอ้อกทะเบยีนทีอ่ยูอ่าศยัหรอืจมูนิเฮยีวน้ัน 

เจา้ตวั,ญาตซิ ึง่อาศยัอยูใ่นครวัเรอืนเดยีวกบัเจา้ตวั, 

หรอืผูท้ีถ่อืหนังสอืมอบอ านาจสามารถด าเนินการยืน่ค ารอ้งขอใหอ้อกให ้

ได ้

อยา่งไรก็ตามหนังสอืมอบอ านาจตอ้งมลีายเซน็หรอืตราประทบัองิคงัของ

เจา้ตวัประทบัอยูด่ว้ย   

【住民票】 

日本での居住関係や身分関係を証明する文書が必要

になった場合、市役所総合窓口及び支所、連絡所で住

民票を交付しています。（1 通 300 円） 

受付時間は、月曜日から金曜日の午前 8 時 30 分か

ら午後 5 時 15 分までです（祝日及び 12 月 29 日から

1 月 3 日を除く）。 

請求の際には、在留カード等の本人確認書類をお持

ちください。 

住民票は、本人、本人と同一世帯の親族、または

委任状を持っている方が請求できます。なお、委任

状には本人の署名、または押印が必要です。 
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【บตัรผูพ้ านกัหรอืไซรวิการด์】 

บตัรผูพ้ านักหรอืไซรวิการด์ 

เป็นบตัรทีอ่อกโดยกองตรวจคนเขา้เมอืงทีส่นามบนิหรอืส านักงานกรม

ตรวจคนเขา้เมอืงในเขตพืน้ทีต่่างๆ 

พรอ้มกนักบัวซีา่เมือ่ไดร้บัอนุญาตใิหเ้ขา้ประเทศหรอืไดร้บัอนุญาตใิหเ้

ปลีย่นประเภทวซีา่, ต่ออายวุซีา่เป็นตน้  

   โดยปรกต ิบตัรไซรวิการด์จะมอีายใุชง้านเท่ากบัอายขุองวซีา่ 

แต่ส าหรบัผูท้ีม่อีายตุ ่ากวา่16ปีบตัรจะใชไ้ดจ้นถงึวนัเกดิอาย1ุ6, 

ส าหรบัผูม้วีซีา่ถาวรทีม่อีาย1ุ6ปีขึน้ไปและผูท้ีม่วีซีา่ผูเ้ช ีย่วชาญระดบัสงู

ประเภท2  ไซรวิการด์จะมอีาย7ุปีนับตัง้แต่วนัออกบตัร 

บุคคลดงักลา่วจะตอ้งด าเนินการต่ออายบุตัร 

   ผูท้ีม่อีายตุ ่ากวา่16ปี 

สามารถด าเนินการต่ออายบุตัรไดต้ัง้แต่6เดอืนกอ่นวนัเกดิอาย1ุ6 

สว่นบุคคลอืน่นอกเหนือจากนี ้

ต่ออายบุตัรไดต้ัง้แต่2เดอืนกอ่นทีบ่ตัรจะหมดอาย ุ

โดยด าเนินการทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืง 

บตัรผูพ้ านักหรอืไซรวิการด์นี ้

ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูอ้อกบตัร 

นอกเหนือจากการรบัแจง้เปลีย่นทีอ่ยูแ่ลว้ 

ทีว่า่การอ าเภอไม่สามารถด าเนินการรบัค ารอ้งขอท าบตัร・

ออกบตัรหรอืเปลีย่นแปลงชือ่และสญัชาตขิองผูพ้ านักระยะกลางและระ

ยะยาวได ้

รายละเอยีดกรณุาตดิต่อสอบถามทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืง 

ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง สาขานากาโนะ 
ทีอ่ยู่1108 อาซาฮมีาจ ิอ าเภอนากาโนะ ตกึนากาโนะไดอจิโิกโดโจชะ 
ช ัน้3 

TEL：026-232-3317 

【在留カード】 

在留カードは、上陸許可や在留資格の変更許可、在

留期間の更新許可などの在留許可に伴い、空港または

地方出入国在留管理局で交付されます。 

 在留カードの有効期間は原則として在留期間と同じ

ですが、16 歳未満の方については 16 歳の誕生日まで、

16 歳以上の永住者及び高度専門職 2 号の在留資格の

方については交付の日から 7 年間になりますので、こ

れらの方は有効期間更新手続が必要になります。 

なお、更新手続は 16 歳未満の方は 16 歳の誕生日の

6 か月前から、また、それ以外の方は有効期限の 2 か

月前から出入国在留管理局で行うことができます。在

留カードは、出入国在留管理局から交付されます。 

市役所では、在留カードの申請・交付や中長期在留

者の氏名、国籍など住所地以外の変更については、手

続きできません。出入国在留管理局へお問い合わせく

ださい。 

＜東京出入国在留管理局長野出張所＞ 

所在地 長野市旭町１１０８長野第一合同庁舎３階 

TEL 026-232-3317 

【ตดิตอ่สอบถาม】 

 ตดิต่อ ทีว่า่การอ าเภอนากาโนะ แผนกชมินิมาโดคจุ ิจมูนิคโิรคทุนัโท 

โทรศพัท  ์026-224-7949 

เวลาท าการ จ.～ศ.8:30～17:15 

(ยกเวน้วนัหยดุราชการและวนัที2่9ธค.‐3 มค.) 

【問い合わせ】 

所在地長野市役所市民窓口 住民記録担当 

TEL 026-224-7949 

時間 月～金 8:30～17:15（祝日及び 12 月 29 日から

1 月 3 日を除く） 
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(2)ข ัน้ตอนเกีย่วกบัสถานภาพพ านกั 

 

ขัน้ตอนเกีย่วกบัสถานภาพพ านัก 在留手続き 

สถานภาพพ านัก(วซีา่)ทีค่นต่างชาตจิ าเป็นตอ้งใชเ้พือ่เขา้มาใ

นประเทศญีปุ่่นน้ัน 

เป็นวซีา่ทีส่ถานทูตหรอืสถานกงสลุญีปุ่่นในแต่ละประเทศออกให ้

ประเภทของสถานภาพพ านัก(วซีา่)จะถกูก าหนดเมือ่เขา้มาในประ

เทศและระยะเวลาทีไ่ดร้บัอนุญาตใิหพ้ านักจะขึน้อยูก่บัประเภทขอ

งวซีา่ 

กจิกรรมทีท่่านสามารถท าไดใ้นระหวา่งทีอ่ยูใ่นญีปุ่่นขึน้อยูก่บัขอ้

จ ากดัทีก่ าหนดไวต้ามประเภทของวซีา่ 

หากท่านตอ้งการประกอบกจิกรรมอืน่นอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้

นวซีา่ 

ท่านจ าเป็นตอ้งขออนุญาตจิากส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงทีร่บัผิ

ดชอบในเขตพืน้ทีข่องทา่น 

การกระท าทีฝ่่าฝืนกฏหมายอาจสง่ผลใหท้า่นถกูเนรเทศออกจาก

ประเทศได ้

ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิกรณุาตดิต่อสอบถามส านักงานตร

วจคนเขา้เมอืงโตเกยีวหรอืส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงโตเกยีวสาข

านากาโน่ 

 外国人が日本へ入国する際に必要となる

査証（ビザ）は、それぞれの国の日本大使

館または総領事館で発給されます。在留資

格は入国時に決定されます。また、在留期

間は在留資格の種類ごとに決められていま

す。 

 日本在留中に認められる活動は、在留資

格によって制限があります。在留資格で認

められたもの以外の活動をしたい場合は、

管轄の出入国在留管理局に許可申請を出さ

なければなりません。違法行為をすると国

外退去となる場合もあります。 

 詳しくは、東京出入国在留管理局、また

は東京出入国在留管理局長野出張所にお問

い合わせください。 

【【ขัน้ตอนทีจ่ าเป็นในการขอสถานภาพการพ านกั(วซีา่)】 

ขัน้ตอนการด าเนินการเกีย่วกบัสถานภาพพ านัก(วซีา่)โดยทัว่ไปผู ้

สมคัรจะตอ้งไปด าเนินการดว้ยตวัเองทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงทีร่ ั

บผดิชอบในเขตของท่าน(ผูท้ีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ผูป้กครองสามารถสมคัรแทนใหไ้ด)้  อน่ึง 

เมือ่ไปยืน่ใบสมคัรทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืง 

กรุณาอย่าลมืน าพาสปอรต์และบตัรไซรวิการด์ตดิตวัไปดว้ย 

ค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกนัไปตามประเภทของการสมคัร 

และอาจตอ้งใชเ้วลาหลายวนักว่าขัน้ตอนการสมคัรจะเสรจ็สมบูรณแ์ล

ะไดร้บัการอนุมตั ิ

【必要となる在留手続き】 

 在留手続きは原則として申請者本人が管

轄の出入国在留管理局で行います（未成年

の方は親が本人に代わって申請することが

できます）。なお、申請のため出入国在留

管理局を訪れる際は、パスポートと在留カ

ードを忘れずにお持ちください。 

 手続きに必要な費用は、手続きの種類に

よって異なります。手続きが完了して許可

が下りるまでには日数がかかることがあり

ます。 

① กจิกรรมนอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้นวซีา่ 

เป็นการขออนุญาตปิระกอบกจิกรรมนอกเหนือจากทีก่ า

หนดไวใ้นวซีา่เป็นการช ัว่คราวหรอืท าเป็นกจิกรรมรอง 

① 資格外活動 

在留資格で認められた活動以外の就

労活動を一時的あるいは副次的に行い

たい場合の許可です。 
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② การขอเปลีย่นสถานภาพพ านกั(วซีา่) 

ในกรณีทีท่่านตอ้งการประกอบกจิกรรมซึง่ต่างไปจากสถ

านภาพพ านักทีท่่านมอียูใ่นปัจจบุนั 

ท่านจ าเป็นตอ้งยืน่ค ารอ้งขอเปลีย่นสถานภาพพ านัก 

อยา่งไรก็ตาม 

ผูท้ีม่วีซีา่ระยะสัน้เชน่นักท่องเทีย่วไม่สามารถขอเปลีย่นวซีา่ไ

ดย้กเวน้ในกรณีทีม่เีหตจุ าเป็นทหีลกีเลีย่งไม่ไดจ้รงิๆ 

② 在留資格変更の許可 

現在の在留資格と異なる別の在留資

格による活動を行いたい場合には、申

請をして在留資格を変更しなければな

りません。ただし、観光客など短期滞

在者による変更の申請は、やむを得な

い特別の事情がない限り認められませ

ん。 

③ การขอตอ่อายุของวซีา่ 

ในกรณีทีท่่านตอ้งการขยายเวลาอยูใ่นญีปุ่่นต่อจากระยะเ

วลาพ านักทีไ่ดร้บัอนุญาตใินวซีา่ทีท่่านมอียูใ่นปัจจบุนั 

ท่านจ าเป็นตอ้งยืน่ค ารอ้งขอต่ออายวุซีา่ 

ค ารอ้งอาจถกูปฏเิสธหากไม่มเีหตุผลทีเ่หมาะสมเพยีงพอ 

③ 在留期間の更新 

現在の在留資格で認められている在

留期間を更に延長したい場合に必要と

なる許可申請です。相当な理由がない

と許可されません。 

④  การขอสถานภาพพ านกั(วซีา่) 

ชาวตา่งชาตทิีถ่อืก าเนิดในประเทศญีปุ่่นหรอืผูท้ีส่ละ(สญูเ

สยี)สญัชาตญิีปุ่่น 

จ าเป็นตอ้งยืน่ขอสถานภาพพ านัก(วซีา่)ภายใน30วนันับจา

กวนัทีเ่กดิหรอืสญูเสยีสญัชาตไิป อยา่งไรก็ตาม, 

ผูท้ีม่กี าหนดจะเดนิทางออกจากประเทศภายใน60วนั 

ไม่จ าเป็นตอ้งด าเนินการขอวซีา่ 

ในกรณีเด็กแรกเกดิ,ผูป้กครองเป็นผูด้ าเนินการขอวซีา่แทน

ใหไ้ด ้

④ 在留資格の取得 

日本で生まれた外国人あるいは日本

国籍を離脱（喪失）した人は、その事

由の生じた日から 30 日以内に在留資格

を取得しなければなりません。ただ

し、60 日以内に出国する予定がある場

合は必要ありません。新生児の場合

は、親が代わって申請を行います。 

➄การขออนุญาตกิลบัเขา้ประเทศ 

ในกรณีทีท่่านตอ้งการเดนิทางออกจากญีปุ่่นเป็นการช ัว่ครา

วและกลบัเขา้มาในประเทศญีปุ่่นอกีคร ัง้ 

กอ่นออกเดนิทางท่านจ าเป็นตอ้งขอใบอนุญาตกิลบัเขา้ประเทศ

(ไซนิวโคคุเคยีวคะ) 

หากท่านออกจากประเทศโดยไม่ไดข้อใบอนุญาตนีิก้อ่น 

ท่านจะตอ้งด าเนินการเพือ่ขอรบัสถานภาพพ านัก(วซีา่)ใหม่ 

ทีส่ถานทูตหรอืสถานกงสุลญีปุ่่นในต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีก่ลบัเขา้มาในประเทศญีปุ่่น 

หลงัจากออกไปแลว้ไม่เกนิ１ปี 

ตามหลกัการไม่จ าเป็นตอ้งรบัใบอนุญาตกิลบัเขา้เมอืง 

ระบบนีเ้รยีกว่า “มนิาชไิซนิวโคคุเคยีวคะ” 

(ถอืเสมอืนการอนุญาตกิลบัเขา้เมอืง) 

ในกรณีนี,้ เมือ่ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

⑤ 再入国許可 

在留期間中に一時出国し再び日本へ

入国する場合は、出国する前に再入国の

許可を得ておかなければなりません。こ

の許可なく出国し、なおかつ日本へ再入

国しようとする場合は、在外の日本大使

館または総領事館で新たに査証（ビザ）

を取得することになります。 

 ただし、出国後１年以内に再入国する

場合は、原則として再入国許可を受ける

必要はありません。この制度を「みなし

再入国許可」といいます。 

 この場合、出国審査の際に必ず旅券（パ

スポート）と在留カードを入国審査官に

提示してください。 
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อย่าลมืแสดงพาสปอรต์และบตัรไซรวิการด์แกจ่นท.ตรวจคนเขา้

เมอืง  

อน่ึง ในกรณีทีอ่ายุวซีา่เหลอืไม่ถงึ１ปีหลงัออกจากประเทศ 

กรุณากลบัเขา้เมอืงกอ่นวซีา่หมด  

ใบอนุญาตกิลบัเขา้ประเทศน้ันมทีัง้แบบใชไ้ดค้ร ัง้เดยีวและแบบใ

ชเ้ดนิทางเขา้ออกไดห้ลายคร ัง้ 

และจะมอีายุใชง้านไดไ้ม่เกนิระยะเวลาวซีา่ทีม่อียู่ หรอื 

มอีายุใชง้านไดน้านทีสุ่ด５ปีนับจากวนัทีอ่อกใบอนุญาต(ิ６

ปีส าหรบัผูถ้อืวซีา่ถาวรพเิศษ) 

 なお、在留期限が出国後１年未満に到

来する場合は、その在留期限までに再入

国してください。 

再入国許可は、1 回限りの再入国許可

と数回再入国できる許可のいずれかを

申請できます。再入国許可の有効期間

は在留期間を超えることはできず、ま

た許可された日から最長５年となって

います（特別永住者の場合は６年）。 

【ตดิตอ่สอบถาม】 

 ศูนยข์อ้มูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานภาพพ านักของคนต่างชาต ิ

ทีอ่ยู่ 5-5-30 โคนัน, มนิาโตะ-คุ,โตเกยีว 

โทรศพัท  ์0570-013904 

      (IP, หรอืโทรจากต่างประเทศ 03-5796-7112) 

วนัเวลา  จนัทร～์ศุกร（์ยกเวน้วนัหยุดราชการ ）8:30～17:15น. 

URL http://www.moj.go.jp/isa/index.html 

（ภาษาองักฤษ, ภาษาจนี, ภาษาเกาหลใีต・้เกาหลเีหนือ, 

ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน, ภาษาเวยีดนาม, ภาษาฟิลปิปินส,์ 

ภาษาเนปาล, ภาษาอนิโดนีเซยี, ภาษาไทย, ภาษาเขมร(กมัพูชา), 

ภาษาพม่า, ภาษามองโกล, ภาษาฝร ัง่เศส, 

ภาษาสงิหล(ศรลีงักา),ภาษาอูรดู(ปากสีถาน)  ） 

 

 ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงโตเกยีว,ส านักงานสาขานากาโนะ 

ทีอ่ยู่ ช ัน้3ตกึนากาโนะไดอชิโิกโดโจชะ,1108 อาซาฮมีาจ,ิ อ.นากาโนะ 

โทรศพัท  ์026-232-3317 

เวลาท าการ จนัทร～์ศุกร（์ยกเวน้วนัหยุดราชการ ）9:00～

16:00 น. 

ใหบ้รกิารทางโทรศพัท ์จนัทร～์ศุกร（์ยกเวน้วนัหยุดราชการ ）

9:00～17:00 น. 

【問い合わせ】 

 外国人在留総合インフォメーションセ

ンター 

所在地 東京都港区港南 5-5-30 

TEL0570-013904 

（IP、海外からは 03-5796-7112） 

時間 月～金（祝日除く）8:30～17:15 

URL  http://www.moj.go.jp/isa/index.html 

（英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルト

ガル語、スペイン語、ベトナム語、フィ

リピノ語、ネパール語、インドネシア

語、タイ語、クメール（カンボジア）

語、ミャンマー語、モンゴル語、フラン

ス語、シンハラ語、ウルドゥ語） 

 東京出入国在留管理局長野出張所 

所在地 長野市旭町 1108 長野第一合同庁

舎 3 階 

TEL 026-232-3317 

申請受付時間月～金（祝日除く） 

9:00～16:00 

電話案内時間 月～金（祝日除く） 

            9:00～17：00 
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(3)การแจง้เกดิ・แจง้เสยีชวีติ・แตง่งาน 

 

การแจง้เกดิ・แจง้เสยีชวีติ・แต่งงาน 出生届・死亡届・婚姻届 

【การแจง้เกดิ】 

    เมือ่เด็กเกดิในประเทศญีปุ่่น 

จะตอ้งท าการแจง้เกดิภายใน14วนันับรวมวนัทีเ่ด็กเกดิดว้ย 

การแจง้เกดิน้ันมคีวามส าคญัมากเพราะตอ้งใชเ้ป็นหลกัฐานในการขอ

สญัชาตแิม่ใหแ้กเ่ด็ก 

แบบฟอรม์การแจง้เกดิน้ันเป็นแบบฟอรม์ทีร่วมอยูใ่นใบรบัรองการเกดิ

ทีโ่รงพยาบาลเป็นผูอ้อกให ้เมือ่ท่านมาแจง้เกดิ 

กรณุาอยา่ลมืน าหนังสอืคู่มอืสขุภาพแม่และเด็ก (ดหูวัขอ้

「บรกิารสขุภาพแม่และเด็ก」หนา้83ประกอบ) 

    เด็กต่างชาตทิีจ่ะพ านักอยูใ่นญีปุ่่นนานกวา่60วนัหลงัเกดิ 

จ าเป็นตอ้งด าเนินการขอวซีา่ 

รายละเอยีดกรณุาตดิต่อสอบถามไดท้ีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืง 

   

ในกรณีทีเ่ป็นคู่สมรสระหวา่งคนญีปุ่่นและคนต่างชาตหิรอืในกรณีทีท่ ัง้

บดิามารดาเป็นคนต่างชาตทิัง้คู่ 

หากบดิามารดาเป็นคนตา่งชาตทิีถ่อืสญัชาตติ่างกนัตอ้งแจง้เกดิต่อห

น่วยราชการทัง้สองประเทศ  

ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิกรณุาตดิต่อสอบถามหน่วยราชการของป

ระเทศทีเ่กีย่วขอ้ง(สถานทตู・สถานกงสลุ)  

【出生届】 

日本国内で子どもが生まれた時は、生まれ

た日を含めて 14 日以内に出生届を提出しな

ければなりません。出生届は子どもが母国の

国籍を取得する際に必要となることがあり

ますので、必ず提出してください。出生届の

用紙は、医師が作成する出生証明書とセット

になっています。また、届け出をする際には

母子健康手帳（83 ページ「母子保健サービス」

を参照）を必ずお持ちください。 

 

出生後 60 日以上日本に滞在する子どもに

ついては、在留資格を取得する必要がありま

す。詳しくは出入国在留管理局にお問い合わ

せください。 

 

日本人と外国人の夫婦の場合、また両親と

も外国人の場合は、母国へも出生の報告をす

る必要があります。両親の国籍が異なる場合

にはそれぞれの母国へ報告してください。詳

しくは当該国の在日公館（大使館・領事館）

にお問い合わせください。 

① ระยะเวลาการยืน่ค ารอ้ง：ภายใน14วนันับรวมตัง้แต่วนัทีเ่ด็กเกดิ 

② ผูย้ืน่ค ำรอ้ง：ในกรณีทีบ่ดิำมำรดำสมรสกนั 

บดิำหรอืมำรดำเป็นผูย้ืน่ หำกไม่ไดส้มรสกนัใหม้ำรดำเป็นผูย้ืน่ 

③ แผนกรบัค ำรอ้ง：ทีว่ำ่กำรอ ำเภอต ำบลหมู่บำ้นในพืน้ทีท่ีเ่ด็กเกดิ, 

ทีว่ำ่กำรอ ำเภอต ำบลหมู่บำ้นทีบ่ดิำมำรดำอำศยัอยู ่

หรอืทีว่ำ่กำรอ ำเภอต ำบลหมู่บำ้นทีบ่ดิำหรอืมำรดำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึ

งซึง่เป็นคนญีปุ่่นมทีะเบยีนครอบครวัอยู ่

④ เอกสำรทีจ่ ำเป็น 

・ใบรบัรองกำรเกดิและใบแจง้เกดิ

（ปรกตจิะรวมอยูใ่นแบบฟอรม์เดยีวกนั） 

 

① 届出期間：生まれた日を含めて 14 日以 

② 届け出る人：父母が婚姻中の場合は父か

母、婚姻していない場合は母 

③ 提出先：出生した所の市区町村の役所、

住所がある所の市区町村の役所、または

父母の一方が日本人の場合はその人の

本籍がある市区町村の役所 

④ 必要書類など 

・出生証明書と出生届（通常セットになっ

ています） 
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・ในกรณีทีบ่ดิำมำรดำเป็นคนตำ่งชำตทิัง้คู ่

กรณุำน ำเอกสำรแสดงสญัชำตขิองบดิำมำรดำซึง่ออกโดยหน่วยรำช

กำรของประเทศตน (เชน่ พำสปอรต์ ) 

และเอกสำรหลกัฐำนกำรแต่งงำนของบดิำมำรดำซึง่ออกโดยหน่วย 

รำชกำรของประเทศตนตวัมำดว้ย 

※หลงัจำกตรวจสอบหนังสอืรบัรองต่ำงๆขำ้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

จะคนืเอกสำรใหแ้กท่่ำน ดงัน้ันกรณุำน ำเอกสำรฉบบัจรงิมำแสดง 

※ยกเวน้หนังสอืเดนิทำง(พำสปอรต์) 

หนังสอืรบัรองอืน่ๆทีเ่ป็นภำษำตำ่งประเทศ 

กรณุำยืน่พรอ้มกบัเอกสำรแปล 

เอกสำรแปลดงักลำ่วจะตอ้งมชี ือ่,ทีอ่ยูข่องผูแ้ปลระบุไวด้ว้ย  

・คู่มอืสขุภำพแม่และเด็ก(โบชเิคนโคเทะโจ) 

・生まれた子の父母がともに外国人の場合

は、父母の国籍を証明する本国発行の書類

（パスポートなど）及び父母が婚姻してい

ることを証明する本国発行の書類 

※上記証明書は確認後返還しますので、原

本をお持ちください。 

※パスポートを除き、各種証明書が外国語

で記載されている場合は、訳文を一緒に

出してください。訳文には、翻訳者の氏

名、住所を明記してください。 

・母子健康手帳 

 

【แจง้เสยีชวีติ】  
ในกรณีทีเ่สยีชวีติในประเทศญีปุ่่น ตอ้งแจง้การเสยีชวีติภายใน７

วนันับตัง้แต่วนัทีค่รอบครวัของผูต้ายทราบขา่วการเสยีชวีติ 

แบบฟอรม์ใบแจง้การเสยีชวีติน้ันเป็นแบบฟอรม์ทีร่วมอยูใ่นใบรบัรองก

ารเสยีชวีติ(ใบชนัสตูรศพ)ทีโ่รงพยาบาลเป็นผูอ้อกให ้

นอกจากนีท้่านยงัตอ้งแจง้การเสยีชวีติต่อประเทศของผูต้ายดว้ย 
    ในกรณีทีเ่ผาหรอืฝังศพในประเทศญีปุ่่น 

จ าเป็นตอ้งขออนุญาตเิผาหรอืฝังศพ 

หากตอ้งการฝังศพผูต้ายทีป่ระเทศของตน 

กอ่นท าการแจง้การเสยีชวีติกรณุาตดิต่อสอบถามหน่วยราชการของ

ประเทศทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่ยูใ่นญีปุ่่น(สถานทูต・สถานกงสลุ) 

เมือ่สอบถามขอ้มูลแน่นอนแลว้จงึท าการแจง้เสยีชวีติทีท่ีว่า่การอ าเภอ 

【死亡届】 

日本国内で死亡した場合には、遺族は死亡

の事実を知った日を含めて 7 日以内に死亡届

を提出しなければなりません。死亡届の用紙

は医師が作成する死亡診断書とセットにな

っています。母国へも死亡の報告をする必要

があります。 

 

遺体を日本で火葬または埋葬する場合は、

火葬または埋葬の許可を得ておかなければ

なりません。母国で遺体を埋葬したい場合

は、死亡届を提出する前に当該国の在日公館

（大使館・領事館）に確認の上、届け出して

ください。 

① ระยะเวลาการยืน่ค ารอ้ง：ภายใน７

นับรวมตัง้แต่วนัทีท่ราบขา่วการเสยีชวีติ 

กรณุายืน่ค ารอ้งกอ่นเผาศพ 

①届出期間：死亡の事実を知った日を含めて

7 日以内。火葬する前に、届け出てくださ

い。 

② ผูย้ืน่ค ารอ้ง：สมาชกิในครอบครวั, ผูท้ีอ่าศยัอยูด่ว้ยกนั 
②届け出る人：親族、同居者 

③ แผนกรบัค ารอ้ง：

ทีว่า่การอ าเภอต าบลหมู่บา้นในเขตพืน้ทีท่ีเ่สยีชวีติ, 

ทีว่า่การอ าเภอต าบลหมู่บา้นทีผู่แ้จง้อาศยัอยู ่

หรอืทีว่า่การอ าเภอต าบลหมู่บา้นทีผู่ต้ามมทีะเบยีนครอบครวัอยูใ่

นกรณีทีผู่ต้ายเป็นคนญีปุ่่น 

③提出先：死亡した所の市区町村の役所、届

出人の住所がある所の市区町村の役所、また

は死亡した人が日本人の場合はその人の本

籍がある市区町村の役所 
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④ เอกสำรทีจ่ ำเป็น และอืน่ๆ 

・ใบแจง้กำรเสยีชวีติและใบรบัรองกำรเสยีชวีติ

（ปรกตจิะรวมอยูใ่นแบบฟอรม์เดยีวกนั） 

④必要書類等 

・死亡届書と死亡診断書（通常セットになっ

ています） 

【จดทะเบยีนแตง่งาน】 

ในกรณีทีคู่่สมรสเป็นคนต่างชาตชิาตเิดยีวกนั 

หลงัจากยืน่ขอจดทะเบยีนสมรสทีส่ถานทูตแลว้ไม่จ าเป็นตอ้งยืน่จดทะเ

บยีนสมรสทีอ่ าเภอญีปุ่่นอกี 

ส าหรบัรายละเอยีดกรณุาตดิต่อสถานทูตหรอืสถานกงสลุของท่าน 

ในกรณีทีค่นญีปุ่่นแต่งงานกบัคนต่างชาตน้ัิน, 

ท่านสามารถยืน่ค ารอ้งขอจดทะเบยีนสมรสไดท้ัง้ในเขตทอ้งทีท่ีต่นเองอ

าศยัอยูห่รอืในเขตทอ้งทีข่องคู่สมรส 

ในกรณีทีค่นต่างชาตทิีย่ืน่ขอจดทะเบยีนแต่งงานทีท่ีว่า่การอ าเภอต าบ

ลหมู่บา้นในประเทศญีปุ่่น โดยทั่วไปจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารดงัต่อไปนี ้

อน่ึง, เอกสารทีต่อ้งใชอ้าจแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัสญัชาต,ิ 

มปีระวตักิารหยา่รา้งและอืน่ๆ 

กรณุาตดิต่อขอรบัค าปรกึษาลว่งหนา้ทีท่ีว่า่การอ าเภอนากาโนะแผน

กชมินิมาโดกจุ(ิโคเซกคิโิรคทุนัโท) 

【婚姻届】 

外国人同士が婚姻する場合は、大使館、領

事館へ届出をすれば日本の市区町村へ婚姻

届を提出する必要はありませんので、大使

館、領事館へお問い合わせください。 

日本人と外国人が婚姻する場合には、当事 

者の所在地のほか、日本人配偶者の本籍地 

へも提出できます。 

外国人が日本の市区町村の役所へ婚姻届

を出す場合は、一般的には以下の書類が必要

になりますが、必要な書類は国籍、離婚歴の

有無等によって異なります。事前に長野市役

所市民窓口課（戸籍記録担当）にご相談くだ

さい。 



 16 

・ใบค ารอ้งขอจดทะเบยีนแต่งงาน 

ขอรบัไดท้ีท่ีว่่าการอ าเภอนากาโนะแผนกชมินิมาโดกุจ(ิโคเซกคิโิรคุทั

นโท) หรอืส านักงานสาขา(ชโิช) ในการยืน่ขอจดทะเบยีนแต่งงาน 

คู่สมรสและพยาน 2 

คน(ผูท้ีบ่รรลุนิตภิาวะทีน่อกเหนือจากคู่กรณี)ตอ้งลงลายเซน็ดว้ยตวัเอ

งในใบค ารอ้ง 

・หนังสอืรบัรองคุณสมบตัใินการสมรส และอืน่ๆ(เฉพาะชาวต่างชาต)ิ 

เป็นเอกสารทีท่างสถานทูตหรอืสถานกงสุลออกใหเ้พือ่รบัรองว่า บุคค

ลของประเทศน้ันมคีุณสมบตัพิรอ้มทีจ่ะแต่งงานได ้ 

・เอกสารแสดงสญัชาต（ิเชน่ พาสปอรต์, สูตบิตัร เป็นตน้） 

・ในกรณีทีคู่่สมรสเป็นคนญีปุ่่นและไม่ไดย้ืน่ขอจดทะเบยีนสมรส 

ณ.ทีว่่าการอ าเภอต าบลหมู่บา้นทีคู่่สมรสมทีะเบยีนครอบครวัอยู่  

จ าเป็นตอ้งใชท้ะเบยีนครอบครวั(โคเซกโิทฮง)ของคู่สมรสคนญีปุ่่นน้ันดว้ย 

 

※หนังสอืรบัรองคุณสมบตัใินการสมรส และเอกสารรบัรองสญัชาต ิ

จะตอ้งมอีายุใชง้านได ้หากไม่ไดก้ าหนดวนัหมดอายุไว ้

จะตอ้งยืน่ภายใน6เดอืนนับตัง้แต่วนัออกเอกสาร 

※ยกเวน้หนังสอืเดนิทาง(พาสปอรต์) 

หนังสอืรบัรองอืน่ๆทีเ่ป็นภาษาต่างประเทศ 

กรุณายืน่พรอ้มกบัเอกสารแปล 

เอกสารแปลดงักล่าวจะตอ้งมชี ือ่,ทีอ่ยู่ของผูแ้ปลระบุไวด้ว้ย 

・婚姻届書 

長野市役所市民窓口課（戸籍記録担当）ま

たは支所にあります。届出の際は、本人の署

名と証人（当事者以外の成人）2 名の署名が

必要です。 

・婚姻要件具備証明書等(外国人のみ) 

当事者本国の婚姻要件を備えていること 

を証明する書類で、大使館、領事館で発行 

されます。 

・国籍を証明する書類（パスポート、出生証

明書など） 

・婚姻する相手が日本人の場合でその人の本

籍地以外の市区町村の役所へ届け出する

場合はその日本人の戸籍謄本 

・婚姻要件具備証明書等及び国籍を証明する

書類について、有効期限があるものは期限

内、有効期限のないものは発行から６か月

以内のものを提出してください。 

※パスポートを除き、各種証明書が外国語で

記載されている場合は、訳文を一緒に出して

ください。訳文には、翻訳者の氏名、住所を

明記してください。 

อน่ึง,เมือ่ขัน้ตอนการด าเนินการเสรจ็สมบูรณแ์ลว้กรณุาแจง้การส

มรสต่อหน่วยราชการของประเทศตน 

หากตอ้งการเปลีย่นสถานภาพพ านัก(วซีา่)หลงัแต่งงานกบัคนญีปุ่่น 

กรณุาปรกึษาส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง（ดูหวัขอ้

「ขัน้ตอนเกีย่วกบัสถานภาพพ านัก」หนา้ 10ประกอบ） 

なお、婚姻の事実は、本国政府にも報告し

てください。 

日本人との結婚により在留資格を変更した

い場合は、出入国在留管理局（10 ページ「在

留手続き」を参照）へご相談ください。 

【ตดิตอ่สอบถาม】 

ทีว่า่การอ าเภอนากาโนะ แผนกชมินิมาโดกจุ ิโคเซกคิโิรคุทนัโท 

โทรศพัท  ์026-224-7938  

เวลาท าการ จนัทร～์ศุกร ์ 8:30～17:15

（ยกเวน้วนัหยดุราชการและวนัที2่9ธค.- 3มค.） 

【問い合わせ】 

長野市役所市民窓口課 戸籍記録担当 

TEL 026-224-7938 

時間 月～金 8:30～17:15 

（祝日及び 12 月 29 日から１月３日を除く） 
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(4)องิคงั(ตราประทบัแบบญีปุ่่น) 

องิคงั 印 鑑 

【องิคงัคอือะไร】 

 ในประเทศญีปุ่่น, 

องิคงัคอืตราประทบัชือ่ทีใ่ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงตนเพือ่ยนืยนัความตัง้ใ

จหรอืการตดัสนิใจ องิคงัใชก้นัอยา่งแพรห่ลายในสถานการณ ์

ต่างๆ เชน่ การฝาก－ถอนเงนิจากธนาคาร เป็นตน้. 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ตราประทบัทีไ่ดร้บัการลงทะเบยีนไวก้บัทีว่า่ 

การอ าเภอ ซึง่เรยีกวา่ 「จทิสอึงิ」.   

ตราประทบัทีล่งทะเบยีน(จทิสอึงิ)และหนังสอืรบัรองตราประทบั(องิคนัโ

ชเม)น้ันมคีวามจ าเป็นเมือ่ท าการซือ้รถ, ทีด่นิ, บา้น เป็นตน้ 

【印鑑とは】 

日本では自分の意思や決断を確認するため

に、印鑑が使われます。例えば銀行へお金を預

金したり預金を引き出す場合など、印鑑は幅広

く使われています。 

特に市町村に登録された印鑑を「実印」といい

ます。家・土地・車などを購入するときは、登

録した印鑑と印鑑登録証明書（印鑑証明）が必

要です。 

【การลงทะเบยีนตราประทบั】

ในประเทศญีปุ่่น,คนต่างชาตทิีม่อีาย1ุ5ปีขึน้ไปและเป็นผูท้ีม่ชี ือ่บนัทกึ

อยูใ่นฐานขอ้มูลทะเบยีนผูอ้ยูอ่าศยั(จมูนิคฮิงไดโจ) 

สามารถขอลงทะเบยีนตราประทบัไดท้ีท่ีว่า่การอ าเภอแผนกโซโกมาโ

ดกจุหิรอืส านักงานสาขา(ชโิช) . 

การลงทะเบยีนตราประทบัน้ันสามารถลงไดเ้พยีงคนละ 1 

ตราประทบัเท่าน้ัน 

ตราประทบัทีส่ามารถลงทะเบยีนไดต้อ้งมขีนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 

8~25 มม. 

ตวัอกัษรบนตราประทบัตอ้งเป็นชือ่สกลุหรอืชือ่ตวัทีล่งทะเบยีนไวใ้นฐ

านขอ้มูลทะเบยีนผูอ้ยูอ่าศยั 

ส าหรบัผูท้ีต่อ้งการลงทะเบยีนตราประทบัเป็นตวัอกัษรคะตาคานะ 

กรณุาลงทะเบยีนตวัอกัษรคาตะคานะทีใ่ชด้ว้ย 

สว่นผูท้ีม่ชี ือ่ทีเ่ขยีนเป็นตวัคนัจริะบุไวใ้นบตัรไซรวิการด์ 

สามารถลงทะเบยีนตราประทบัเป็นอกัษรคนัจไิดเ้ลย นอกจากนี ้

ผูท้ีล่งทะเบยีนดว้ยนามแฝงก็สามารถใชน้ามแฝงน้ันลงทะเบยีนตราป

ระทบัไดด้ว้ยเชน่กนั 

ตรายางและตราประทบัทีช่  ารดุเสยีหายไม่สามารถใชล้งทะเบยีนเป็นจิ

ทสอึงิได ้ 

 

 

【印鑑登録】 

年齢 15 歳以上で住民基本台帳に記録された

人なら、市役所総合窓口及び支所で印鑑登録を

することができます。 

 

1 人が登録できる印鑑は 1 本のみで、登録で

きる印鑑の大きさは、直径 8〜25 ミリのものに

なります。印鑑の文字は、住民基本台帳に記録

されている氏名の氏又は名が記されていなけ

ればなりません。氏名を片仮名で表記した印鑑

を登録したい方は、片仮名表記の登録をお願い

します。在留カードの氏名欄に漢字併記がある

方は、漢字で印鑑登録をすることができます。

また、通称を登録している方は、通称でも登録

することができます。 

 

ゴム印や欠けている印鑑は実印として登録

できません。また、同一世帯の構成員が、同じ

印影の印鑑を登録することはできませんので

ご注意ください。 
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และสมาชกิในครวัเรอืนเดยีวกนัไม่สามารถลงทะเบยีนตราประทบัทีเ่ห

มอืนกนัได ้ 

การลงทะเบยีนตราประทบัน้ันสามารถท าไดโ้ดยยืน่ใบสมคัรดว้ยตวัข

องท่านเอง พรอ้มกบัแสดงบตัรไซรวิการด์, 

บตัรประจ าตวัผูม้วีซีา่ถาวรพเิศษ  

และเสยีค่าธรรมเนียนในการลงทะเบยีน300เยน 

本人が窓口で在留カード、特別永住者証明書等

を提示します。なお、登録には 300 円かかりま

す。 

【บตัรทะเบยีนตราประทบั】 

   หลงัจากลงทะเบยีนตราประทบัแลว้ 

อ าเภอจะออกบตัรทะเบยีนตราประทบั(องิคงัเทะโจ)ใหแ้กท่่าน 

บตัรดงักลา่วเป็นเอกสารส าคญัทีต่อ้งใชย้ืน่ประกอบการขอหนังสอืรบั

รองตราประทบั 

หนังสอืรบัรองตราประทบันีอ้อกใหโ้ดยทีว่า่การอ าเภอแผนกโซโกมาโ

ดกจุ ิและส านักงานสาขา (ฉบบัละ300เยน)  

นอกจากนี ้ผูท้ีถ่อืบตัรมายนับเบอรก์ารด์ 

ยงัสามารถขอออกหนังสอืรบัรองตราประทบัทีร่า้นสะดวกซือ้(คอนวเี

น่ียนสโตร)์ไดด้ว้ย  

【印鑑手帳】 

印鑑登録をすると印鑑手帳が交付されます。

これは印鑑登録証明書の交付を受ける時に必

ず必要となります。印鑑登録証明書は、市役所

総合窓口及び支所にて発行されます。（1 枚 300

円）なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、

コンビニで印鑑登録証明書を取得することが

できます。 

【ขอ้ควรระวงั】 

   ตราประทับลงทะเบียน(จิทสึอิง)และบัตรทะเบียนตราประทับ 

( อิ ง คั ง เ ท ะ โ จ )  น้ั น มี ค ว า ม ส า คัญ เ ป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง  เ พ ร า ะ 

ผูถ้ือสามารถกระท าการแทนเจา้ของตราประทับไดต้ามกฏหมาย 

ดั ง น้ั น ห า ก ต ร า ป ร ะ ทั บ ข อ ง ท่ า น ห า ย 

กรุณามาแจง้ที่ที่ว่าการอ าเภอนากาโนะแผนกชิมินมาโดกุจิ 

โดยด่วน 

【注 意】 

実印や印鑑手帳は非常に重要です。それらを

持っている者は本人と見なされ本人として行

為を行えるからです。万が一紛失したら、すぐ

に長野市役所市民窓口課に届け出てください。 

【ตดิตอ่สอบถาม】 
ทีว่่าการอ าเภอนากาโนะ แผนกชมินิมาโดกุจ ิโชเมทนัโท 

โทรศพัท  ์026-224-7238 

เวลาท าการ จนัทร～์ศุกร ์8:30～17:15 

(ยกเวน้วนัหยดุราชการและวนัที2่9ธค.- 3มค.） 

【問い合わせ】 

長野市役所市民窓口課 証明担当 

TEL 026-224-7238 

時間 月～金 8:30～17:15 

（祝日及び 12 月 29 日から１月３日を除く。） 
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(5)มายนมัเบอร ์

 

【หมายเลขประจ าตวัคอือะไร】 

มายนัมเบอรเ์ป็นหมายเลขประจ าตวั12หลกัเพือ่ใชด้ าเนินการเกีย่ว

กบัภาษี,ประกนัสงัคม และอืน่ ๆ เป็นตน้.  

ชาวต่างชาตทิีม่ชี ือ่ในทะเบยีนผูพ้ านักหรอืจมูนิเฮยีว 

(ผูพ้ านักระยะกลางและระยะยาว 

ผูพ้ านักถาวรพเิศษ )จะไดร้บัแจง้หมายเลขประจ าตวัเชน่กนั 

マイナンバー 

【マイナンバーとは】 

 マイナンバーは、12 桁の番号で、社会保

障や税などの分野で使われます。住民票の

ある外国人（中長期在留者、特別永住者等）

にもマイナンバーは通知されます。 

【เมือ่ใดทีต่อ้งใชห้มายเลขประจ าตวั】 

・แสดงหมายเลขประจ าตวัต่อสนง.ภาษีเมือ่ด าเนินการเกีย่วกบัภาษี 

เชน่ การยืน่แบบเสยีภาษี(คาคุเทชนิโคคุ)ประจ าปี  

・แสดงหมายเลขประจ าตวักบันายจา้งของคุณ 

เพือ่ใชด้ าเนินการดา้นภาษีและประกนัสงัคม 

・แสดงหมายเลขประจ าตวักบัทีท่ีว่่าการอ าเภอต าบลหมู่บา้นเมือ่ด าเ

นินการเกีย่วกบัประกนัสุขภาพประชาชน, 

ประกนัการดูแลรกัษาพยาบาล 

และเมือ่รบัสทิธปิระโยชนจ์ากสวสัดกิารต่าง 

・แสดงหมายเลขประจ าตวัต่อธนาคารหรอืทีท่ าการไปรษณีย ์

เมือ่จะส่งเงนิออกนอกประเทศ หรอืรบัเงนิทีส่่งมาจากต่างประเทศ  

 

【มายนัมเบอรก์ารด์】  

เพือ่เป็นการพสิูจนต์วัตนและแสดงหมายเลขประจ าตวัจงึไดจ้ดัใหม้มีา

ยนัมเบอรก์ารด์ขึน้ 

ขัน้ตอนการสมคัรจนถงึวธิกีารรบับตัรน้ันตามรายละเอยีดดา้นล่าง 

① น าเอกสารทีส่ามารถยนืยนัตวัตนไปทีว่่าการอ าเภอแผนกโซโกม

าโดกุจหิรอืทีส่ านักงานสาขา(ชโิช)ของแต่ละทอ้งทีเ่พือ่ขอรบัใบ

สมคัร 

② ส่งใบสมคัรทางไปรษณียห์รอืทางออนไลน ์

③ หลงัจากน้ันประมาณ1เดอืนครึง่คุณจะไดร้บัการแจง้เตอืนค า 

แนะน าในการออกบตัร 

ดงัน้ันกรุณาท าการจองและมารบับตัรในวนัดงักล่าว. 

ในกรณีนี,้กรุณาตรวจสอบเอกสารยนืยนัตวัตนฯลฯทีไ่ดร้ะบุไวใ้

นใบแจง้เตอืนค าแนะน าการออกบตัรใหล้ะเอยีด. 

【マイナンバーの利用場面の例】 

・確定申告など税の手続きで税務署などにマ

イナンバーを提示します。 

・税や社会保険の手続きで必要なため、勤務先

にマイナンバーを提示します。 

・福祉分野の給付等を受けるときや国民健康

保険、介護保険などの手続きをするときに

市町村にマイナンバーを提示します。 

・国外に送金するときや、国外からお金を受け

取るときに、銀行や郵便局へマイナンバー

を提示します。 

 

【マイナンバーカード】 

 自身のマイナンバーを証明するものとし 

て、マイナンバーカードがあります。 

 マイナンバーカードの申請から受取まで 

は次のとおりとなります。 

① 市役所総合窓口及び各支所にて、本人確 

認書類を提示し、申請書を請求します。 

② 申請書により、郵送又はオンラインで申

請します。 

③ 1 ヶ月半程度後に、交付案内通知が届き

ますので、予約のうえ、受取に来てくだ

さい。その際は、交付案内通知に記載さ

れている本人確認書類等をよくご確認く

ださい。 
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【ขัน้ตอนหลงัจากไดร้บัมายนัมเบอร】์ 

เมือ่ขอ้มูลทีถู่กบนัทกึอยู่ในบตัรไซรวิการด์มกีารเปลีย่นแปลง 

(เชน่ เปลีย่นแปลงชือ่สกลุหรอืทีอ่ยู่, 

มกีารต่อระยะเวลาการพ านกัส าหรบัผูท้ีม่วีซีา่ 

ฯลฯ) ,ขอ้มูลทีถู่กบนัทกึลงในบตัรมายนมัเบอรก์จ็ าเป็นจะตอ้งถู

กแกไ้ขใหเ้ป็นขอ้มูลล่าสุดเช่นกนั.โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัระยะเวลาการพ านัก(วซีา่)

,วนัหมดอายุของบตัรมายนมัเบอรก์จ็ าเป็นจะตอ้งถูกแกไ้ขเชน่

กนั ดงันัน้กรุณาด าเนินการเกีย่วกบัข ัน้ตอนดงักล่าว ณ 

ทีว่่าการอ าเภอหรอืทีว่่าการสาขา. 

【マイナンバーカード取得後の手続き】 

在留カードの記載内容に変更（氏名 

や住所の変更、在留期限がある方で 

在留期限の更新をしたなど）がある 

ときは、マイナンバーカードの記載 

内容も新しい情報に書き換える必要 

があります。特に、在留期限の変更を 

された場合は、マイナンバーカード 

の有効期限も変更させる必要がある 

ため市役所か各支所でお手続きをし 

てください。 

【ตดิต่อสอบถามเกีย่วกบัมายนมัเบอร】์ 

・โทรศพัทแ์บบโทรฟรสี าหรบั ภาษาองักฤษ・ภ.จนี・ภ.เกาหล・ี

ภ.สเปน・ภ.โปรตุเกส 

สอบถามเกีย่วกบัระบบหมายเลขประจ าตวั, มายนาพอรท์ลั 

TEL 0120-0178-26 

สอบถามเกีย่วกบั「มายนัมเบอรก์ารด์」 

TEL 0120-0178-27 

※แจง้ระงบัการใชช้ ัว่คราวเน่ืองจากมายนัมเบอรก์ารด์หาย・ถูกขโมย 

0120-0178-27 รบัแจง้ตลอด 24ช ัว่โมง 365วนั 

※หมายเลขโทรฟรสี าหรบัภาษาญีปุ่่น0120-95-0178 

・ขอ้มูลเกีย่วกบัมายนัมเบอรส์ามารถอ่านไดจ้ากเวบไซตนี์ ้

เสนอขอ้มูลเป็นภาษาต่างประเทศ 

 

  ※โฮมเพจ Ｊ－ＬＩＳ HP 

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

 

【マイナンバーに関するお問合せ】・

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポル

トガル語対応のフリーダイヤル 

マイナンバー、マイナポータル制度に関す

ること 

TEL 0120-0178-26 

マイナンバーカードに関すること 

TEL 0120-0178-27 

※マイナンバーカードの紛失・盗難などに

よる一時利用停止については、0120-

0178-27 にて 24 時間 365 日受付 

※日本語のフリーダイヤルは、0120-95-

0178 です。 

・マイナンバーに関する情報はこちらから

外国語での情報提供も行っています。 

 

※Ｊ－ＬＩＳ ＨＰ 

 https://www.kojinbango-card.go.jp 
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(6)ภาษอีากร 

 

ภาษีอากร 税 金 

【ประเภทของภาษอีากรหลกั】 

ภาษทีีแ่ต่ละบุคคลมหีนา้ทีต่อ้งจา่ยแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ

ไดแ้ก ่

ภาษีแผ่นดนิทีจ่า่ยใหแ้กร่ฐับาลกลางและภาษีทอ้งถิน่ทีจ่า่ยใหแ้กห่

น่วยราชการสว่นภูมภิาค 

ภาษทีีจ่า่ยใหแ้กร่ฐับาลกลางซึง่เป็นทีรู่จ้กักนัดไีดแ้กภ่าษรีายไดแ้

ละภาษผีูบ้รโิภค 

สว่นภาษทีีเ่รยีกเก็บโดยหน่วยราชการสว่นภูมภิาคไดแ้ก ่

ภาษีอ าเภอ・ภาษีจงัหวดั และภาษีรถยนต ์เป็นตน้ 

【主な税金の種類】 

個人に課税される税金は、大きく分ける

と国に納税する税金と地方自治体に納税す

る税金に分けられます。 

国に納税する税金の代表的なものが所得

税や消費税です。市民税・県民税や自動車

税などは、地方自治体が徴収する税金です。 

 

 

 （上記表の日本語版）   

 税金の種類 納税する人 問い合わせ先  

 
①所得税 

その年の 1 月 1 日から 12 月 31 日の間、所

得があった人 
長野税務署 

 

 
②市民税・県民税 

その年の 1 月 1 日に長野市に住所があり、

前年に所得があった人 

長野市役所 

市民税課 

 

ประเภทภาษี ผูเ้สยีภาษี ตดิต่อสอบถาม 

①ภาษีรายได ้ ผูท้ีม่รีายไดใ้นระหว่างวนัที ่1 มค. ~ 31 ธค. ของปีน้ัน 
ส านักงานภาษีนากาโนะ 

(เซมุโช) 

②ภาษีอ าเภอ・ภาษีจงัหวดั 
ผูท้ีอ่าศยัอยู่ในอ าเภอนากาโนะในวนัที ่ 1 

มค.ของปีน้ันและเป็นผูม้รีายไดใ้นปีกอ่นหนา้น้ัน 

ทีว่่าการอ าเภอนากาโนะ 

แผนกชมินิเซ 

③ภาษีรถยนต ์
ผูท้ีเ่ป็นเจา้ของรถยนต ์ ณ.วนัที1่เมษายนของทุกปี 

(ยกเวน้รถยนตข์นาดเล็ก) 

สนง.ภาษีจงัหวดัทัว่ไป 

จงัหวดันากาโนะ 

④ภาษีรถยนตข์นาดเล็ก 

(แยกตามประเภท) 

ผูท้ีเ่ป็นเจา้ของรถยนตข์นาดเล็กหรอืรถจกัรยานยนตเ์ล็ก(สคูเต

อรห์รอืรถเครือ่ง) ณ.วนัที ่1 เมษายนของทุกปี 

ทีว่่าการอ าเภอนากาโนะ 

แผนกชมินิเซ 

⑤ภาษีอสงัหารมิทรพัย ์
ผูท้ีถ่อืครองทีด่นิ,บา้นและทรพัยส์นิทีม่คี่าเสือ่มราคาอืน่ๆ ณ.วนัที ่

1 มกราคมของทุกปี 

ทีว่่าการอ าเภอนากาโนะ 

แผนกโชชซิงัเซ 

⑥ภาษีผูบ้รโิภค ผูป้ระกอบการ ฯลฯ 
ส านักงานภาษีนากาโนะ 

(เซมุโช) 
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 （上記表の日本語版）   

 税金の種類 納税する人 問い合わせ先  

 
③自動車税 

毎年 4 月 1 日現在で、自動車（軽自動車を

除く）を所有している人 

長野県総合県税事

務所 

 

 ④軽自動車税 

(種別割) 

毎年 4 月 1 日現在で、軽自動車や原動機付

自転車などを所有している人 

長野市役所 

市民税課 

 

 
⑤固定資産税 

毎年 1 月 1 日現在で、土地、家屋、償却資

産を所有している人 

長野市役所 

資産税課 

 

 ⑥消費税 事業者など 長野税務署  

     

 

① ภาษรีายไดแ้ละภาษพีเิศษเพือ่การฟ้ืนฟู 

   ภาษรีายไดแ้ละภาษพีเิศษเพือ่การฟ้ืนฟู 

ค านวณตามรายไดข้องแต่ละบคุคล 

อยา่งไรก็ตามแมว้า่จะเป็นคนต่างชาตเิหมอืนกนัแตข่อบเขตและ

อตัราภาษทีีเ่รยีกเก็บอาจแตกต่างกนัขึน้อยูก่บัวา่คนต่างชาตผิู ้

น้ันเป็นผูม้ถีิน่ฐานในประเทศญีปุ่่นหรอืไม่ 

ในกรณีของผูม้ถีิน่ฐานในประเทศญีปุ่่น 

ภาษจีะถกูค านวณจากรายไดใ้นอตัราภาษีเดยีวกนักบัคนญีปุ่่น

ทั่วไป 

ส าหรบัผูไ้ม่มถีิน่ฐานในประเทศญีปุ่่นโดยปรกตจิะถกูเรยีกเก็บภ

าษี20.42％ของรายได ้

ยกเวน้ผูไ้ดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษีตามสนธสิญัญาระหวา่งประเทศ  

＊ผูม้ถีิน่ฐาน:หมายถงึผูท้ีม่ทีีอ่ยูใ่นประเทศญีปุ่่น 

หรอือาศยัอยูใ่นประเทศญีปุ่่นตดิต่อกนัเป็นเวลานานตัง้แต่1

ปีขึน้ไป  

①所得税及び復興特別所得 

所得税及び復興特別所得税は個人の所得に応

じて算出されます。同じ外国人であっても居

住者と非居住者によって課税の範囲、税率な

どが違います。居住者の場合、所得に応じて

一般の日本人と同じ税率がかかります。非居

住者の場合は、租税条約により免税の適用が

ある場合を除き、原則として 20.42％の税金

がかかります。 

＊居住者：日本に住所があるか、または現在

まで引き続き 1 年以上居所を有する人のこ

と。 

①-１การยนืภาษี 

   การยืน่ภาษีน้ัน เป็นการค านวณรายไดใ้นชว่ง1ปี ตัง้แต่วนัที ่

1มกราคมถงึ31 ธนัวาคมของปีน้ันๆ 

เพือ่ตดัสนิจ านวนเงนิรายไดท้ีจ่ะน ามาค านวณภาษี  

   ส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดห้กัภาษีณ.ทีจ่า่ยทุกเดอืน, 

ผูท้ีไ่ดร้บัรายไดจ้าก2แหลง่รายไดห้รอืมากกวา่ หรอื 

ผูท้ีไ่ดร้บัรายไดพ้เิศษนอกเหนือจากรายไดห้ลกัทีไ่ดร้บั 

จ าเป็นตอ้งยืน่ 「แบบแสดงรายการภาษีเงนิได」้

ทีส่ านักงานผูเ้ก็บภาษีแต่ละแห่ง ภายในวนัที ่16 

กมุภาพนัธถ์งึวนัที ่15 มนีาคมของปีถดัไป  

①－１ 確定申告 

確定申告とは、その年 1 月 1 日から 12 月

31 日までの 1 年間で得た所得について確定

した金額を計算し、その所得金額に対して

税額を算出し、申告することです。 

所得税が、給料から源泉徴収されていな

い人や、2 ヶ所以上から給料を受けている

人、給与以外に所得のある人などは、翌年

の 2 月 16 日から 3 月 15 日までに、税務署

に「確定申告書」を提出する必要がありま

す。 



 23 

① －2 หนังสอืรบัรองการหกัภาษี ณ.ทีจ่า่ย 

หนังสอืรบัรองการหกัภาษี ณ.ทีจ่า่ยน้ัน ผูว้า่จา้งของสถานประ 

กอบการจะเป็นผูอ้อกให ้

เป็นหนังสอืรบัรองทีร่ะบุจ านวนเงนิภาษรีายไดท้ีถ่กูหกัไว ้

ตัง้แต่เดอืนมกราคมถงึเดอืนธนัวาคมของปีน้ัน 

เอกสารดงักลา่วเป็นเอกสารหลกัฐานส าคญัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่แ

บบแสดงรายการภาษีเงนิได ้และใชใ้นขัน้ตอนการขอต่อวซีา่ 

ดงัน้ันควรเก็บรกัษาไวใ้หด้ ี

ตดิต่อสอบถาม   

โฮมเพจของกรมสรรพากรหรอืส านักงานภาษีนากาโนะ(นากาโนะเซ

มุโช) 

TEL: 026-234-0111 
เวลาท าการ : จันทร～์ศุกร  ์8:30～17:00（ยกเวน้วันเสาร,์ 
วนัอาทติย,์ วนัหยดุราชการ） 

①－２ 源泉徴収票 

源泉徴収票は雇用主から交付され、そ

の年 1 月から 12 月までの給与総額と、源

泉徴収された所得税額などが記載されて

おり、確定申告や在留資格の更新手続な

どの際に、必要になることがありますの

で、大切に保管しておいてください。 

 

問い合わせ 

国税庁ホームページまたは長野税務署 

TEL: 026-234-0111 

時間: 月～金 8:30～17：00（土曜日、日曜日、

祝日を除く） 

URL https://www.nta.go.jp /english/index.htm （ภาษาองักฤษ/ 英語） 

② ภาษอี าเภอ・ภาษจีงัหวดั (ภาษผูีพ้ านกั) 

 ภาษีอ าเภอ・ภาษีจงัหวดั(ภาษีผูพ้ านัก)น้ัน 

เป็นภาษีทีเ่รยีกเก็บจากผูท้ีอ่าศยัอยู่ในเขตพืน้ทีน้ั่น ณ.วนัที ่

1มกราคม โดยจะค านวณจากรายไดใ้นปีทีผ่่านมาของผูเ้สยีภาษี 

และก าหนดจ านวนเงนิเรยีกเก็บภาษีอ าเภอและภาษีจงัหวดัในชว่งเดื

อนพฤษภาคมถงึมถิุนายนของทุกปี 

แลว้จงึแจง้ใหเ้จา้ตวัผูเ้สยีภาษีทราบภายหลงั 

   ส าหรบัพนักงานบรษิทั 

จ านวนเงนิภาษีของเดอืนมถิุนายนถงึเดอืนพฤษภาคมปีถดัไปจะถูก

แบ่งออกเป็น12ส่วน และหกัออกจากเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัทุกๆเดอืน 

ผูท้ีไ่ม่ไดร้บัการหกัภาษีอ าเภอและภาษีจงัหวดัจากเงนิเดอืนจะตอ้งจ่

ายภาษีอ าเภอและภาษีจงัหวดัดว้ยตวัเองโดยผ่านธนาคารหรอืสถา

บนัการเงนิอืน่ๆ เมือ่ท่านไปจา่ยภาษีทีธ่นาคาร 

กรุณาน าหลกัฐานการช าระเงนิทีไ่ดร้บัจากทีว่่าการอ าเภอไปดว้ย 

②市民税・県民税（住民税） 

市民税・県民税（住民税）は、１月１日現

在の住居地で前年の所得に応じて賦課され

ます。毎年 5 月から 6 月に市民税・県民税の

額が決定し、その後、本人に通知されます。 

給与所得者の場合は、その年の 6 月から翌年

5 月まで、12 分割された金額が、毎月の給料

から差し引きされます。市民税・県民税が毎

月の給料から自動的に引かれない人は、金融

機関などで市民税・県民税を納付してくださ

い。その際、市役所から届く納付書を持参し

てください。 

②－１การยืน่แบบแสดงรายการเสยีภาษีอ าเภอ・ภาษีจงัหวดั 

ส าหรบัผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นอ าเภอนากาโน่ ณ.วนัที１่มกราคมของปี 

จ าเป็นตอ้งยืน่แบบแสดงรายไดข้องปีกอ่นหนา้น้ันต่อแผนกชมินิเ

ซภายในวนัที1่5มนีาคม 

แต่ส าหรบัผูท้ีย่ ืน่แบบแสดงรายการภาษีเงนิได(้ภาษีประเทศ)และผู ้

ทีเ่สยีภาษีเงนิไดห้กัณ.ทีจ่า่ย ไม่จ าเป็นตอ้งยืน่ 

②－１市民税・県民税の申告 

その年の 1 月 1 日に長野市に住所がある人

は、前年中の所得について３月 15 日までに

市民税課に申告書を提出する必要がありま

す。ただし、所得税（国税）の確定申告をす

る人、給与所得のみの人などは申告の必要は

ありません 
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②－2 หนังสอืรบัรองการจา่ยภาษีอ าเภอ・ภาษีจงัหวดั 

ในการต่ออายุวซีา่,สมคัรเขา้โรงเรยีนอนุบาลใหบุ้ตร,หรอืสมคัรขอเ

ขา้พกัอาศยัในบา้นการเคหะ 

ท่านจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืรบัรองการจา่ยภาษีเป็นเอกสารหลกัฐานร ั

บรองรายได ้ในกรณีทีต่อ้งการเอกสารรบัรองรายได ้

กรุณายืน่ค ารอ้งขอใหอ้อกหนังสอืรบัรองการจา่ยภาษีทีแ่ผนกชมินิเ

ซ, ส านักงานสาขา(ชโิช)แต่ละแห่ง หรอืทีแ่ผนกชมินิมาโดกุจ ิ

ตดิตอ่สอบถาม ทีว่า่การอ าเภอนากาโนะ แผนกชมินิเซ  

โทรศพัท：์026-224-5017 

เวลาท าการ：จนัทร～์ศกุร ์8:30～17:15（ยกเวน้วนัหยดุราชการ） 

②－２市民税・県民税課税内容証明書 

在留資格の変更や、子供を保育園に入れ

るとき、公営住宅に入居を申し込むときな

ど、収入を証明する書類が必要となります。

収入を証明する書類が必要な場合は、市民

税課、各支所または市民窓口課に請求して

ください。 

問い合わせ 長野市役所市民税課 

TEL：026-224-5017 

時間：月～金 8:30～17:15（祝日を除く） 

③ ภาษรีถยนต ์(แยกตามประเภท) 

   ท่านทีเ่ป็นเจา้ของรถยนตน่ั์งสว่นบุคคลธรรมดา 

ณ.วนัที1่เมษายนของทุกปี มหีนา้ทีต่อ้งเสยีภาษีรถยนต ์

เมือ่ท่านไดร้บัใบเรยีกเก็บภาษีจากทางการจงัหวดันากาโนะ 

กรณุาน าไปจา่ยภาษีทีส่ถาบนัการเงนิเชน่ธนาคารทีใ่กลท้ีส่ดุห

รอืทีร่า้นคอนวเีนียนสโตร ์

ตดิต่อสอบถาม สนง.ภาษจีงัหวดัทั่วไป จงัหวดันากาโนะ 

โทรศพัท:์ 026-234-9505 

เวลาท าการ: จนัทร～์ศุกร ์8:30～17:15

（ยกเวน้วนัหยดุราชการ） 

③自動車税（種別税） 

 毎年 4 月 1 日時点で、普通自動車等を所有

している人に自動車税が課されます。長野県

から納税通知書が届いたら、最寄りの銀行な

ど金融機関またはコンビニエンスストアで

納付してください。 

問い合わせ   

長野県総合県税事務所 

TEL: 026-234-9505 

時間: 月～金 8:30～17:00（祝日を除く） 

④ภาษรีถยนตข์นาดเล็ก(แยกตามประเภท) 

   ท่านทีเ่ป็นเจา้ของรถยนตข์นาดเล็ก(เคจโิดชะ), 

รถจกัรยานยนตห์รอืรถเคร ือ่ง ณ.วนัที1่เมษายนของทุกปี 

มหีนา้ทีต่อ้งเสยีภาษรีถยนตข์นาดเล็ก(แยกตามประเภท)  

ตดิตอ่สอบถาม ทีว่า่การอ าเภอนากาโนะ แผนกชมินิเซ      

โทรศพัท:์ 026-224-5017 

เวลาท าการ: จนัทร～์ศกุร ์8:30～17:15（ยกเวน้วนัหยดุราชการ） 

④軽自動車税（種別割） 

 毎年 4 月 1 日時点で、軽自動車、原動機付

自転車などを所有している人に軽自動車税

（種別割）が課されます。 

問い合わせ 長野市役所市民税課 

TEL: 026-224-5017 

時間: 月～金 8:30～17:15（祝日を除く） 

⑤ภาษอีสงัหารมิทรพัย ์

   ท่านทีถ่อืครองบาัน,ทีด่นิหรอืสนิทรพัยท์ีม่คีา่เสือ่มราคาอืน่ๆ 

ณ.วนัที１่มกราคมของทุกปี 

มหีนา้ทีต่อ้งเสยีภาษีอสงัหารมิทรพัย ์

ตดิตอ่สอบถาม ทีว่า่การอ าเภอนากาโนะ แผนกชซิงัเซ  

โทรศพัท ์: 026-224-5018 

เวลาท าการ :จนัทร～์ศกุร ์ 8:30～17:15（ยกเวน้วนัหยดุราชการ） 

⑤固定資産税 

 毎年 1 月 1 日時点で、土地、家屋、償却資

産を所有している人に固定資産税が課され

ます。 

問い合わせ 長野市役所資産税課 

TEL: 026-224-5018 

時間: 月～金 8:30～17:15（祝日を除く） 
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⑥ภาษผูีบ้รโิภคและภาษผูีบ้รโิภคทอ้งถิน่ 

เมือ่ท่านซือ้สนิคา้และบรกิาร,จะตอ้งจา่ยภาษผีูบ้รโิภคในอตัรา

พืน้ฐาน10％

ของราคาสนิคา้และบรกิารน้ัน(รวมภาษผีูบ้รโิภคทอ้งถิน่2.2%ไวแ้

ลว้)  

เมือ่ท่านไปซือ้ของทีห่า้งสรรพสนิคา้หรอืซเุปอรม์ารเ์ก็ตท่านจะตอ้

งช าระค่าสนิคา้ทีร่วมภาษผีูบ้รโิภคเอาไวด้ว้ยแลว้  

อน่ึง, สนิคา้ดงัต่อไปนีต้อ้งเสยีภาษี 8％ 

・อาหารและเคร ือ่งดืม่แต่ไม่รวมแอลกอฮอลแ์ละการทานอาหารนอ

กบา้น 

・การรบัหนังสอืพมิพ ์ 

2คร ัง้ต่อสปัดาหข์ึน้ไป(ขึน้อยูก่บัสญัญาการเป็นสมาชกิ) 

⑥消費税及び地方消費税  

商品・製品の販売や、サービスの提供など

の取引に対して課税される税で、税率は原則

10%（地方消費税 2.2%を含みます。）です。デ

パートやスーパーなどで買い物をした時は、

消費税を含めて代金を支払います。 

なお、次の品物の消費税は 8％です。 

・酒類・外食を除く飲食料品 

・週 2 回以上発行される新聞（定期購読契約

に基づくもの) 

【เกีย่วกบัการคา้งช าระภาษ】ี 

   เมือ่ถงึก าหนดหมดเขตช าระภาษีแลว้ท่านยงัไม่ไดจ้า่ยภาษี 

ท่านอาจถกูยดึทรพัยส์นิทีม่อียู ่

ท่านสามารถขอเลือ่นการจา่ยภาษีหรอืขอแบ่งจา่ยเป็นงวดๆไดข้ึ ้

นอยูก่บัสถานการณค์วามจ าเป็นต่างๆ 

กรณุาตดิต่อขอค าปรกึษาจากส านักงานหรอืหน่วยงานทีร่บัผดิช

อบการเก็บภาษีแต่ละประเภทโดยตรง 

【税金の滞納について】 

税金が納付期限までに納付されず、滞納とな

ったときは、財産が差し押さえられることもあ

ります。場合によっては納める時期を遅らせた

り、分割で納付することが可能な場合もありま

すので、それぞれの納税担当の部署にご相談く

ださい。 
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3.เมือ่เร ิม่ใชช้วีติในอ าเภอนากาโนะ 
生活を始める 

 

(1)ทีพ่กัอาศยั ･･････････････････････････････････････････ p. 27 
住 宅 

(2)การประปา ･･････････････････････････････････････････ p. 29 
水 道 

(3)การไฟฟ้า ･･････････････････････････････････････････ p. 32 
電 気 

(4)แกส๊ ･･････････････････････････････････････････ p. 34 
ガ ス 

(5)โทรศพัท ์ ･･････････････････････････････････････････ p. 35 
電 話 

(6)อนิเตอรเ์น็ต・Wi-Fi ･････････････････････････････ p. 36 
インターネット・Ｗｉ－Ｆｉ 

(7)ขยะ ･･････････････････････････････････････････ p. 37 
ご み 
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(1)ทีพ่กัอาศยั 

 

ทีพ่กัอาศยั 住 宅 

   ส าหรบัการเชา่ทีพ่กัอาศยั คนสว่นใหญ่เลอืกทีจ่ะเชา่อพารท์เมนตเ์อกชน 

อยา่งไรก็ตาม,ประชาชนมสีทิธขิอเชา่บา้นการเคหะหรอือาคารสงเ

คราะหข์องราชการไดห้ากมคีุณสมบตัติามทีก่ าหนดไว ้

住宅を借りる際は民間のアパートを借り

ることが一般的ですが、一定の基準を満た

す人は公営住宅を借りることも可能です。 

【การเชา่อพารท์เมนตเ์อกชน】 

โดยทั่วไป,เมือ่ตอ้งการหาเชา่อพารท์เมนต ์

ผูเ้ชา่จะปรกึษากบับรษิทัตวัแทนจดัหาบา้นเชา่ 

① คา่เชา่ 

   ค่าเชา่จะตอ้งจา่ยลว่งหนา้ 

โดยปรกต,ิเมือ่ยา้ยเขา้ผูเ้ชา่ตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยต่างๆเป็นจ านวนเทยี

บเท่ากบัค่าเชา่5เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

ค่าใชจ้า่ยจ านวนนีป้ระกอบดว้ย 

①－１เรคนิ：
เป็นเงนิทีจ่า่ยใหแ้กเ่จา้ของอพารท์เมนตใ์นฐานะทีเ่ป็นผูม้สีทิธขิาดใ
นสถานทีพ่กัอาศยั 
เงนิเรคนินีม้จี านวนเทยีบเท่ากบัค่าเชา่2เดอืนและจะไม่ไดร้บัคนื 

①－２ชคิคินิ：

เป็นเงนิค า้ประกนัทีจ่า่ยใหแ้กเ่จา้ของอพารท์เมน้ต ์

มจี านวนเทยีบเทา่กบัคา่เชา่1－2เดอืน เมือ่ท่านยา้ยออก 

เงนิจ านวนนีจ้ะถกูหกัเป็นค่าท าความสะอาด,ค่าซอ่มแซมสถานทีแ่

ละค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ เมือ่หกัออกแลว้ท่านจะไดร้บัเงนิสว่นทีเ่หลอืคนื

①－３เท็ตซเึรยีว：

เป็นเงนิทีจ่า่ยใหแ้กบ่รษิทัตวัแทนหรอืนายหนา้หาบา้นเป็นคา่ธรรมเ

นียมในการแนะน าสถานทีใ่หก้บัท่าน 

เท็ตซเึรยีวนีม้มูีลค่าเท่ากบัค่าเชา่1－2เดอืน  

【民間のアパートの借り方】 

 不動産業者に相談するのが一般的です。 

①  家賃 

家賃は前金で払うことになっています。

入居するためには、通常、少なくとも家賃

の 5 ケ相当の金額を支払う必要がありま

す。その内訳は、 

①－１ 礼金：家賃 2 ケ月分相当 

物件に対する権利として家主に支払う

もので、返却されません。 

 

①－２ 敷金：家賃 1～2 ケ月分相当 

家賃などの担保として家主に支払いま

す。引越に際し、清掃・補修等の費用に

充当し残金は返却されます。 

 

①－３ 手数料：家賃 1～2 ケ月分相当 

物件を紹介した不動産業者に支払いま

す。 

② ผูค้ า้ประกนัรว่ม 

เมือ่จะเขา้พกัอาศยั 

ในหนังสอืสญัญาเชา่จะตอ้งมลีายเซน็ของผูค้ า้ประกนัรว่มเซน็รว่ม

ดว้ย 

โดยปรกต,ิผูค้ า้ประกนัรว่มจะตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากเจา้บา้นวา่มี

ความเหมาะสมเพยีงพอ.(ในบางกรณีบรษิทัประกนัอาจจะเป็นผูค้ า้

ประกนัรว่ม) 

② 連帯保証人 

入居に際しては、契約書に連帯で署名す

る連帯保証人が必要となります。通常、連

帯保証人は家主が妥当と認める人でなけ

ればなりません。（保証会社が連帯保証人

となる場合もあります。） 

③ การจา่ยคา่เชา่ 
   โดยปรกต ิค่าเชา่จะจา่ยโดยการหกัจากบญัชธีนาคาร 

③ 家賃の支払い 

普通、家賃の支払いは口座振込みで行います。 
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④ การอยู่รว่มกนัในชมุชน 

ในฐานะสมาชกิคนหน่ึงของชมุชน 

ผูอ้ยูอ่าศยัจะตอ้งจา่ยค่าสมาชกิหมู่บา้นตามก าหนดและควรเขา้รว่

มกจิกรรมของชมุชนเชน่ การท าความสะอาดภายในหมู่บา้น 

เป็นตน้ 

④ 地域とくらし 

地域の一員として、住民は定期的に町会

費を払い、町内清掃などの地域活動に参加

するよう求められます。 

⑤ การยา้ยออก 

   เมือ่จะยา้ยออก 

ผูเ้ชา่ตอ้งแจง้ใหเ้จา้บา้นทราบเป็นเวลาอยา่งนอ้ย1เดอืนกอ่นยา้ยอ

อก 

⑤ 引越し 

引越しをする時は、少なくとも１ケ月前

にその旨を家主に通告しなければなりませ

ん。 

⑥ เจา้บา้น 

โดยปรกตเิจา้ของอพารท์เมน้ตก์บัผูเ้ชา่แทบจะไม่ไดต้ดิต่อกนัโดย

ตรงเลย 

แต่จะตดิต่อผ่านบรษิทัตวัแทนหรอืนายหนา้จดัหาทีพ่กัอาศยั 

⑥ 家主 

家主は不動産業者を介するのが一般的

で、賃借人と直接交渉することはほとんど

ありません。 

【การเชา่บา้นการเคหะของราชการ】 

   บา้นการเคหะของราชการน้ันมอียูด่ว้ยกนั2ประเภท คอื 

บา้นอาคารสงเคราะหท์ีบ่รหิารโดยจงัหวดั และ ทีบ่รหิารโดยอ าเภอ 

เป็นทีพ่กัอาศยัทีส่รา้งขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ชว่ยเหลอืผูท้ีป่ระส

บปัญหาดา้นทีพ่กัอาศยั เชน่ ผูม้รีายไดน้อ้ยเป็นตน้ ดงัน้ัน 

การขอเชา่บา้นการเคหะจงึมเีงือ่นไขก าหนดไวห้ลายอยา่ง เชน่ 

จ านวนเงนิรายไดข้องครอบครวั เป็นตน้ 

ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิกรณุาตดิต่อสอบถามจากส านักงานก

ารเคหะจงัหวดันากาโนะ(นากาโนะเคนจทูคักเุคยีวควิโคชะ) 

ตดิต่อสอบถาม  

นากาโนะเคนจทูากเุคยีวควิโคชะ จทูากคุนัรบิ ุ

TEL 026-227-2322 

【公営住宅の借り方】 

 公営住宅には、県営住宅と市営住宅の２

種類あります。どちらも、収入が少ないなど

の理由で住宅に困窮する人に供給する目的

で建てられた住宅です。そのため、入居する

には所得額などいくつかの入居条件を満た

していることが必要です。詳しいことは、長

野県住宅供給公社までお問い合わせくださ

い。 

問い合わせ 

長野県住宅供給公社 住宅管理部 

TEL 026-227-2322 
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(2)การประปา 

 

การประปา 水 道 

【เป็นน ้าทีส่ะอาดปลอดภยั】

น า้ประปาเป็นน า้ทีถ่กูสง่ไปยงับา้นเรอืนทีพ่กัอาศยัแทบทุกแหง่ในจั

งหวดั     

น า้ประปาทีไ่ดร้บัการสง่จา่ยโดยกรมประปาสามารถดืม่โดยตรงจา

กกอ๊กไดอ้ยา่งปลอดภยั 

ไม่จ าเป็นตอ้งท าการฆ่าเชือ้หรอืตม้กอ่นดืม่แต่อยา่งใด 

【安全な水です】 

水道は市内のほとんどの住宅に供給され

ています。 

上下水道局が供給する水道水は蛇口から直

接お飲みいただけます。消毒・煮沸等の必

要はありません。 

【การขอเริม่ใชน้ ้าประปา】 

   เมือ่จะขอเร ิม่ใชน้ า้ประปา กรณุาตดิต่อบรษิทัCDCโจโฮซสีเต็ม

（TEL: 026-244-3232）

อน่ึง,เมือ่ท่านโทรตดิต่อบรษิทัCDCโจโฮซสีเต็ม 

กรณุาแจง้ขอ้มูลต่างๆทีจ่ าเป็น เชน่ ชือ่ผูใ้ชน้ า้, 

ทีอ่ยูข่องสถานทีท่ีข่อใชน้ า้, วนัทีจ่ะขอเร ิม่ใช ้เป็นตน้  

   นอกจากนี ้

ค่าบรกิารส าหรบัน า้ทิง้ทีไ่หลลงท่อน า้ทิง้ซ ึง่ต่อมาจากบา้นเรอืนที่

พกัอาศยัน้ัน 

จะถกูเรยีกเก็บตามปรมิาณเทา่กบัปรมิาณน า้ประปาทีใ่ชไ้ป 

(ไม่จ าเป็นตอ้งด าเนินการสมคัรขอใชท้่อน า้ทิง้) 

[หมายเหต]ุน า้ประปาในเขตพืน้ทีช่โินโนอ,ิ คาวะนาคะจมิะ, 

โคฮกก ุเป็นเขตทีบ่รหิารจดัการโดยจงัหวดันากาโนะ 

ดงัน้ันรายละเอยีดเกีย่วกบัการขอเร ิม่ใชน้ า้, 

ระงบัการใชแ้ละค่าใชน้ า้กรณุาโทรศพัทต์ดิต่อ บ.เวโอเรยี・

เจเน็ทส(ึTel: 0120-971-105) 

【水道を使用開始する場合】 

 水道の使用を開始する時は、ＣＤＣ情報

システム株式会社（TEL: 026-244-3232）へ

電話してください。なおＣＤＣ情報システ

ム株式会社に電話する時は、利用者名、使

用場所の住所、使用開始日などをお知らせ

ください。 

また、下水道が接続されている住宅は、

水道使用量と同量が下水道使用量と認定さ

れて、料金が請求されます。（下水道利用の

連絡は必要ありません。） 

［注意］篠ノ井、川中島、更北地区の水道

は長野県が経営する区域となりますので、

水道の使用開始、中止及び料金に関するお

問合せはヴェオリア・ジェネッツ㈱（TEL：

0120-971-105）へ電話してください。 

【การช าระคา่ใชน้ ้า】 

ค่าใชน้ า้ประปาประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมพืน้ฐานและค่าใชน้ า้ที่

ค านวณจากปรมิาณน า้ทีใ่ช ้

ใบเรยีกเก็บค่าใชน้ า้จะถกูสง่ไปถงึบา้นท่านเดอืนเวน้เดอืน 

ค่าใชน้ า้ทีเ่รยีกเก็บนีจ้ะรวมคา่น า้ทิง้เอาไวด้ว้ย 

ท่านสามารถเลอืกวธิกีารช าระเงนิไดส้องทางคอื 

ช าระโดยหกัจากบญัชธีนาคารของสถาบนัการเงนิทีท่่านใชอ้ยู ่

（ดหูวัขอ้「ธนาคาร」หนา้ 56 ประกอบ）

หรอืน ามาช าระโดยตรงดว้ยตวัเอง (อยา่งไรก็ตาม 

【料金の支払い】 

水道料金は、基本料金と、使用量に応じ

て支払う水量料金の合計になります。水道

料金の請求書は、下水道使用料の請求書と

一緒に 1 ケ月おきに自宅へ送られます。支

払いは、あなたが口座を持っている金融機

関からの口座自動振替（56 ページ「銀行」

を参照）を利用するか、ご自分で直接払う

かの、二つの方法があります。（ただし、利

用できる口座は、長野市内に本店または支

店のある金融機関の口座に限ります。） 
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บญัชธีนาคารทีส่ามารถใชไ้ด ้

ตอ้งเป็นธนาคารทีม่สี านักงานใหญ่หรอืส านักงานสาขาอยูใ่นอ.นา

กาโนะเท่าน้ัน)  

   ในกรณีทีช่  าระดว้ยตวัเอง 

กรณุาน าใบเรยีกเก็บค่าใชน้ า้มาช าระเงนิตามสถานทีด่งัต่อไปนี ้

[หมายเหต]ุ ส าหรบัค่าน า้ในเขตชโินโนอ,ิคาวะนาคะจมิะ, โคฮกค ุ

ท่านจะไดร้บัใบแจง้ค่าใชน้ า้ประปาจากจงัหวดันากาโนะ 

สว่นใบแจง้คา่น า้ทิง้จะไดร้บัจากอ าเภอนากาโนะแยกต่างหาก 

① ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่สี านักงานใหญ่หรอืสาขาใน

อ าเภอนากาโนะ(ยกเวน้ธนาคารมซิโูฮและธนาคารมติซยุซุ

มโิตโมะ) 

② รา้นสะดวกซือ้หรอืคอนวเีนียนสโตร(์สามารถช าระไดเ้ฉพา

ะใบแจง้หนีท้ีม่บีารโ์คดเท่าน้ัน) 

③ ธนาคารยโูจ・ไปรษณีย ์

(สามารถช าระไดเ้ฉพาะในจงัหวดันากาโนะและนิงาตะ) 

④ ส านักงานสาขา(ชโิช)ของทีว่า่การอ าเภอนากาโนะ 

⑤ บรษิทัCDCโจโฮซสีเต็ม(ทีอ่ยู：่1－2－49 

มวิะ,อ.นากาโนะ) 

ใบแจง้หนีท้ีม่บีารโ์คดแสดงอยูน้ั่น 

สามารถช าระเงนิผ่านแอพพลเิคช ัน่ในสมารท์โฟนดงัต่อไปนี ้

・ ช าระผ่านＰａｙＰａｙ 

・ ช าระผ่าน ＬＩＮＥ Ｐａｙ 

ご自分で支払う場合は、請求書を持参し、

下記の場所でお支払いください。 

 

［注意］ 

篠ノ井、川中島、更北地区は、水道料金

は長野県から、下水道使用料は長野市か

らの別々の請求になります。 

① 本店または支店が長野市内にある金 

融機関（みずほ銀行及び三井住友銀行を除

く） 

②コンビニエンスストア（バーコードが印

刷されている請求書のみ支払い可能） 

③ゆうちょ銀行・郵便局（ただし、長野県、

新潟県内でのみ支払い可能） 

④長野市役所の各支所 

⑤ＣＤＣ情報システム株式会社 

（住所：長野市三輪一丁目 2-49） 

バーコードが印刷されている請求書で

は、次のスマートフォンアプリでの支払

いが可能です。 

・ＰａｙＰａｙ請求書払い 

・ＬＩＮＥ Ｐａｙ請求書支払い 

 

【เมือ่ตอ้งการยกเลกิการใชน้ ้า】 

เมือ่ตอ้งการหยดุใชน้ า้เน่ืองจากยา้ยทีอ่ยูห่รอืดว้ยเหตผุลอืน่ๆ 

หรอืตอ้งการหยดุใชน้ า้เป็นการช ัว่คราว กรณุาโทรศพัทต์ดิต่อ 

บรษิทัCDCโจโฮซสีเต็ม （TEL: 026-244-3232）

เมือ่ท่านโทรตดิต่อกรณุาแจง้ หมายเลขประจ าตวัลกูคา้, ช ือ่ผูใ้ช,้ 

ทีอ่ยูข่องสถานทีท่ีข่อใชน้ า้, วนัทีจ่ะยา้ยออก, สถานทีท่ีจ่ะยา้ยไป 

และชือ่ของผูท้ีจ่ะช าระค่าใชน้ า้แทนท่าน  

 [หมายเหตุ] การขอระงบัการใชป้ระปาในเขตชโินโนอ,ิ 

คาวานาคาจมิา่และโคฮกกุ กรุณาโทรศพัทต์ดิตอ่ 

บ.เวโอเรยี・เจเน็ทส（ึTEL：0120-971-105） 

【使用を中止したいとき】 

転居その他の理由で水道の使用を止め

たい時、あるいはしばらくの間使用を中止

したい時は、ＣＤＣ情報システム株式会社

（TEL: 026-244-3232）に電話してください。

その際、お客様番号、利用者名、使用場所

の住所、引越日、転居先または、あなたの

代わりに精算料金を払ってくれる人の名前

をお知らせください。 

［注意］篠ノ井、川中島、更北地区の水

道の中止はヴェオリア・ジェネッツ㈱

（TEL：0120-971-105）へ電話してくださ

い。 
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【เมือ่เกดิปัญหา】 

   ใ น ก ร ณี ที่ เ ป็ น บ ้า น เ ช่ า  เ ช่ น  อ พ า ร ์ท เ ม น ต ์แ ล ะ อื่ น ๆ 

ก รุ ณ า ติ ด ต่ อ ผู ้ ดู แ ล ส ถ า น ที่ น้ั น . 

ส่ ว น ใ น ก ร ณี ที่ เ ป็ น ผู ้ ดู แ ล ส ถ า น ที่ ด ้ ว ย ตั ว เ อ ง 

กรุณาตดิต่อขอใหส้ านักงานชา่งก่อสรา้งของบรษิทัทีก่รมประปาจงัห

วัดนากาโนะมอบหมายมาซ่อมให.้ ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม 

เจา้ของบา้นเป็นผูร้บัผดิชอบ 

【トラブルが起きた時】 

アパートなど借家の場合は建物の管理

者に連絡してください。自己で管理してい

る場合は長野市上下水道局指定の工事店

に修理を依頼してください。修理費用は自

己負担です。 

【ขอ้ควรระวงั】 

หากไม่รูจ้กับรษิัทชา่งก่อสรา้งที่ไดร้บัมอบหมายจากกรมประปา 

ก รุณาดู ที่ โ ฮม เพจขอ งนากา โน ะชิโ จ เ กซุยโด เคี ย วคุ  

หรอืตดิต่อหน่วยงานดงัต่อไปนี ้ตามเขตพืน้ทีท่ีท่่านอาศยัอยู ่

【注 意】 

上下水道局指定の工事店が分からない場

合は、長野市上下水道局のホームページを

ご覧いただくか、お住まいの地区により、

次の機関へお問い合せください。 

① เขตทีอ่ยู่นอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ② กรุณาตดิต่อ⇒ 

นากาโนะชซิยุโดโคจเิคยีวโดคุมไิอ   

TEL: 026-241-0893（วนัจ-ศ 8:30～17:30） 

① 次の②以外の地区⇒ 

長野市水道工事協同組合 

TEL: 026-241-0893（平日 8:30～17:30） 

② เขตพืน้ที่ช ิโนโนอิ, คาวานาคาจิม่า , โคฮกกุ (เขตประปาที่ 

ด าเนินการโดยจงัหวดั) ⇒เคนเอซยุโดชเูซนเซน็เตอร ์  

  TEL：0120-813283 (รบัแจง้24ช ัว่โมง) 

②篠ノ井、川中島、更北地区（県営水道区

域）⇒ 県営水道修繕センター 

TEL：0120-813283（24 時間受付） 
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(3)ไฟฟ้า 

 

ไฟฟ้า  電 気 

【การขอเริม่ใชไ้ฟฟ้า】 

เมือ่ท่านยา้ยเขา้พกัในอพารท์เมนตห์รอืบา้นและตอ้งการเร ิม่ใชไ้

ฟฟ้า 

กรณุาสมคัรขอเปิดการใชไ้ฟฟ้ากบับรษิทัผูจ้ าหน่ายไฟฟ้ารายยอ่

ยลว่งหนา้ 

 ในตอนสมคัรขอใชไ้ฟฟ้า กรณุาแจง้ชือ่, 

ทีอ่ยูข่องสถานทีท่ีต่อ้งการใชไ้ฟฟ้า, เบอรโ์ทรศพัท ์

และวนัทีต่อ้งการเร ิม่ใชไ้ฟฟ้า 

บรษิทัผูจ้ าหน่ายไฟฟ้ารายยอ่ยแต่ละแห่งก าหนดอตัราค่าใชแ้ละบ

รกิารแตกต่างกนั 

ดงัน้ันกรณุาตดิต่อสอบถามวธิกีารสมคัรและรายละเอยีดต่างๆจา

กบรษิทัผูจ้ าหน่ายไฟฟ้ารายยอ่ยโดยตรง 

【電気の使用を開始する場合】 

 住宅やアパートへ引越してきて初めて 

電気を使う時は、事前に小売電気事業者 

へ使用開始の申込をしてください。 

 その際、氏名、使用場所住所、電話番号、 

使用開始日を伝えてください。 

各小売電気事業者によって料金メニュー・

サービスが異なりますので、詳しい申込方

法等は各小売電気事業者へお問い合わせ

ください。 

【การจา่ยคา่บรกิาร】 

เกีย่วกบัวธิกีารช าระค่าใชไ้ฟฟ้า 

กรณุาตดิต่อสอบถามจากบรษิทัผลติไฟฟ้ารายยอ่ยทีท่่านท าสญั

ญาไว ้

【料金の支払い】 

料金の支払方法等は、契約している小売

電気事業者へお問い合わせください。 

【การใชเ้ครือ่งไฟฟ้า】 

กรณุาใชเ้คร ือ่งไฟฟ้าทีเ่ขยีนก ากบัไวว้า่ใชไ้ฟ 100V, 60hz 

เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้าจากต่างประเทศอาจไม่สามารถน ามาใชใ้นญีปุ่่นได ้

เน่ืองจากใชไ้ฟต่างกนั ดงัน้ันกรณุาระมดัระวงักอ่นใช ้

【電気器具の使用について】 

電気器具は 100V、60hz と表示されてい

るものを使用してください。外国の電気器

具は使用できない場合もあるので注意し

てください。 

【ยกเลกิการใชไ้ฟฟ้า】 

     เมือ่จะยา้ยออก 

กรณุาโทรตดิต่อบรษิทัไฟฟ้าทีท่า่นท าสญัญาไวท้นัททีีท่ราบก าห

นดวนัยา้ยออก ในการโทรแจง้ กรณุาบอก ชือ่,ทีอ่ยูปั่จจบุนั, 

เบอรโ์ทรศพัท,์ วนัยา้ยออกและ ทีอ่ยูใ่หม่ทีจ่ะยา้ยไป 

หลงัจากน้ันเจา้หนา้ทีจ่ะอธบิายเกีย่วกบัขัน้ตอนทีจ่ าเป็นในการระ

งบัการจา่ยไฟฟ้าและการค านวณค่าใชไ้ฟฟ้าใหแ้กท่่าน 

กรณุาปฏบิตัติามขัน้ตอนต่างๆใหค้รบถว้นตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะ

น า  

【電気の使用を停止したい時】 

 引越をする時は、引越日が決まり次第、

必ず契約している電力会社へご連絡くだ

さい。その際、氏名、現住所、電話番号、

引越日、転居先住所を伝えてください。電

気を止めるための処置や料金の精算につ

いて説明がありますので、案内に従って手

続をお済ませください。 
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【สอบถามเกีย่วกบัไฟดบั】 

เมือ่ประสบปัญหาเกีย่วกบัไฟฟ้าเชน่ไฟฟ้าดบั 

กรณุาโทรศพัทต์ดิต่อจบูุเดนเรยีวคุพาวเวอรก์รดิ

「เน็ตเวริค์คอลเซน็เตอร」์หรอืส านักงานแต่ละแห่ง 

ตดิต่อสอบถาม เน็ตเวริค์คอลเซน็เตอร ์

      TEL: 0120-985-232 

ตดิต่อสอบถาม จบูุเดนเรยีวคพุาวเวอรก์รดิ สนง.สาขานากาโนะ

（เขตพืน้ทีท่างเหนือจากแม่น า้ไซงาวะ） 

TEL: 0120-984-385 

ตดิต่อสอบถาม จบูุเดนเรยีวคพุาวเวอรก์รดิ สนง.สาขาชโินโนอิ

（เขตพืน้ทีท่างใตจ้ากแม่น า้ไซงาวะ） 

 TEL: 0120-984-495 

【停電に関する問い合わせ】 

停電等でお困りの時は中部電力パワーグ

リッドの「ネットワークコールセンター」ま

たは各営業所へお電話ください。 

 

 

問い合わせ ネットワークコールセンター 

TEL: 0120-985-232 

問い合わせ 中部電力パワーグリッド長野

営業所（犀川より北） 

TEL: 0120-984-385 

問い合わせ 中部電力パワーグリッド篠ノ

井営業所（犀川より南） 

TEL: 0120-984-495 
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(4)แกส๊ 

แกส๊ ガ ス 

【เมือ่เร ิม่ใชแ้กส๊】 

  เมือ่ท่านเร ิม่ใชแ้กส๊ กรณุาตดิตอ่นากาโน่โทชแิกส๊ (TEL: 
026-226-8161) ส าหรบัแกส๊โพรเพลน 
กรณุาตดิต่อผูด้ าเนินกจิการแกส๊โพรเพลนใกลบ้า้นท่าน    
พนักงานทีเ่กีย่วขอ้งจะไปพบท่านในวนัทีท่่านยา้ยเขา้ 

เพือ่เชค็และปรบัอปุกรณแ์กส๊รวมทัง้ตรวจท่อยางเพือ่ใหท้่านเปิดใ
ชแ้กส๊ไดท้นัท ี

【ガスを使用開始する場合】 

 都市ガスの使用を開始する時は、長野都市

ガス(TEL: 026-226-8161)へご連絡ください。

プロパンガスについては、最寄りのプロパン

ガス業者へ連絡してください。 

 あなたの転入日に係員がお宅を訪問し、ガ

ス器具やゴム管などを点検したうえで、使用

できるようにします。 

【การจา่ยคา่บรกิาร】 

กรณุาน าบลิคา่แกส๊ไปจา่ยค่าใชแ้กส๊ทีธ่นาคารหรอืรา้นสะดวก
ซือ้(คอนวเีนียนสโตร)์ 
หากทีม่บีญัชธีนาคารหรอืเปิดบญัชไีวท้ีท่ีท่ าการไปรษณีย ์

ท่านสามารถขอใหห้กัจา่ยจากบญัชอีตัโนมตัไิด（้ดหูวัขอ้

「ธนาคาร」หนา้ 56ประกอบ） 

【料金の支払い】 

 ガス料金は、請求書を持参して銀行やコン

ビニで支払うことができます。銀行や郵便局

に口座をお持ちの場合は、口座自動振替（56

ページ「銀行」を参照）が便利です。 

【เมือ่แกส๊ร ัว่หรอืเมือ่ไดก้ลิน่แกส๊】 

 ปิดวาวล์แกส๊ 
 เปิดประตหูนา้ต่างเพือ่ใหเ้ปลีย่นอากาศ 
 หา้มจดุไฟโดยเด็ดขาด 
 หา้มแตะสวชิตอ์ปุกรณเ์คร ือ่งใชไ้ฟฟ้า 
 ตดิต่อบรษิทัแกส๊ ในกรณีทีใ่ชโ้ทชแิกส๊ กรณุาตดิต่อ 

นากาโนะโทชแิกส๊ TEL:0570-020245（026-219-1899)  
หากใชโ้พรเพลนแกส๊ กรณุาตดิต่อบรษิทัทีท่่านท าสญัญา 

【ガス漏れ、またはガス臭い時には】 

 ガスの元栓を閉める。 

 換気のために戸や窓を開ける。 

 火は絶対に使用しない。 

 電気器具のスイッチに手を触れない。 

 ガス会社へ連絡する。都市ガスを使用し 

ている場合には、長野都市ガス TEL:0570-

020245（026-219-1899)へご連絡ください。

プロパンガスについては、契約しているプ

ロパンガス業者へ連絡してください。 

【เมือ่ตอ้งการหยุดใชแ้กส๊】 

เมือ่ตอ้งการระงบัการใชแ้กส๊เน่ืองจากยา้ยบา้นหรอือืน่ๆกรณุา

ตดิต่อบรษิทัแกส๊ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย５วนั 

พนักงานของบรษิทัจะมาพบท่านในวนัยา้ยออกเพือ่ค านวณค่าแก ๊
ส  

【使用を中止したい時】 

引越し等でガスの使用を中止する場合は、そ

の 5 日前までにガス会社へ連絡してくださ

い。精算のため係員が引越日に来てくれま

す。 

  

tel:0570-020245
tel:0570-020245
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(5)โทรศพัท ์

 

โทรศพัท ์ 電 話 

【โทรศพัทบ์า้น】 

ในกรณีทีต่อ้งการต่อโทรศพัทเ์พือ่ใชใ้นบา้น 

กรุณาสมคัรขอเร ิม่ใชบ้รกิารทีบ่รษิทัโทรศพัทแ์ต่ละแห่งโดยตรง 

บรษิทัโทรศพัทแ์ต่ละแห่งก าหนดอตัราค่าใชแ้ละบรกิารแตกต่างกั

น 

ดงัน้ันกรณุาตดิต่อสอบถามวธิกีารสมคัรและรายละเอยีดต่างๆจา

กบรษิทัโทรศพัทแ์ต่ละแห่งโดยตรง 

【個人電話】 

家庭に電話を設置する場合は、各電話会

社へ使用開始の申込をしてください。 

各電話会社によって料金メニュー・サー

ビスが異なりますので、詳しい申込方法

等は各電話会社にお問い合わせくださ

い。 

【โทรศพัทม์อืถอื】 

กรุณาปฏบิตัติามขัน้ตอนการสมคัรของบรษิทัโทรศพัทม์อืถอืแต่

ละแห่ง ,ในการท าสญัญา ท่านจะถูกขอใหแ้สดงเอกสารประจ าตวั 

เชน่ บตัรไซรวิการด์ หรอื พาสปอรต์ ในกรณีทีท่ าสญัญาสองปี 

อาจจ าเป็นตอ้งมวีซีา่เหลอือยู่ 16~26 เดอืน 

ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิกรุณาสอบถามบรษิทัโทรศพัทม์อืถอืแ

ต่ละแห่งโดยตรง 

＊ หากต ้อ งการโทรไปต่า งประ เทศโดยใช โ้ทรศัพทม์ือถือ 

ท่านอาจตอ้งท าสญัญาอืน่แยกต่างหากอกีดว้ย  

【携帯電話】 

各携帯電話会社で加入手続きをしてく

ださい。なお、契約の際には在留カードと

パスポートなど身分証の提示が求められ

ます。 

2 年契約の場合、16 ヶ月～26 ヶ月の期間

が残っているビザが必要になる場合もあ

ります。 

詳しいことは、各携帯電話会社におたず

ねください。 

＊携帯電話から国際電話をかける場合に

は、別の契約を結ぶ必要があります。 
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(6)อนิเตอรเ์น็ต/Wi-Fi 

 

อนิเตอรเ์น็ต/Wi-Fi インターネット・Wi-Fi 

【การสมคัร】 

ถา้ตอ้งการใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต/Wi-Fi, 

กรณุาสมคัรกบับรษิทัทีเ่ปิดใหบ้รกิารแต่ละราย 

【บรกิารLAN ไรส้ายสาธารณะ】 

「Nagano City Free Wi-Fi」 

【申し込み】 

インターネット、Wi-Fi を契約したい時は、

各通信会社に申し込んでください。 

【公衆無線 LAN サービス 

「Nagano City Free Wi-Fi」 

สถานทีท่ีร่ะบุดา้นลา่งนี,้ 

อยูใ่นเขตอ าเภอเมอืงนากาโนะทีม่อีนิเตอรเ์น็ตฟรไีวบ้รกิาร. 

ขอบเขตการใชง้านและวธิกีารเชือ่มต่อน้ัน 

สามารถดูรายละเอยีดไดท้ีโ่ฮมเพจของอ าเภอนากาโนะ 

SSID：Nagano_City_Free_Wi-Fi 

・ลานหนา้สถานีฝ่ังประตูทางออกวดัเซน็โคจ ิ,สถานีนากาโนะ 

・ลานหนา้สถานีฝ่ังประตตูะวนัออก ,สถานีนากาโนะ 

・หอ้งน า้ตรงทางเขา้โอคชุะ ,ศาลเจา้โทกะคชุ ิ

・บรเิวณรอบ ๆ สถานีรถบสั「สถานีมตัสชึโิระ」 

・ซากรุะสแควร ์ทีว่า่การอ าเภอเมอืงนากาโนะ  

・เอ็มเวฟ（M-Wave） 

・สถานีนากาโนะ ทางเดนิผ่านทศิตะวนัออก-ตก(ช ัน้2) 

・Patio Daimon 

・ระคชุะเรนกะคงั 

・หอ้งน า้สาธารณะ ประตซูนัมอนฝ่ังตะวนัออก วดัเซน็โคจ ิ  

・Central Square 

・ลานหนา้TOiGO 

・โกโชฮอลล ์     

・ลานน า้พุสวนสาธารณะโจมายะ 

・สถานทีอ่อกก าลงักายในรม่โฮคุบุรคีรเีอช ัน่พารค์ 

【【ตดิต่อสอบถาม】 

ทีว่า่การอ าเภอเมอืงนากาโนะ ส านักงานฝ่ายต่างประเทศ・

น าเขา้ 

TEL 026-224-5447  

เวลา จนัทร～์ศุกร ์ 8:30～17:15น.  

ยกเวน้วนัหยดุราชการ,วนัหยดุสิน้ปีและปีใหม่（12/29～1/3） 

長野市内の以下の場所では、無料でインタ

ーネットを利用できます。詳しい利用範囲や

接続方法は、市ホームページをご覧くださ

い。 

SSID：Nagano_City_Free_Wi-Fi 

・長野駅善光寺口駅前広場 

・長野駅東口駅前広場 

・戸隠神社奥社入口トイレ 

・バス停「松代駅」周辺 

・長野市役所 桜スクエア 

・エムウェーブ 

・長野駅東西自由通路（２階） 

・ぱてぃお大門 

・楽茶れんが館 

・善光寺山門東公衆トイレ 

・セントラルスクゥエア 

・TOiGO 広場 

・後町ホール     

・城山公園噴水広場 

・北部レクリエーションパーク屋内運動場 

【問い合わせ】 

長野市役所インバウンド・国際室 

TEL 026-224-5447  

時間 月～金 8:30～17:15  

祝日及び年末年始（12/29～1/3）除く 

 



 37 

(7)ขยะ 

 

ขยะ ご み 

ในอ าเภอนากาโนะ  ขยะจะถกูเก็บตามประเภทต่างๆ แยกเป็น 8 

ประเภท กรณุาแยกขยะแต่ละประเภทตามวธิกีารทีก่ าหนด เชน่ 

ใสใ่นถงุทีก่ าหนดให,้ 

น าขยะออกมาทิง้ในวนัเวลาและสถานทีท่ีค่ณะกรรมการหมู่บา้นก า

หนดใหเ้ป็นทีท่ิง้ขยะ 

หา้มน าขยะออกมาทิง้โดยใสใ่นถงุหรอืกลอ่งกระดาษนอกเหนือทีก่ า

หนดให ้

    ส าหรบัผูท้ีย่า้ยเขา้มาอยูใ่นอ าเภอนากาโนะ 

กรณุารบัเอกสารต่างๆเหลา่นีจ้ากทีว่า่การอ าเภอนากาโนะโซโกม

าโดกจุ ิแผนกเซคทัสคึงัเคยีว หรอืส านักงานสาขา(ชโิช)  

① ปฏทินิการเก็บขยะและรไีซเคลิขยะจากครวัเรอืน 

②หนังสอืคู่มอืการทิง้ขยะและขยะรไีซเคลิส าหรบัเก็บไวป้ระจ าบา้น.  

มคีู่มอืในฉบบัภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ, ภาษาไทย, 

ภาษาตากาลอ๊ก, ภาษาจนี, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาฮนักลึ(เกาหล)ี, 

ภาษาเวยีดนาม(เฉพาะปฎทินิ)ไวบ้รกิาร. 

อกีทัง้ยงัสามารถดไูดใ้นโฮมเพจอกีดว้ย. 

URL https://www.city.nagano.nagano.jp/site/kateigomi/102598.html 

 

ส าหรบัผูท้ีอ่าศยัในอ.นากาโนะอยูแ่ลว้ ท่านจะไดร้บัแจกเอกสาร 

ปฏทินิการเก็บและรไีซเคลิขยะจากครวัเรอืน 

ซ ึง่จะสง่ถงึบา้นท่านประมาณเดอืนมนีาคมของทุกปี 

หากท่านไม่ไดร้บัแจกหรอืท าสญูหายไป กรณุาตดิต่อขอรบัไดท้ี ่

ทีว่า่การอ าเภอนากาโนะ 

แผนกเซคทัสคึงัเคยีวคะหรอืส านักงานสาขาใกลบ้า้นท่าน 

長野市では、ごみを 8 分類に分別して収

集をしています。指定袋に入れるなど、ご

みの種類ごとに指定された方法により、指

定の日に、自治会で決められた場所へごみ

を出さなければなりません。指定袋以外の

袋やダンボール箱などを使ってごみを出す

ことはできません。 

 

長野市へ転入してきた場合は、市役所総合

窓口、生活環境課またはお近くの支所で、

①家庭用資源物・ごみ収集カレンダー、

②資源物とごみの出し方保存版 を受け

取ってください。外国語版（英語、タイ語、

タガログ語、中国語、ポルトガル語、ハン

グル、ベトナム語（カレンダーのみ））もあ

ります。ホームページでもご覧いただけま

す。 

URLhttps://www.city.nagano.nagano.jp/site/ka

teigomi/102598.html 

 

すでに長野市にお住まいの方は、毎年 3

月ごろに自宅へ家庭用資源物・ごみ収集カ

レンダーが配布されます。配布されない、

紛失した場合は、市役所生活環境課または

お近くの支所で受け取ってください。 

【การซือ้ถงุขยะทีก่ าหนดให】้ 

ในการซือ้ถงุขยะทีก่ าหนดส าหรบัขยะเผาไหมไ้ดแ้ละเผาไหมไ้ม่ได ้

หรอืสติก๊เกอรส์ าหรบัขยะชิน้ใหญ่น้ันจะมคี่าธรรมเนียมในการก าจั

ดขยะทีท่่านตอ้งรบัผดิชอบดว้ย. 

ค่าธรรมเนียมส าหรบัถงุขยะทีก่ าหนดน้ันคอื1เยน/ปรมิาณความจุ

1ลติร, 

ค่าธรรมเนียมส าหรบัสติก๊เกอรข์ยะชิน้ใหญค่อื40เยน/1สติก๊เกอร.์  

【ごみ指定袋等を購入する】 

可燃ごみと不燃ごみの指定袋や粗大ごみ

シールを購入する際に、ごみ処理手数料を

負担していただきます。指定袋にかかる手

数料は袋の容量１ℓ あたり 1 円、粗大ごみ

シールにかかる手数料はシール１枚につき

40 円です。 
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ส าหรบัขยะรไีซเคลิน้ัน 

ไม่มคี่าธรรมเนียมในการก าจดัขยะ.(เสยีเฉพาะค่าถงุขยะทีก่ าหนด

ส าหรบับรรจภุณัฑแ์ละหบีห่อพลาสตกิ).  

   

สามารถหาซือ้ถงุขยะทีก่ าหนดและสติก๊เกอรส์ าหรบัขยะชิน้ใหญไ่

ดท้ีร่า้นคา้ทีไ่ดร้บัอนุญาตใิหข้ายถงุขยะทีก่ าหนด (เชน่ 

ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต, โฮมเซน็เตอร,์ รา้นขายยา, 

หรอืรา้นคอนวเีน่ียนสโตร ์เป็นตน้)  

 ถงุขยะทีก่ าหนดไวใ้หม้อียูด่ว้ยกนั3ชนิดไดแ้ก ่①

ขยะเผาได(้ขนาดใหญพ่เิศษ, ใหญ่, เล็ก, เล็กมาก)②

ขยะเผาไม่ได(้ใหญ・่เล็ก)③

บรรจภุณัฑแ์ละหบีห่อพลาสตกิ(ใหญ่・เล็ก) 

แต่ละชนิดมวีางขายเป็นห่อ(ม1ี0ถงุ) ④

สติก๊เกอรต์ดิขยะขนาดใหญ่มชีนิดเดยีว(ใชไ้ดท้ัง้ขยะเผาไดแ้ละข

ยะเผาไม่ได)้ โดยจะแยกขายปลกีเป็นแผ่น 

สติก๊เกอรต์ดิขยะขนาดใหญ่ไม่มวีางขายในรา้นคา้ 

กรณุาสอบพนักงานขาย 

資源物については、ごみ処理手数料はか

かりません。（プラスチック製容器包装は指

定袋の実費分のみを負担） 

指定袋や粗大ごみシールは、指定袋小売

許可店（スーパー、ホームセンター、ドラ

ッグストア、コンビニなど）で購入してく

ださい。 

指定袋は、①可燃ごみ用（特大・大・小・

特小）、②不燃ごみ用（大・小）、③プラス

チック製容器包装用（大・小）、の 3 種類が

あり、いずれも１セット（10 枚入り）単位

で販売しています。④粗大ごみシールは、

１種類のみ（可燃ごみ・不燃ごみ共通）で、

１枚単位で販売しています。粗大ごみシー

ルは、店頭においていないので、店員等に

尋ねてください。 

 

①

ถงุทีก่ าหนดส าหรบัข
ยะเผาได ้

②

ถงุทีก่ าหนดส าหรบัขยะ
เผาไม่ได ้

③
ถงุทีก่ าหนดส าหรบับรรจภุณัฑแ์ละหี
บหอ่พลาสตกิ 

④สติก๊เกอรข์ยะชิน้ใหญ่ 
(ขยะทีม่ขีนาดใหญ่จนใสใ่นถงุทีก่ าหนดใหไ้ม่ไดแ้ตส่
ามารถใสร่ถขยะได ้มขีนาดประมาณ １m×50㎝

×50㎝） 

 

 

 

 

 

①可燃ごみ用指定袋 ②不燃ごみ用指定袋 ③プラスチック製容器 

包装用指定袋 

④粗大ごみシール 

（指定袋に入らないもの

で、収集車両に積み込むこ

とのできるもの。大きさの

目安 １m×50㎝×50㎝） 

 

【การแยกขยะ・การน าขยะออกมาทิง้】 
กรุณาแยกขยะประเภทต่างๆ8ประ เภทตามที่ร ะ บุไว ใ้น

「ปฏิ ทิ น ก า ร เ ก็ บขย ะ・ร ีไ ซ เ คิ ล ข ย ะ จ า กค ร ัว เ ร ือน」

แลว้น าออกมาทิง้ยงัสถานที่ที่คณะกรรมการหมู่บา้นก าหนด 
กอ่นเวลา 8 โมงเชา้ของวนัก าหนดเก็บขยะ 

【ごみを分別する・ごみを出す】 

ごみは「家庭用資源物・ごみ収集カレンダ

ー」に記載してある次の 8 種類に分別し、

それぞれの収集日の午前 8 時までに、自治

会で決められた集積所に出してください。 
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①ขยะเผาได ้⇒ 
ใสถ่งุขยะทีก่ าหนดไวส้ าหรบัขยะเผาไดแ้ลว้น าออกมาทิง้ทีส่ถานที่
ทิง้ขยะ 
ส าหรบัขยะทีม่ขีนาดใหญ่มากไม่สามารถใสใ่นถงุไดก้รณุาตดิสตกิ
เกอรก์อ่นน าออกมาทิง้  

①可燃ごみ ⇒ 可燃ごみ用の指定袋に入

れて集積所に出す。袋に入らない大きなも

のは粗大ごみシールを貼って出す。 

< ตวัอยา่งขยะเผาได ้> ＜可燃ごみの例＞ 

 

ขยะสด ผา้ออ้มกระดาษ รองเทา้ เสือ้ผา้ ฟูกทีน่อน・ผา้หม่ กระดาษทชิช ู ฟองน ้า อืน่ๆ 

 

 
 

生ごみ 紙おむつ くつ 衣類 布団・毛布 ティッシュ スポンジ など 

 

 

 

 

 

植木鉢 ガラス・コップ 化粧品のビン 

アルミホイル 

（汚れているものは

可燃ごみ） 

ライター 

（ガスを

抜く） 

かみそり 電球 自転車 など 

 

③ ของทีน่ ากลบัมาใชใ้หม่ 

บรรจภุณัฑแ์ละหบีห่อทีท่ าดว้ยพาลสตกิ 

（ภาชนะหรอืห่อถงุทีม่เีคร ือ่งหมาย ）⇒ 

ลา้งใหส้ะอาดแลว้น ามาใสถ่งุขยะทีก่ าหนดไวส้ าหรบัขยะประเภ

ทภาชนะทีท่ าดว้ยพลาสตกิ 

แลว้น าออกมาทิง้ในสถานทีท่ีท่ิง้ขยะ 

ส าหรบัขยะทีม่ขีนาดใหญ่มากจนไม่สามารถใสใ่นถงุได ้

ใหม้ดัแลว้น าออกมาทิง้ไดเ้ลย(ไม่จ าเป็นตอ้งตดิสตกิเกอรส์ าหร ั

บขยะขนาดใหญ)่  

＊ขยะทีไ่ม่สามารถลา้งใหส้ะอาดไดก้รณุาทิง้รวมกบัขยะเผาได ้

③  資源物  プラスチック製容器包装 

（   このマークがついているプラ

スチック製の容器や包装）⇒ 汚れを落

としてから、プラスチック製容器包装用

の指定袋に入れて集積所に出す。袋に入

らない大きなものは束ねてそのまま出

す。粗大ごみシールは不要。 

＊汚れが落ちないものは可燃ごみへ 

② ขยะเผาไม่ได ้ ⇒

ใสถ่งุขยะทีก่ าหนดไวส้ าหรบัขยะเผาไม่ไดแ้ลว้น าออกมาทิง้ทีส่ถา

นทีท่ิง้ขยะ 

ส าหรบัขยะทีม่ขีนาดใหญ่มากไม่สามารถใสใ่นถงุไดก้รณุาตดิสตกิ

เกอรก์อ่นน าออกมาทิง้ 

② 不燃ごみ ⇒ 不燃ごみ用の指定袋に入

れて集積所に出す。袋に入らない大きなも

のは、粗大ごみシールを貼って出す。 

< ตวัอยา่งขยะเผาไม่ได ้> ＜不燃ごみの例＞ 

กระถางตน้ไม ้ เศษแกว้,ถว้ย ขวดเคร ือ่งส าอาง 

อลูมเินียมฟอยล ์

(ทีเ่ป้ือนใหท้ิง้เป็นขยะเ

ผาไหมไ้ด)้ 

ไฟแชก็(เอาแก ๊
สออก)   มดีโกน หลอดไฟฟ้า จกัรยาน อืน่ๆ 
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  < ตวัอยา่งขยะประเภทบรรจภุณัฑแ์ละหบีห่อพลาสตกิ > ＜プラスチック製容器包装の例＞ 

 

ขวดแชมพู ห่อพลาสตกิ ถงุพลาสตกิ ภาชนะโฟมใส่อา
หาร 

ถาดพลาสตกิใส่อาหา
ร ฝาจกุ ถงุตาขา่ย กล่องโฟม อืน่ๆ 

 

 

 

シャンプー
のボトル 

プラスチック製
包装紙 レジ袋 食品パック 食品トレイ キャップ ネット 

発泡 

スチロール など 

 

 

 

 

⑤ ของทีน่ ากลบัมาใชใ้หม่ ประเภทขวดแกว้ ⇒  แยกฝาออก, 

เทของเหลวทีอ่ยูข่า้งในออกใหห้มดแลว้ลา้งสิง่ทีเ่ปรอะเป้ือนออกอย่

างง่ายๆ แยกขวดออกเป็น ３ประเภทไดแ้ก ่Ⓐ ใสไม่มสี、ีⒷ 

สนี า้ตาล, Ⓒ สอีืน่ๆ 

แลว้น าออกไปทิง้ในกลอ่งคอนเทนเนอรแ์ยกประเภทตามสทีีม่จีดัเต

รยีมไวใ้นทีส่ถานทีท่ิง้ขยะ  

＊ฝาขวดทีท่ าดว้ยโลหะเป็นขยะเผาไม่ได ้

สว่นฝาหรอืจกุพลาสตกิกรณุาทิง้รวมกบัขยะประเภทภาชนะพลา

สตกิ  

⑤ 資源物 ガラスビン類 ⇒ フタをとり、

中をカラにして、汚れを軽くゆすぐ。Ⓐ無

色透明・Ⓑ茶色、Ⓒその他の色、の 3 種類

に分け、集積所にある色別のコンテナに直

接入れる。 

＊金属製のフタは不燃ごみ、プラスチック

製のフタはプラスチック製容器包装へ 

 

④ ของทีน่ ากลบัมาใชใ้หม่  ประเภทกระดาษ⇒ Ⓐ 

กระดาษหนังสอืพมิพแ์ละแผ่นโฆษณาทีแ่นบมาดว้ย, Ⓑ 

กระดาษลูกฟูก（ทีม่แีกนดา้นในเป็นคลืน่, Ⓒ แพ็คกระดาษ

（ทีด่า้นในเป็นสขีาว）,Ⓓ นิตยสารและกระดาษเกา่อืน่ๆ 

แยกขยะประเภทกระดาษออกเป็น 

4ประเภทจากน้ันมดัดว้ยเชอืกเป็นรูปกากะบาดแลว้จงึน าออกไปทิง้ที่

สถานทีท่ิง้ขยะ 

เศษกระดาษขนาดเล็กสามารถน ามาทิง้โดยสอดไวใ้นนิตยสารหรอืใ

นถุงกระดาษแลว้ผูกรวมกนักอ่นน ามาทิง้  

＊กรุณาทิง้ กระดาษกนัน า้,รูปถ่าย, 

กระดาษทีท่ าปฏกิรยิากบัความรอ้น, กล่องเครือ่งดืม่ทีด่า้นในเป็นสเีงนิ 

รวมกบัขยะเผาไม่ได ้

④ 資源物  紙類 ⇒ Ⓐ新聞紙と折込チラ

シⒷダンボール（波形の中芯があるもの）、

Ⓒ紙パック（中が白いもの）、Ⓓ雑誌とその

他古紙、の 4 種類に分けて、ひもで十文字

にしばって集積所へ出す。小さな紙類は雑

誌にはさんだり、紙袋に入れてひもでしば

って出す。 

＊防水加工された紙、写真、感熱紙、中が

銀色の飲料用パックは可燃ごみ 

Ⓐ 

กระดาษหนังสอืพมิพแ์ละแผ่นโ

ฆษณา 

Ⓑ  

กระดาษลกูฟูก 

Ⓒ 

แพ็คกระดาษ(ทีด่า้นในเป็นสขีา

ว) 

Ⓓ 

นิตยสาร,กระดาษเกา่อืน่ๆ 

新聞紙と折込ちらし ダンボール 紙パック（中が白いもの） 雑誌・その他古紙 
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Ⓐ ใสไม่มสี ี Ⓑ สนี า้ตาล Ⓒ สอีืน่ๆ 

無色透明 茶色 その他の色 

 
 
 
 

⑥  ข อ ง ที่ น า ก ลั บ ม า ใ ช ้ ใ ห ม่  ก ร ะ ป๋ อ ง  ⇒
เทสิง่ทีเ่หลอือยูข่า้งในออกใหห้มดแลว้ลา้งน า้เอาสิง่สกปรกออกกอ่
นน าออกไปทิง้ในตาขา่ยสนี า้เงนิทีเ่ตรยีมไวใ้หใ้นสถานทีท่ีก่ าหนดใ
หท้ิง้ขยะ 
 

＊กระป๋องสเปรยแ์ละกระป๋องคาสเซต็ปอมเป 
ตอ้งใชใ้หห้มดและน าออกไปเจาะรูนอกบา้นเพือ่ป้องกนัไฟ
ไหม ้
(ไม่สามารถทิง้เป็นขยะเผาไหมไ้ด)้ 

⑥ 資源物 缶類 ⇒ 中をカラにし、汚

れを軽くゆすぐ。集積所にある青色のネ

ットに直接入れる。 

＊スプレー缶やカセットボンベ缶は必ず使

い切り、火の気のない屋外で穴を開ける。

（不燃ごみでは出せません） 

< ตวัอยา่งขยะประเภทกระป๋อง > ＜缶類の例＞ 

 

กระป๋องเครือ่งดืม่ กระป๋องอาหาร กระป๋องอืน่ๆเชน่กระป๋องขนม กระป๋องสเปรย ์ คาสเซ็ตบอมเป อืน่ๆ 

 

 

 

飲料缶 缶詰のカン お菓子などの缶 スプレー缶 カセットボンベ缶 など 

 

⑦ ของทีน่ ากลบัมาใชใ้หม่ 

ขวดเพ็ท(ขวดพลาสตกิทีม่เีคร ือ่งหมายนี ้           ) ⇒ 

เทของเหลวทีเ่หลอือยูอ่อกใหห้มดแลว้ลา้งน า้เอาสิง่สกปรกออก 

แกะจกุและพลาสตกิหุม้ออก 

จากน้ันน าออกไปทิง้ในตาขา่ยสเีขยีวทีส่ถานทีท่ิง้ขยะ 
＊
ฝาและฉลาก(ทีท่ าดว้ยพลาสตกิ)เป็นขยะประเภทบรรจภุณัฑแ์ละ
หบีห่อพลาสตกิ) 

⑦ 資源物 ペットボトル（   このマ

ークがついているプラスチック製ボト

ル） ⇒ 中をカラにし、汚れを軽くゆす

ぎ、フタとラベルをとる。集積所にある

緑色のネットに直接入れる。 

＊フタとラベル（プラスチック製のもの）

はプラスチック製容器包装ヘ 

< ตวัอยา่งขวดเพ็ท PET > 

ขวดพลาสติกส าหรบัของจ าพวกเคร ือ่งดื่ม, ประเภทเหลา้, 

โชยุ, ผลติภณัฑแ์ปรรูปจากโชยุ, มิรนิ, น ้าสลดัแบบไรน้ ้ามนั 

เป็นตน้ 

＜PET ペットボトルの例＞ 

飲料・酒類・しょうゆ・しょうゆ加工品・

みりん風調味料・ノンオイルタイプドレ

ッシング などのプラスチック製ボトル 

* จกุและฉลากหุม้ใหน้ าไปทิง้รวมกบัขยะประเภทบรรจภุณัฑแ์ละหบีหอ่พลาสตกิ 

（* フタとラベルはプラスチック製容器包装ヘ） 
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⑧ ของทีน่ ากลบัมาใชใ้หม่ เศษไมใ้บไมจ้ากการตดัแต่ง ⇒ 

มดัดว้ยเชอืกหรอืใสใ่นถงุใสหรอืถงุทีม่องเห็นขา้งในได ้

(＊)กอ่นน ามาทิง้ยงัสถานทีท่ิง้ขยะ  

(*１)ถงุขยะทีก่ าหนดใหแ้บบเดมิใชไ้ม่ได ้ 

และกรณุาอยา่ใชถ้งุใสข่ยะทีก่ าหนดไวส้ าหรบัขยะเผาได・้

ขยะเผาไม่ได・้บรรจภุณัฑแ์ละหบีห่อพลาสตกิ 

(*２)ส าหรบัเขตโทคาคุช,ิ คนิาซะ, โอโอคะ, ชนิชชูนิมาจ ิ

 กรณุาน าออกมาทิง้ทีซ่นัเดยร์ไีซเคลิ 

⑧ 資源物  剪定（せんてい）枝葉等 ⇒ 

束ねてひもでしばるか、中身の見える袋

（＊1）に入れて、集積所へ出す（＊2）。 

(*1) 指定の袋はありません。ただし可燃ご

み・不燃ごみ・プラスチック製容器包装用

の指定袋は使用しないでください。 

(*2) 戸隠・鬼無里・大岡・信州新町・中条地区

はサンデーリサイクルへ出してください。 

＜ตวัอยา่งขยะประเภทเศษไมใ้บไมจ้ากการตดัแต่ง＞ 

กิง่ไมใ้บไมท้ีถ่กูตดัจากตน้ไมใ้นสวน, ดอกหญา้, ดอกไมท้ีถ่กูตดั, 

วชัพชื, ใบไมร้ว่ง เป็นตน้ 

＜剪定枝葉等の例＞ 

庭木の剪定枝や葉、草花、切り花、雑草、

落ち葉 など 

 

 

 

 

 

【ขอ้ควรระวงั】 

① วนัก าหนดเก็บขยะนอกจากจะแตกต่างกนัไปตามประเภทขอ

งขยะแลว้ยงัต่างกนัในแต่ละพืน้ทีอ่กีดว้ย 

ดงัน้ันกรณุาตรวจสอบ

「ปฏทินิการเก็บขยะและรไีซเคลิขยะจากครวัเรอืน」

นอกจากนี,้คณะกรรมการหมู่บา้นแต่ละแห่งจะมกีารก าหนด

สถานทีท่ิง้ขยะและเวลาทีส่ามารถน าออกมาทิง้ได ้

กรณุาสอบถามขอ้มูลจากสมาชกิคณะกรรมการหมู่บา้นเพื่

อน าไปปฏบิตัไิดถ้กูตอ้ง 

【注意事項】 

①ごみの種類により、また地区ごとに異な

りますので、必ず「家庭用資源物・ごみ収

集カレンダー」で確認してください。また、

ごみを出す場所やごみを出す時間は、それ

ぞれの自治会によって異なりますので、自

治会の役員に確認してください。 

②ขยะทีม่ขีนาดใหญ่ไม่สามารถตดัใสใ่นถงุขยะทีก่ าหนดให ้

สามารถน าออกมาทิง้ยงัสถานทีท่ิง้ขยะไดห้ากมขีนาดใหญ่ไม่เกิ

น 1m×50cm×50cm 

(เป็นขนาดทีส่ามารถใสใ่นรถเก็บขยะได)้ 

ขยะทีม่ขีนาดใหญ่เกนิกวา่นี ้

กรณุาน ามาทิง้โดยตรงทีศู่นย ์รไีซเคลิอ าเภอนากาโน่ 

② 指定袋に入りきらない大きなごみで、集

積所に出せる大きさの目安は 1m×50cm×

50cm（ゴミ収集車に積み込める大きさ）ま

でです。それより大きなものは、長野市資

源再生センターへ直接お持ちください。 

ตดัใหไ้ดค้วามยาวประมาณ１เมตร 
แลว้มดัรวมกนัดว้ยเชอืกหรอืเชอืกพลาสตกิ 
（１ｍくらいの長さに切り、縄やビニールひもで束ねる） 

พยายามเอาดนิออกใหม้ากทีส่ดุกอ่นใสถ่งุทิง้ 
（土をできるだけ落としてから袋に入れる） 
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③ส าหรบัถา่นไฟฉาย, 

กรณุาน ามาทิง้โดยใสไ่วใ้นคอนเทนเนอรส์แีดงทีเ่ตรยีมไวใ้นส

ถานทีท่ิง้ขยะในวนัเก็บขยะประเภทขวด 

(ถา่นไฟฉายแบบกระดุมและถา่นทีช่ารต์ไฟได ้

กรณุาใสใ่นกลอ่งรบัคนืทีม่อียูต่ามรา้นคา้ซ ึง่ใหค้วามรว่มมอืใ

นการรบัคนื)※หากในรา้นไม่มกีลอ่งรบัคนื 

กรณุาสอบถามทางรา้น  

③ 乾電池は、「ビン」の収集日に集積所に

ある赤色のコンテナに直接入れてくださ

い。（ただし、ボタン電池、充電池は回収協

力店の回収ボックスへ）※回収ボックスが

店頭にない場合は、店の方へお尋ねくださ

い。 

④ เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้าในบา้นทีอ่ยูภ่ายใตก้ฏหมายรไีซเคลิ (โทรทศัน,์ 

เคร ือ่งปรบัอากาศ, เคร ือ่งซกัผา้, ตูเ้ย็น, ตูแ้ชแ่ข็ง, 

เคร ือ่งอบผา้แหง้), คอมพวิเตอร,์ หลอดไฟนีออน (ทีไ่ม่แตก) 

ไม่สามารถน ามาทิง้ทีส่ถานทีท่ิง้ขยะได ้

เน่ืองจากแต่ละชนิดมวีธิกีารก าจดัแตกกตา่งกนัไป 

กรณุาตดิต่อสอบถามทีท่ีว่า่การอ าเภอคงัเคยีวไดอชิคิะ  

④ 家電リサイクル法の対象品目（テレビ、

エアコン、洗濯機、冷蔵庫、冷凍庫、衣類

乾燥機）、パソコン、蛍光灯（割れていない

もの）は集積所へ出せません。それぞれ処

理方法が異なりますので、長野市役所生活

環境までお問い合わせください。 

 

เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้าในบา้นทีอ่ยู่ภายใตก้ฏหมายรไีซเคลิ คอมพวิเตอร ์ หลอดไฟนีออน 

家電リサイクル法対象品目 パソコン 蛍光灯 

 

 

 

④ ขยะทีถ่กูน ามาทิง้โดยไม่แยกประเภทและไม่ปฏบิตัติามวธิกีาร

น าออกมาทิง้ทีถ่กูตอ้งจะไม่ไดร้บัการเก็บไปก าจดั 

นอกจากนีย้งัมขียะบางชนิดทีท่างอ าเภอไม่สามารถด าเนินก

ารได ้

โปรดปฏบิตัติามกฏระเบยีบทีร่ะบุไวใ้นปฏทินิการเก็บขยะและ

รไีซเคลิขยะจากครวัเรอืน ,คู่มอืการทิง้ขยะและขยะรไีซเคลิ 

⑤ 分別方法や出し方が守られていないご

みは、収集できません。また市では処理で

きないものもあります。家庭用資源物・ご

み収集カレンダーや、資源物とごみの出し

方保存版に従って処理してください。 

【ตดิตอ่สอบถาม】 
   โทรศพัท  ์026-224-7635 

เวลาท าการ จนัทร～์ศุกร ์8:30～17:15

（ยกเวน้วนัหยดุราชการ） 

【問い合わせ】 

長野市役所生活環境課 

電話 026-224-7635 

時間 月～金 8:30～17:15（祝日を除く） 

【รไีซเคลิ】 

   ที「่รไีซเคลิพลาซา่」อ.นากาโนะ 

มเีคร ือ่งใชท้ีไ่ม่ใชแ้ลว้ซ ึง่ผูท้ีอ่าศยัในอ.นากาโน่เป็นผูน้ ามาเสนอให ้

แกผู่ท้ีต่อ้งการต่อไป เคร ือ่งใชป้ระเภทเคร ือ่งเรอืน, 

ของใชใ้นชวีติประจ าวนัจะมกีารจบัฉลากหรอืน าออกขายใหผู้ส้นใ

จ 

สว่นเสือ้ผา้และสิง่ของกระจกุกระจกิท่านสามารถรบัไปไดโ้ดยไม่คิ

ดมูลค่า 

【リサイクル品】 

「リサイクルプラザ」では市民から持ち

込まれた、家庭で使わなくなった不用品を

希望者に提供しています。家具・日用品な

どは抽選や即売により有料で提供し、衣類

などの小物品は無料で提供しています。 
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ตดิต่อสอบถาม   

「รไีซเคลิพลาซา่」 

ทีอ่ยู：่2-26-7มตัสโึอกะ อ.นากาโนะ 

TEL: 026-222-3196 

เวลาเปิด: 9:00~21:00 

วนัหยดุ: 29 ธนัวาคม-3 มกราคม 

問い合わせ  

「リサイクルプラザ」 

住所：長野市松岡二丁目 26 番７号 

TEL: 026-222-3196 

開館時間: 9:00～21:00 

休館日: 12/29~1/3 
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4.ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนใ์นการด าเนินชวีติ 
毎日の生活 

 

(1)องคก์ารขนส่งมวลชน ･････････････････････････････ p. 46 
公共交通機関 

(2)รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์･････････････････････････････ p. 49 
自動車とバイク 

(3)ธนาคาร ････････････････････････････････････････････ p. 56 
銀 行 

(4)ไปรษณีย ์ ････････････････････････････････････････････ p. 59 
郵 便 

(5)ชมุชนในทอ้งถิน่ ･･････････････････････････････ p. 61 
地域社会 
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(1)องคก์ารขนสง่มวลชน 

 

องคก์ารขนสง่มวลชน 公共交通機関 

【รถไฟ】 

บรษิทัรถไฟทีใ่หบ้รกิารในอ.นากาโนะมอียู３่บรษิทัไดแ้ก ่JR, 

ชนิาโนะเท็ตสโึดและนากาโนะเดนเท็ตส.ึ 

ส าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัการซือ้ตั๋วและเสน้ทางการเดนิรถ 

กรณุาสอบถามจากจนท.สถานีหรอืศูนยข์อ้มูลการท่องเทีย่ว(อยูใ่

นสถานีJRนากาโนะ：TEL 026-226-5626 ) 

กรณุาเก็บตั๋วของทา่นไวต้ลอดเวลาทีท่่านอยูบ่นรถไฟ 

เพราะทา่นจะตอ้งคนืตั๋วเมือ่ถงึปลายทาง 

รถไฟแยกเป็นประเภทต่างๆไดแ้ก ่รถไฟธรรมดา, รถด่วน, 

รถด่วนพเิศษ, และรถไฟหวักระสนุ(ชงิกนัเซน). 

ทีน่ั่งในรถไฟมทีัง้แบบทีต่อ้งจอง, และแบบทีไ่ม่ตอ้งจอง.  

【電 車】 

長野市にはＪＲ、しなの鉄道、長野電鉄

の３つの鉄道会社があります。 

切符の買い方や目的地への行き方などに

ついては、駅員か観光情報センター（JR 長

野駅構内：TEL 026-226-5626）にお問い合わ

せください。 

電車に乗る時は切符を目的地に着くまで

持っていてください。切符は目的地で回収

されます。 

電車には普通、快速、特急、新幹線があり

ます。車両には自由席、指定席があります。 

ตดิต่อสอบถาม 

 ศูนยต์ดิต่อสอบถาม JR ฮงิาชนิิฮง   

เกีย่วกบัตารางเวลารถไฟ,อตัราคา่โดยสาร・คา่บรกิาร , 

ขอ้มูลทีน่ั่งวา่ง  

TEL 050-2016-1600 

ภาษาองักฤษ, เกาหล,ี จนี 

TEL 050-2016-1603 

問い合わせ 

JR 東日本お問合せセンター 

列車時刻、運賃・料金、空席情報に関す

ること 

TEL 050-2016-1600 

英語、韓国語、中国語対応 

TEL 050-2016-1603 

URL http://www.jreast.co.jp/ （JR ฮงิาชนิิฮง ・JR 東日本） 

（ภาษาองักฤษ / ภาษาจนี / ภาษาเกาหล ี/ ภาษาญีปุ่่น ・英語／中国語／/韓国語／日本語） 

 นากาโนะเดนเท็ตส：ึTEL 026-248-6000 

 ชนิาโนะเท็ตสโึด：TEL 0268-21-3470 

 長野電鉄：TEL 026-248-6000 

 しなの鉄道：TEL 0268-21-3470 

【รถโดยสารประจ าทาง】 

บรษิทัรถโดยสารประจ าทางทีใ่หบ้รกิารในอ าเภอนากาโนะมอียู่ 2 

บรษิทัไดแ้ก ่ อลัพโิกโคซอืและนางาเด็นบสั 

   ค่าโดยสาร กรุณาจา่ยดว้ยเงนิสด หรอื ดว้ย ICการด์ KURURU 

 

 

【路線バス】 

 長野市にはバス会社が２社あります。ア

ルピコ交通と長電バスです。 

運賃は、現金または IC カード KURURU

でお支払いください。 
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 ในกรณีจา่ยค่าโดยสารดว้ยเงนิสด 

① ขึน้รถทางประตูทีอ่ยู่ตรงกลางหรอืประตูดา้นหลงั  

② เมือ่ขึน้รถแลว้ 

กรุณาดงึตั๋ว(เซรเิคน)ซึง่พมิพจ์ากเครือ่งอตัโนมตัทิีอ่ยู่ขา้งประตู 

③ เมือ่ใกลจ้ะถงึจดุหมายทีท่่านตอ้งการจะลง 

ใหก้ดปุ่มทีอ่ยู่ทีข่อบหนา้ต่างหรอืขา้งทีน่ั่ง 

เพือ่แจง้ใหพ้นักงานขบัรถทราบว่าท่านตอ้งการจะลงป้ายต่อไป 

④ ในรถโดยสารดา้นหนา้จะมรีาคาค่าโดยสารแสดงอยู่ 

กรุณาตรวจสอบค่าโดยสารทีท่่านตอ้งจา่ยโดยดูจากค่าโดยสารทีต่รง

กบัหมายเลขทีร่ะบุอยู่บนตั๋ว(เซรเิคน)ของท่าน  

＜ตย.ตารางค่าโดยสาร (ค่าโดยสารจรงิจะแตกต่างกนัไป)＞ 

     หมายเลขตั๋ว 

 
１ ２ ３ 

ค่าโดยสาร ￥200 ￥170 ￥150 

 

⑤ เตรยีมเศษสตางคไ์วจ้า่ยค่าโดยสารตามจ านวน 

โดยใส่ค่าโดยสารและตั๋วเซรเิคนลงในกล่องเก็บเงนิทีอ่ยู่ขา้งๆคนขบัก่

อนกา้วลงจากรถ 

⑥ หากท่านไม่มเีศษสตางค ์

กรุณาแลกเศษสตางคจ์ากเครือ่งแลกเงนิทีม่ตีดิไวก้บักล่องเก็บเงนิ 

แลว้จา่ยค่าโดยสารตามจ านวนทีก่ าหนด 

●ในกรณีจา่ยค่าโดยสารดว้ย บตัร ICการด์ KURURU 

① ขึน้รถทางประตูทีอ่ยู่ตรงกลางหรอืประตูหลงั 

จากน้ันแตะบตัรเบาๆทีเ่คร ือ่งอ่านบตัรทีอ่ยู่ใกลป้ระตูทางขึน้  

② เมือ่จะลงรถ ใหก้ดปุ่มทีอ่ยู่ทีข่อบหนา้ต่างหรอืขา้งทีน่ั่ง 

เพือ่แจง้ใหค้นขบัทราบว่าท่านตอ้งการจะลงทีป้่ายถดัไป   

③ 

กรุณาแตะบตัรเบาๆทีเ่คร ือ่งอ่านบตัรซึง่อยู่บนกล่องเก็บเงนิค่าโดยสา

รขา้งคนขบั 

●現金で乗車する場合 

① 中央または後方の扉から乗ります。 

② 乗る時に乗車口の機械から番号が印

刷されている券（整理券）をとります。 

③ 降りるときは、窓枠や座席にあるボタ

ンを押して、次の停留所で降りることを

運転手に知らせます。 

④ バスの正面に行き先ごとの料金を明

示した料金表があります。その料金表で

整理券番号の下欄にある、支払うべき料

金を確認します。 

＜料金表例（実際の運賃とは異なります）＞ 

券の番号 

 
１ ２ ３ 

運賃 ￥200 ￥170 ￥150 

⑤ 小銭を用意しておいて、降りる時に料金

と整理券を運転手の横にある料金箱に入れ

ます。 

⑥ 小銭がない時は料金箱に備え付けの両

替機で両替し、料金を支払います。 

●IC カード KURURU で乗車する場合 

①中央または後方の扉から乗車し、乗車口

にあるカード読み取り機に、カードを軽く

タッチしてください。 

②降りるときは、窓枠や座席にあるボタン

を押して、次の停留所で降りることを運転

手に知らせます。 

③ 運転手の横にある料金箱の上のカード

読み取り機に、カードを軽くタッチしてく

ださい。 

ตดิต่อสอบถาม 

เกีย่วกบับรกิารรถโดยสารประจ าทาง 

・อลัพโิกโคซอื：TEL 026-254-6000 

・นางาเด็นบสั：TEL 026-296-3208 

เกีย่วกบับตัรICการด์ KURURU 

 

問い合わせ 

バスの運行に関すること 

・アルピコ交通：TEL 026-254-6000 

・長電バス：TEL 026-296-3208 

IC カード KURURU に関すること 
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・คุรูรู การด์เซน็เตอร ์：TEL 026-232-0966 

 เวลา 10:00~18:30น. 

・くるるカードセンター 

TEL 026-232-0966 

時間：10：00～18：30 

【กรูุรนิโงะ】 

ในพืน้ทีเ่ขตอ าเภอเมอืงนากาโนะ（สถานีนากาโนะ～

บรเิวณโดยรอบเซนโกจ）ิมรีถโดยสารสายพเิศษทีเ่รยีกวา่

「กรุรูนิโงะ」วิง่ใหบ้รกิารอยู ่

ค่าโดยสารทีอ่ยูภ่ายในเสน้ทางเดนิรถมอีตัรา190เยนเท่ากนัทุกป้า

ย รายละเอยีดเพิม่เตมิโปรดสอบถาม ทีว่า่การอ าเภอนากาโน่ 

แผนกโคซอืเซซาคุ。 

ตดิต่อสอบถาม ทีว่า่การอ าเภอนากาโนะ แผนกโคซอืเซซาค ุ

TEL：026-224-5012 

เวลาท าการ：จนัทร～์ศุกร ์8:30～17:15

（ยกเวน้วนัหยดุราชการ） 

【ぐるりん号】 

 長野市の中心市街地（長野駅～善光寺周

辺）には、「ぐるりん号」というバスが運行

しています。バスの運行範囲内であれば、

どの停留所からでも各停留所まで 190 円で

乗車できます。詳しいことは、長野市役所

交通政策課までお問い合わせください。 

問い合わせ 長野市役所交通政策課 

TEL：026-224-5012 

時間：月～金 8:30～17:15 （祝日を除く） 
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(2)รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์

 

รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ 自動車とバイク 

【ใบอนุญาตขิบัขี】่ 

การขบัขีร่ถยนตใ์นประเทศญีปุ่่นจ าเป็นตอ้งมใีบขบัขีส่ากลหรอืใบ

อนุญาตขิบัขีข่องประเทศญีปุ่่น 

【運転免許】 

 日本で自動車を運転する場合には、国際

運転免許証または日本の自動車運転免許証

が必要になります。 

【ใบขบัขีส่ากล】 

ในกรณีของผูท้ีม่ใีบขบัขีส่ากลซึง่ออกโดยประเทศคู่สญัญาเจนีวา 

หรอืใบอนุญาตขิบัขีท่ีอ่อกโดยประเทศทีก่ าหนด(หมายเหต１ุ)  

พรอ้มเอกสารแปล(หมายเหตุ2)น้ัน  

ผูถ้อืใบขบัขีส่ากลสามารถขบัขีร่ถยนตไ์ดเ้ป็นภายใน１

ปีนับตัง้แต่วนัทีอ่อกใบขบัขีส่ากล 

สว่นในกรณีของผูท้ีถ่อืใบขบัขีท่ีอ่อกโดยประเทศทีก่ าหนดไวด้า้นล่

างนีส้ามารถขบัรถในญีปุ่่นไดเ้ป็นเวลา1ปีนับตัง้แตว่นัทีเ่ขา้ประเทศ

ญีปุ่่น 

อยา่งไรก็ตาม,ส าหรบัผูท้ีล่งทะเบยีนผูอ้ยูอ่าศยัในประเทศญีปุ่่นและ

ออกจากญีปุ่่นไปนานเกนิ3เดอืน 

แลว้กลบัเขา้มาใหม่จงึถอืวา่เป็นการเขา้เมอืงใหม่ 

ในกรณีทีพ่ านักอยูใ่นประเทศญีปุ่่นเกนิกวา่１ปีขึน้ไป 

จ าเป็นตอ้งขอมใีบอนุญาตขิบัขีข่องญีปุ่่น 

(หมายเหตุ１) ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด,์ เยอรมนั, ฝร ัง่เศส, 

เบลเยีย่ม, ไตห้วนั, โมนาโค 

(หมายเหตุ２) เอกสารที่แปลโดยสถานทูต・สถานกงสุล , 

สมาพนัธย์านยนตแ์ห่งประเทศญีปุ่่น(JAF),ZIPLUS(Inc.) 

หร ือเอกสารแปลจาก「ไตห้วันนิฮงคังเคเคียวไค」

ส าหรบัใบอนุญาตขิบัขีข่องประเทศไตห้วนั,เอกสารแปลจ

า ก 「โ ด อิ ซ ึ จิ โ ด ช า เ ร น เ ม （ ADAC ） 」

ส าหรบัใบขบัขีข่องประเทศเยอรมนั.   

【国際運転免許証】 

 ジュネーブ条約締結国発給の国際運転免

許証を所持する人、または一定の国など（注

1）の運転免許証を所持しており、その運転

免許証の翻訳文（注 2）が添付されている場

合は、国際運転免許証の場合は交付日から

一年間、一定の国などの運転免許証の場合

は、日本に上陸した日から 1 年間、この運

転免許証で運転できるとされています。 

ただし、住民登録されている者で、日本に

再入国した者は、日本からの出国期間が３

ヵ月以上経過している場合のみ上陸とみな

されます。1 年以上日本に滞在する場合に

は、日本の免許証を取得する必要がありま

す。 

（注 1）スイス、ドイツ、フランス、ベルギ 

ー、台湾、モナコ 

（注 2）大使館・領事館、日本自動車連盟

（JAF）、ジップラス㈱で日本語に

翻訳されたもの。台湾の免許につ

いては「台湾日本関係協会」、ドイ

ツの免許については「ドイツ自動

車連盟（ADAC）」が翻訳したもの

でもよい。 
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【การขอเปลีย่นใบขบัขีต่า่งประเทศเป็นใบขบัขีญ่ีปุ่่น】 

ผูท้ีม่ใีบอนุญาตขิบัขีร่ถยนตซ์ ึง่ออกโดยหน่วยงานรฐับาลในต่าง

ประเทศและเป็นผูม้คีุณสมบตัคิรบตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวต้่อไปนี ้

สามารถด าเนินการขอเปลีย่นใบขบัขีเ่ป็นใบขบัขีญ่ีปุ่่นได ้ 

・เป็นผูล้งทะบยีนผูอ้ยูอ่าศยัภายในจงัหวดันากาโนะ 

・มรีะยะเวลาพ านักอยูใ่นประเทศทีอ่อกใบขบัขีร่วมกนัแลว้ไม่นอ้ยก

วา่3เดอืนนับตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัใบขบัขีต่่างประเทศ 

・ใบขบัขีต่่างประเทศทีจ่ะน ามาเปลีย่นน้ันตอ้งยงัไม่หมดอาย ุ  

อยา่งไรก็ตาม 

นอกเหนือจากการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานเหลา่นีแ้ลว้ 

อาจมกีารตรวจสอบใบอนุญาตขิบัขีแ่ละขัน้ตอนการออกใบขบัขีข่

องประเทศน้ันเพิม่เตมิอกีดว้ย ดงัน้ัน 

ในบางกรณีอาจไม่สามารถเปลีย่นใบอนุญาตขิบัขีใ่หไ้ด ้ 

【日本の免許証への切り替え】 

外国で交付された運転免許証をお持ちの

方は、下記の要件を満たしている場合には、

日本の運転免許証に切り替える手続きをす

ることができます。 

・長野県内で住民登録をしていること。 

・外国免許を取得後、交付を受けた国に通

算して 3 ヶ月以上滞在していること。 

・切り替えしようとする外国免許証が、有

効期限内であること。 

ただし、これらの書類審査の他に、その国

の取得手続・運転免許証の確認なども行い

ます。したがって、切り替えができない場

合もあります。 

【เอกสารทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการสมคัร】 

 ใบขบัขีต่า่งชาต ิ

 เอกสารแปลใบขบัขี ่

เอกสารแปลจะตอ้งเป็นเอกสารทีแ่ปลโดยสถานทตู・

สถานกงสลุ,สมาพนัธย์านยนตแ์ห่งประเทศญีปุ่่น

（JAF）,ZIPLUS(Inc.)เท่าน้ัน 

ส าหรบัใบขบัขีไ่ตห้วนัสามารถใชเ้อกสารทีแ่ปลโดย

「ไตห้วนันิฮงคงัเคเคยีวไค」

ส าหรบัใบขบัขีข่องประเทศเยอรมนัน้ันสามารถใชเ้อกสารทีแ่ปลโด

ย「โดอซิจึโิดชาเรนเม(ADAC )」ได ้  

【申請に必要な書類】 

 外国の運転免許証 

 上記免許証の翻訳文 

翻訳文は、大使館・領事館、日本自動車

連盟（JAF）、ジップラス㈱で日本語に翻

訳したものに限ります。ただし、台湾の

運転免許証については「台湾日本関係協

会」、ドイツの運転免許証については「ド

イツ自動車連盟(ADAC)」が翻訳したも

のでも良い。 

 ใบขบัขีส่ากล（หากม）ี 

 ทะเบยีนถิน่ทีอ่ยู ่(จมูนิเฮยีว) 

ทีม่เีร ือ่งสญัชาตแิละวนัหมดอายวุซีา่ระบุอยู ่

 ไซรวิการด์ 

 พาสปอรต์ 

อาจจ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์เลม่เกา่ประกอบดว้ยเพือ่ตรวจสอบ

ระยะเวลาทีท่า่นมใีบขบัขี ่

ดงัน้ันกรณุาน าพาสปอรต์ทีท่่านมาอยูท่ ัง้หมดไปดว้ย 

 รปูถา่ยขนาดทีใ่ชส้ าหรบัใบขบัขี ่1 ใบ

（ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยมาแลว้ไม่เกนิ 6 เดอืน, ขนาด 

3cm×2.4cm） 

สามารถถา่ยรปูทีศู่นยใ์บขบัขีเ่ขตฮกคชุนิไดโ้ดยตอ้งเสยีคา่บรกิา

ร 

 国際運転免許証（持っている人） 

 国籍・在留期間の満了日の記載のある住

民票の抄本 

 在留カード 

 パスポート 

免許の取得時期を確認するため、古いパ

スポートが必要になる場合があります。

持っているパスポートをすべて持参し

てください。 

 免許証用写真 1 枚（6 ヶ月以内に撮影し

たもので、縦 3cm×横 2.4cm） 

北信運転免許センターにおいても、有料

で用意できます。 
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 ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมมแีตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัประเภทของใบขบัขี ่

กรณุาตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิจากศูนยใ์บขบัขีฮ่กคชุ ิ

นโดยตรง  

※ในกรณีทีเ่อกสารดงักลา่วขา้งตน้ไม่เพยีงพอ 

อาจขอใหย้ืน่เอกสารทีจ่ าเป็นอืน่ๆเพิม่เตมิ 

 手数料 

免許の種類によって異なります。詳しく

は北信運転免許センターにお問い合わ

せください。 

※上記の書類だけでは確認できない場合に

は更に必要な書類の提出を求めることがあ

ります。 

【วธิกีารขอเปลีย่นใบขบัขี】่ 

   กอ่นยืน่ค ารอ้งขอเปลีย่นใบขบัขี ่

ท่านควรเตรยีมเอกสารทีจ่ าเป็นใหพ้รอ้มและตดิต่อกบัศูนยใ์บขบัขี่

ฮกคุชนิเพือ่ท าการนัดหมายลว่งหนา้ 

ผูท้ีผ่่านการตรวจสอบเอกสารแลว้ 

ตอ้งผ่านการสอบวดัผลซึง่มกีารทดสอบความรูแ้ละความช านาญใ

นการขบัรถ แลว้จงึไดร้บัใบอนุญาตขิบัขีญ่ีปุ่่น  

ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิกรณุาตดิต่อศูนยใ์บขบัขีฮ่กคุชนิ  

【免許切り替え方法】 

 免許証の切り替えを申請するときは、あ

らかじめ必要な書類を準備して、北信運転

免許センターに必ず予約をしてください。

書類審査にパスした人は、適性試験、知識・

技能の確認を受けた後、日本の運転免許証

を取得できます。詳しいことは北信運転免

許センターにお問い合わせください。 

【ขอ้ควรระวงั】 

ในกรณีการขอมใีบขบัขีใ่หม่ในประเทศญีปุ่่นส าหรบัผูท้ีไ่ม่มใีบขบั
ขีต่่างประเทศ จะตอ้งผา่นขัน้ตอนเชน่เดยีวกบัคนญีปุ่่นคอื 
หลงัจากจบหลกัสตูรขอสถานฝึกหดัขบัรถยนตแ์ลว้จะตอ้งรบัการ
สอบทีจ่ดัโดยคณะกรรมการเพือ่ความปลอดภยัของสงัคมจงึจะได ้
รบัใบอนุญาตขิบัขี ่
การสอบขอ้เขยีนน้ันสามารถสอบในภาษาองักฤษ, จนี, 
โปรตุเกสได ้
กรณุาปรกึษาสถานฝึกหดัขบัรถยนตห์รอืศูนยใ์บขบัขีฮ่กคชุนิไวล้่
วงหนา้ 

【注 意】 

外国の運転免許がなく、日本で新たに免

許証を取得する場合は、日本人と同様に自

動車教習所を卒業して、公安委員会が行う

学科試験を受験する方法があります。学科

試験は、英語・中国語・ポルトガル語で受

験できます。自動車教習所または、北信運

転免許センターへご相談ください。 

【ตดิตอ่สอบถาม】 

 ศูนยใ์บขบัขีฮ่กคุชนิ 

TEL：026-292-2345 

ทีอ่ยู：่704-2 ฮาระ, ต. คาวานาคาจมิะ, อ.นากาโน่ 

 สมาพนัธย์านยนตแ์ห่งประเทศญีปุ่่น（JAF）สาขานากาโน่ 

TEL：026-226-8456 

URL http://www.jaf.or.jp/ （ภาษาองักฤษ） 

【問い合わせ】 

 北信運転免許センター 

TEL：026-292-2345 

住所：長野市川中島町原 704-2 

 日本自動車連盟（JAF）長野支部 

TEL：026-226-8456 

URL http://www.jaf.or.jp/ （英語対応） 
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【กฏจราจร】 

 ในประเทศญีปุ่่น รถยนตว์ิง่ดา้นซา้ย 

 ควรเคารพกฏจราจรเชน่การจ ากดัความเรว็, สญัญานไฟจราจร, 

เคร ือ่งหมายจราจร, การหยุดรถทีท่างแยกทางขา้มเป็นตน้ 

 การจอดรถควรจอดในทีท่ีอ่นุญาตใิหจ้อด 

【交通ルール】 

 日本では車は左側通行です。 

 制限速度、信号、道路標識、交差点での

一時停止等の交通ルールを守りましょ

う。 

 車は正規の駐車場に駐車しましょう。 

【การซือ้・ครอบครองรถยนต】์ 

 เมือ่จะซ ือ้รถยนต ์จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืรบัรองตราประทบั

（ดูเร ือ่ง 「องิคงั」 หนา้ 17ประกอบ）หรอืลายเซน็ 

นอกจากนีย้งัจ าเป็นตอ้งมใีบรบัรองทีจ่อดรถทีเ่จา้หนา้ทีต่ ารวจ

ออกใหอ้กีดว้ย  

 เมือ่ถอืครองรถยนตแ์ลว้ท่านจ าเป็นจะตอ้งจา่ยภาษรีถยนตท์ุก

ปี（ดูเร ือ่ง 「ภาษีอากร」 หนา้ 21ประกอบ） 

 ในประเทศญีปุ่่น 

ตอ้งน ารถยนตม์าตรวจสภาพตามเวลาทีก่ าหนด(ตรวจสภาพร

ถและตรวจสภาพตามกฏหมาย) เมือ่ถงึก าหนดตรวจสภาพ 

นอกจากท่านจะตอ้งท าการต่ออายปุระกนัตามกฏหมายแลว้ 

ท่านยงัตอ้งจา่ยภาษีน า้หนักรถและภาษีอืน่ๆอกีดว้ย  

【車の購入・所有】 

 車を購入する際は、印鑑証明（17 ページ

「印鑑」を参照）またはサインが必要で

す。また警察が発行する車庫証明も必要

となります。 

 車を所有すると、毎年自動車税を支払う

ことになります。（21 ページ「税金」を

参照） 

 日本では、車を一定の時期に検査に出さ

なければなりません（車検・法定点検）。

車検に際しては強制保険を更新するほ

か、重量税等の税金も払わなければなり

ません。 

【ประกนัรถยนต】์ 

ระบบประกนัรถยนตม์วีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหส้ามารถชดเชยความเสยี

หายต่อชวีติและทรพัยส์นิเมือ่เกดิอบุตัเิหตจุราจร  

   ประกนัรถยนตน้ั์นม ี2ประเภท ไดแ้ก ่

ประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบัตามกฏหมาย(เคยีวเซโฮเคน)และประ

กนัภยัรถยนตเ์พิม่เตมิ(นินอโิฮเคน) 

ในกรณีทีเ่กดิอบุตัเิหตรุา้ยแรงประกนัภยัภาคบงัคบัจะครอบคลมุค่

าเสยีหายไดเ้พยีงสว่นหน่ึงดงัน้ันจงึขอแนะน าใหท้่านท าประกนัเพิ่

มเตมิเพือ่ลดภาระความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ 

เมือ่ใดทีท่่านประสบอบุตัเิหตุจราจร 

กรณุาแจง้ต ารวจและบรษิทัประกนัโดยตรงทนัท ี 

【自動車保険】 

自動車保険制度は、自動車事故に起因する

人的・物的損失を補填するために作られた

ものです。自動車保険には加入を義務付け

られた強制保険と強制保険を超えた保障を

付けるための任意保険の 2 種類がありま

す。大きな事故の場合は、強制保険では査

定された損害額のごく一部しか補填できま

せんので、任意保険に加入されることをお

勧めします。万が一交通事故にあったら警

察と保険会社に直ちに連絡してください。 

【การขบัรถบนถนนทีป่กคลุมดว้ยหมิะและน ้าแข็ง】 

   ชว่งฤดหูนาวในอ าเภอนากาโน่ 

ถนนอาจมหีมิะทบัถมหรอืจบัตวัเป็นน า้แข็ง 

ดงัน้ันจงึควรเปลีย่นลอ้เป็นลอ้รถยนตท์ีว่ ิง่บนหมิะหรอืสวมโซท่ีล่อ้ร

ถตามความจ าเป็น การขบัขีบ่นทางด่วน 

หากไม่มลีอ้รถยนตท์ีเ่หมาะสมกบัสภาพถนน 

ก็อาจถกูหา้มไม่ใหว้ิง่บนทางด่วนได ้นอกจากน้ัน 

การขบัรถในชว่งนีย้งัตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษเมือ่เทยีบกบั

การขบัรถยนตใ์นฤดูอืน่ๆ 

【雪道や凍結路での運転】 

 長野市内は冬の間、道路に積雪があった

り道路が凍結したりします。冬の間はスタ

ッドレスタイヤに履き替えるか、必要に応

じてチェーンを装着しましょう。高速道路

では、適切なタイヤでないと通行できない

場合があります。他の季節よりも慎重な運

転を心がけてください。 
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รถจกัรยาน 自転車 

【หลกัเกณฑท์ ัว่ไปในการขีจ่กัรยานคอืขีบ่นทอ้งถนน】 

การขีร่ถจกัรยานในญีปุ่่นน้ันโดยหลกัการทั่วไปคอืตอ้งขีช่ดิทางดา้น

ซา้ยสดุของถนน 

   อยา่งไรก็ตาม,ในกรณีต่อไปนีส้ามารถขีบ่นทางเทา้ได ้

・

ในกรณีทีผู่ข้บัขีเ่ป็นเด็กอายตุ ่ากวา่13ปีและผูส้งูอายทุีม่อีาย7ุ0ปี

ขึน้ไป,ผูท้ีไ่ม่สามารถเคลือ่นไหวรา่งกายไดอ้ยา่งปกต ิ

・

ในกรณีทีม่กีารกอ่สรา้งถนนหรอืมยีานพาหนะฯลฯจอดขวางอยูซ่ ึ่

งอาจจะกอ่ใหเ้กดิอนัตรายถา้ตอ้งขีช่ดิดา้นซา้ยของถนน 

・ในกรณีทีม่ป้ีาย ฯลฯ「อนุญาตจกัรยานทั่วไปขีบ่นทางเทา้」 

แสดงอยูบ่นทางเทา้(※

ดูตวัอยา่งอา้งองิทีส่ญัญาณจราจรบนทอ้งถนน) 

【ขอ้ควรระวงัเมือ่ตอ้งขีบ่นทางเทา้】 

ควรใหส้ทิธิต์่อคนเดนิเทา้ในการใชท้างเทา้กอ่น 

ถงึแมจ้ะเป็นกรณีทีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งการขบัขีบ่นทางเทา้ได ้

ใหข้ีช่า้ ๆ ชดิฝ่ังถนน 

ในกรณีทีม่คีนเดนิเทา้ใหห้ยดุช ัว่ขณะและไม่ขวางทางของคนเดนิเ

ทา้ 

【ท าตามกฎจราจร】 

จกัรยานถอืเป็นยานพาหนะประเภทหน่ึง,มกีฎจราจรและขอ้ควรปฏิ

บตัเิชน่เดยีวกนักบัการขบัขีร่ถยนต ์

ดงัน้ันขอใหย้ดึถอืและปฏบิตัติาม 

●การปฏบิตัติามสญัญานไฟจราจร 

โดยทั่วไปคอืปฏบิตัติามสญัญานไฟจราจรของรถยนต ์

●การปฏบิตัติามเคร ือ่งหมายหยดุช ัว่ขณะฯลฯ 

หยดุตรงทีม่เีคร ือ่งหมายหยดุช ัว่ขณะหรอืแยกทีว่สิยัทศันใ์นการมอ

งเห็นไม่ด ี

ควรหยดุช ัว่ครูแ่ลว้เชค็ความปลอดภยัทางซา้ยและขวากอ่นออกตวั 

●หา้มการน่ัง2คนหรอืขีค่วบคู่กนัไป 

หา้มขีคู่ไ่ปขา้ง ๆ กบัจกัรยานคนัอืน่โดยเด็ดขาด  

●หา้มขบัขีโ่ดยปราศจากไฟหนา้รถในตอนกลางคนื 

ควรเปิดไฟหนา้รถเมือ่เร ิม่มดื 

●หา้มใชโ้ทรศพัทม์อืถอืหรอืใสหู่ฟังฯลฯในขณะขบัขี ่

ในขณะขบัขีร่ถจกัรยานน้ันหา้มใชโ้ทรศพัทม์อืถอืรวมถงึหา้มใสหู่

ฟังโดยเด็ดขาด 

【自転車は車道通行が原則】 

日本で自転車を運転する場合は、原則車

道の左端を通行しなければなりません。但

し、次の場合には歩道を通行することがで

きます。 

・13 歳未満の子どもや 70 歳以上の高齢者、

身体の不自由な方が運転する場合 

・道路工事や駐車車両等により車道の左側

部分を通行することが危険な場合 

・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識

等がある場合（※道路標識の例を参照） 

【歩道通行する場合の注意点】 

歩道はあくまでも歩行者が優先です。や

むを得ず歩道通行する場合であっても、車

道寄りをゆっくり通行し、歩行者がいる場

合は一旦停止し、歩行者の通行を妨げては

なりません。 

【交通ルールを守る】 

自転車は車両の仲間です。自動車と同じ

ように守るべきルールは必ず守りましょ

う。 

●信号に従う義務 

原則は車両用信号に従いましょう。 

●一時停止標識等に従う義務 

一時停止標識や見通しの悪い交差点では

必ず一旦停止し左右の安全確認をしましょ

う。 

●2 人乗りや並進走行の禁止 

他の自転車と横に並んで通行してはいけ

ません。 

●夜間の無灯火運転の禁止 

 暗くなったら必ず前照灯をつけましょう。 

●運転中の携帯電話やイヤホン等の使用禁止 

スマートフォンを操作しながら、又はイヤ

ホンをつけながら自転車を運転してはいけ

ません。 
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สญัญาณจราจรบนทอ้งถนน 道路標識 

【สญัญาณจราจรบนทอ้งถนน】 

   

ผูข้บัขีร่ถยนตค์วรท าความคุน้เคยกบัสญัญาณจราจรบนทอ้งถนน

ในประเทศญีปุ่่น 

นอกเหนือจากสญัญาณจราจรทีใ่ชร้ว่มกนัระหวา่งประเทศ 

ต่อไปนีเ้ป็นตวัอยา่งของสญัญาณจราจรทีม่กัพบเห็นทั่วไปในประเ

ทศญีปุ่่น 

【道路標識】 

 ドライバーは国際的に共通な道路標識

のほか、日本固有の道路標識にも慣れてお

かなければなりません。参考までに、日本

でよく見られる道路標識を次に幾つかご紹

介します。 

【ตวัอยา่งสญัญาณจราจรบนทอ้งถนน】 【道路標識の例】 

 

 หา้มผ่าน 通行止 

 หา้มรถผ่าน 車両通行止 

 หา้มรถทกุชนิดเขา้ 車両進入禁止 

 หา้มจกัรยานยนต,์ 

รถจกัรยานตดิเคร ือ่งผ่าน 

二輪の自動車・原動機付自転車通行止め 

 ใหข้บัไปตามทศิทางทีล่กูศรก าหนดเท่
าน้ัน(โดยปรกตจิะแสดงเงือ่นไขเวลาแ
ละชนิดของพาหนะก ากบัไวด้ว้ย) 

指定方向外進行禁止（時間帯、車種の指

定表示を伴う場合が多い） 

 หา้มแซง 追越しのための右側部分 

はみ出し通行禁止 

 หา้มจอดหรอืหยดุ 
(ในชว่งเวลาทีก่ าหนด) 

駐停車禁止（時間帯の表示がある場合、

その時間帯が駐停車禁止） 

 หา้มจอด 
(ในชว่งเวลาทีก่ าหนด) 

駐車禁止 
（時間帯の表示がある場合、その時間帯
が駐車禁止） 

 จ ากดัความเรว็สงูสดุ(แสดงตวัเลขอตัร

าความเรว็กม.ตอ่ช ัว่โมง) 

最高速度（時速 km で表示） 

 ถนนส าหรบัคนเดนิ 歩行者専用 
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 เดนิรถทางเดยีว(ตามลกูศร) 一方通行（矢印方向） 

 ทศิทางเดนิรถในแตล่ะชอ่งทาง 進行方向別通行区分 

 ลดความเรว็ 

※มป้ีายทีเ่ป็นอกัษรโรมาจดิว้ย 

徐行 

※ローマ字が併記された標識もあります 

 หยดุเพือ่ตรวจความปลอดภยักอ่นออ
กรถ 
※มป้ีายทีเ่ป็นอกัษรโรมาจดิว้ย 

一時停止 

※ローマ字が併記された標識もあります 

 จอดรถได ้ 駐車可 

 หยดุรถได ้ 停車可 

 ทางคนเดนิขา้ม 横断歩道 

 เขตโรงเรยีน,อนุบาล,สถานเลีย้งเด็ก 学校、幼稚園、保育所等あり 

 

อนุญาตจกัรยานทัว่ไปขีบ่นทางเทา้ 普通自転車の歩道通行可 
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(5)ธนาคาร 

 

ธนาคาร 銀 行 

【การเปิดบญัช】ี 

 หากท่านตอ้งการเปิดบญัชเีงนิฝาก 

กรณุาไปด าเนินการโดยน าเอกสารแสดงตน เชน่ บตัรไซรวิการด์, 

และ องิคงั（ดูเร ือ่ง 「องิคงั」 หนา้ 17 ประกอบ）

ไปเปิดบญัชทีีธ่นาคารหรอืธนาคารยโูจ・

เคานเ์ตอรฝ์ากเงนิของไปรษณีย ์ 

(การเปิดบญัชใีนญีปุ่่นโดยทั่วไปจะใชอ้งิคงัแต่ส าหรบัคนต่างชาติ

บางธนาคารอนุญาตใิหใ้ชล้ายเซน็แทนองิคงัได）้ 

   ทีเ่คานเ์ตอรข์องธนาคารน้ัน 

จ าเป็นตอ้งแจง้อาชพีและจดุประสงคข์องการด าเนินการ 

 ตอนขอเปิดบญัชที่านสามารถสมคัรขอท าบตัรเอทเีอ็มดว้ยได ้

เมือ่มบีตัรเอทเีอ็มแลว้ท่านสามารถใชเ้คร ือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั(ิ

ATM) 

ท าการฝากเงนิ,ถอนเงนิ,บนัทกึรายการในสมุดบญัช,ีตลอดจนการ

เชค็ยอดบญัชไีด ้ นอกจากนี ้

ท่านยงัสามารถใชบ้ตัรเอทเีอ็มถอนเงนิจากธนาคารในประเทศญีปุ่่

นไดเ้กอืบทุกทีแ่ตต่อ้งเสยีค่าธรรมเนียมในการใชบ้รกิาร 

【口座の開設】 

預金口座を開設する場合は、在留カード

などの本人を確認できる書類と印鑑（17 ペ

ージ「印鑑」を参照）を持って銀行または

ゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口へ行きま

す。（日本で銀行口座を開設する時には印鑑

を用いるのが一般的ですが、外国人客の場

合、銀行によっては印鑑の代わりにサイン

を認める所もあります） 

銀行の窓口では、職業や取引を行う目的

を申告する必要があります。 

口座開設時にキャッシュカードの作成も申

し込むことができます。キャッシュカード

があると、預け入れ、預金引き出し、通帳

記入や残高照会などができる現金自動預払

機（ATM）が利用できます。さらに、手数

料を払えば全国のほぼすべての銀行で預金

引き出しができます。 

【เวลาท าการ】 

เวลาท าการของเคานเ์ตอรธ์นาคาร 9:00～15:00

（หยุดวนัเสาร・์อาทติย,์ วนัหยุดราชการ） 

เวลาท าการของธนาคารยูโจ・เคานเ์ตอรฝ์ากเงนิของไปรษณีย ์ 

9:00～16:00（หยุดวนัเสาร･์อาทติย,์ วนัหยุดราชการ）  

เคร ือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั（ิATM）

ของแต่ละธนาคาร,แต่ละสาขาจะก าหนดเวลาใชแ้ตกต่างกนัไป 

โดยทัว่ไป, สามารถใชไ้ดใ้นชว่ง 8:00～21:00 ของวนัธรรมดาและ 

9:00～19:00 ของวนัเสาร,์อาทติย ์

  นอกจากนี ้ท่านยงัสามารถใชบ้รกิารของเครือ่ง ATM 

ทีต่ดิต ัง้ในรา้นสะดวกซือ้(คอนวเีนียนสโตร)์ 

ซึง่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัสถาบนัการเงนิและเวลาใหบ้รกิารแตกต่างกนั

ไปในแต่ละรา้น 

ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิกรุณาสอบถามจากรา้นโดยตรง 

【営業時間】 

銀行の窓口の営業時間は 9:00～15:00

（土・日、祝日は休業）です。 

ゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口の営業

時間は 9:00～16:00（土･日、祝日は休業）で

す。 

現金自動預払機（ATM）の利用時間は各

銀行、各支店により異なります。一般的に

平日の利用時間は 8:00～21:00、土曜・日曜

の利用時間は 9:00～19:00 です。 

なお、コンビニエンスストアに設置されて

いる ATM を利用することもできます。その

場合利用できる金融機関や利用時間は、そ

れぞれの店舗によって異なります。詳しい

ことはそれぞれの店舗にお問い合わせくだ

さい。 
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【การโอนเงินอตัโนมตั】ิ 

เป็นขัน้ตอนการโอนเงนิจากบญัชขีองตนเองไปยงับญัชขีองผูร้บัแ

บบอตัโนมตั.ิ 

ท่านสามารช าระค่าสาธารณูปโภคไดโ้ดยการสัง่หกัค่าใชจ้า่ยโดย

ตรงจากบญัชขีองท่าน 

กรณุาน าสมุดธนาคารและองิคงัไปดว้ยเมือ่ท่านสมคัรขอใชบ้รกิาร

โอนเงนิอตัโนมตัทิีเ่คาวนเ์ตอรข์องสาขาธนาคารทีท่่านมบีญัชอียู ่

ท่านสามารถขอใหร้ะงบัหรอืเปลีย่นแปลงการโอนเงนิอตัโนมตัไิดทุ้

กเมือ่  

【自動振替】 

自分の口座から相手の口座に自動的に振

込む手続きです。公共料金などをあなたの

口座から直接振り替えることができます。

自動振替サ−ビスの申込み手続きをする時

は、通帳と印鑑をお持ちになり、あなたの

口座のある金融機関の窓口で申し込みをし

てください。 

自動振替の変更や中止も随時可能です。 

【การโอนเงินเขา้บญัช】ี 

โดยทั่วไปในประเทศญีปุ่่นนิยมการโอนเงนิเขา้บญัชขีองผูร้บั(บรษิั

ทหรอืบุคคลธรรมดา)โดยตรงมากกวา่การเขยีนเชค็สัง่จา่ย 

การโอนเงนิสามารถท าไดโ้ดยหกัเงนิจากบญัชขีองตนเองหรอืโอน

เป็นเงนิสด เมือ่ท่านจะท าการโอนเงนิ 

ท่านตอ้งทราบชือ่ธนาคาร,สาขา,เลขทีบ่ญัชแีละชือ่บญัชขีองผูร้บั

(บรษิทัหรอืบคุคลธรรมดา) 

ท่านสามารถท าการโอนเงนิไดท้ีเ่คานเ์ตอรธ์นาคารหรอืใชเ้คร ือ่งฝ

ากถอนเงนิอตัโนมตั（ิATM）โอนเงนิก็ได ้

【振り込み】 

 日本では小切手を書く代わりに相手方

（会社または個人）の銀行口座へ直接お金

を振込むのが一般的です。振込みには自分

の口座から直接あるいは現金で行います。

振込みをするには、相手方（会社または個

人）の銀行名、支店名、口座番号及び口座

名義を知っておかなければなりません。振

込みは窓口で行いますが、指定の現金自動

預払機（ＡＴＭ）を利用することもできま

す。 

【การโอนเงินตา่งประเทศ】 

การโอนเงนิไปต่างประเทศสามารถท าไดท้ีธ่นาคารหรอืธนาคารยโู

จ・และทีท่ าการไปรษณียท์ีใ่หบ้รกิารโอนเงนิระหวา่งประเทศ 

การโอนเงนิไปต่างประเทศจ าเป็นตอ้งแสดงเอกสารประจ าตวั เชน่ 

บตัรไซรวิการด์ เป็นตน้ 

ในบางกรณีอาจจะตอ้งแสดงมายนัมเบอรก์ารด์ดว้ย 

ส าหรบัค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิขึน้อยูก่บัวธิกีารและจ านวนเงนิ

ทีจ่ะโอน แต่ละธนาคารจะมขีอ้ก าหนดแตกต่างกนั 

ดงัน้ันกรณุาตดิต่อสอบถามโดยตรงทีส่ถาบนัการเงนิแต่ละแห่ง 

【海外送金】 

 海外への送金は、銀行またはゆうちょ銀

行・国際送金を取り扱う郵便局で手続きを

します。海外へ送金する際は、在留カード

などの証明書類をお持ちください。マイナ

ンバーが必要な場合もあります。送金手数

料は送金方法や送金する金額、また各金融

機関ごとに異なります。詳しいことはそれ

ぞれの金融機関にお問い合わせください。 

【การแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ】 

การใหบ้รกิารดา้นสกลุเงนิและธนบตัรฯลฯน้ัน 

จะแตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัธนาคาร. 

กรณุาตดิต่อแต่ละธนาคารเพือ่สอบถามรายละเอยีด. 

สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราโดยใช ้

「บรกิารจดัสง่เงนิตราต่างประเทศ」 ได.้ 

    นอกจากนี,้ 

ยงัมเีคร ือ่งแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไวบ้รกิารทีศู่นยข์อ้มูลกา

รท่องเทีย่วอ าเภอนากาโนะ(อยูภ่ายในทางเดนิทศิตะวนัออก-ตก 

【外貨両替】 

取扱い通貨や券種などは、銀行によって

異なります。詳細は各銀行へお問い合わせ

ください。「外貨宅配サービス」を利用して

両替することもできます。 

また、長野市観光情報センター（長野駅

東西自由通路内）で外貨両替機が利用で

きます。 
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สถานีนากาโนะ). 

 ※แลกเปลีย่นจากสกลุเงนิต่างประเทศเป็นสกลุเงนิเยนเท่าน้ัน 

TEL 026-226-5626 

 

※外貨から日本円への両替のみ 

TEL 026-226-5626  
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(4)ไปรษณีย ์

 

ไปรษณีย ์ 郵 便 

   นอกจากบรกิารไปรษณียท์ั่วไป 

ทีท่ าการไปรษณียข์องราชการญีปุ่่นเสนอบรกิารทีห่ลากหลาย 

เชน่ ธนาคารยโูจ, ประกนัภยัคมัโพ 

เมือ่ท่านเปิดบญัชเีงนิฝากกบัธนาคารยโูจ 

ท่านสามารถใชบ้ตัรเอทเีอ็มเบกิเงนิจากธนาคารยโูจทีม่อียูท่ ั่วไประเ

ทศ หรอืใชบ้รกิารจากเคร ือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั（ิATM）

ทีม่ตีดิตัง้ไวใ้นทีท่ าการไปรษณีย.์   

【ทีท่ าการไปรษณียห์ลกั】 

●นากาโนะจโูอ  TEL0570-035-266 

●นากาโนะฮกิาช ิ TEL 0570-943-289 

●นากาโนะมนิาม ิ TEL 0570-009-278 

●นากาโนะเอกมิาเอะ TEL 026-227-0983 

日本郵政グループの郵便局では、郵便業

務のほかに、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保

険の各種商品を提供しています。ゆうちょ

銀行の通常貯金を申し込むと、「キャッシュ

カード」で、全国のゆうちょ銀行または、

郵便局に備えてある現金自動預払機

（ATM）が利用できます。 

 

【主な郵便局】 

●長野中央 TEL 0570-035-266 

●長野東  TEL 0570-943-289 

●長野南  TEL 0570-009-278 

●長野駅前 TEL 026-227-0983 

【ไปรษณียด์ว่นระหว่างประเทศ（ＥＭＳ） 】 

 ในการสง่ไปรษณียร์ะหวา่งประเทศน้ัน EMS 

เป็นวธิทีีเ่รว็ทีส่ดุในการสง่เอกสารและพสัดไุปรษณียร์ะหวา่งประเท

ศ 

โดยมขีัน้ตอนการจดัการสง่แบบเรง่ด่วนตัง้แตร่บัฝากสง่ไปรษณีย

ภณัฑจ์นกระทัง้ถงึมอืผูร้บั  

โดยเฉลีย่การสง่จะใชเ้วลาสง่ถงึผูร้บัประมาณ 2～4วนั 

（อาจใชเ้วลาหลายวนัเน่ืองจากตอ้งผ่านการตรวจจากศุลกากรแ

ละสภาพการรบัสง่ทีป่ลายทาง） 

   เขา้ไปทีโ่ฮมเพจและคลกิไปที ่「โคคไุซยบูงิมายเพจเซอรว์สิ」 

เพือ่ลงทะเบยีนและใชบ้รกิาร 

นอกจากนีย้งัมรีะบบตรวจสอบสภาพการขนสง่พสัดุและ 

ระบบใหค้วามชว่ยเหลอืในกรณีเกดิความเสยีหายต่อไปรษณียภณั

ฑแ์ละอืน่ๆ（สงูสดุไม่เกนิ2,000,000เยน） 

อน่ึง รายละเอยีดเกีย่วกบัอตัราคา่บรกิาร  

กรณุาสอบถามทีท่ าการไปรษณียใ์กลบ้า้นท่าน 

หรอืตรวจสอบจากโฮมเพจของกรมไปรษณียญ์ีปุ่่น 

【国際スピード郵便（ＥＭＳ）】 

国際郵便の中で書類や物品を最も速く海

外へ送ることができるのが EMS です。引

受から配達まで最優先で取扱います。平均

的には差出後 2～4 日程度で届きます（通

関検査・現地の取扱状況により更に日数を

要することがあります）。 

ホームページから「国際郵便マイページ

サービス」に登録して利用してください。 

また、荷物の配達状況を確認できるシス

テムや万一に備えての損害賠償制度などサ

ポート体制も充実しています（最高限度

200 万円）。 

なお、料金等詳細は、最寄りの郵便局にお

尋ねいただくか、日本郵便ホームページで

ご確認いただけます。 
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【ไปรษณียท์างอากาศ】 

ไปรษณียภณัฑท์ีส่ง่ไปต่างประเทศโดยทางเคร ือ่งบนิจะถกูสง่ถงึประ

เทศผูร้บัใชเ้วลาโดยเฉลีย่ประมาณ 3～6วนั  

【航空便】 

 海外あての郵便物を飛行機で輸送しま

す。相手国へは平均 3～6 日程度で配達さ

れます。 

【ไปรษณียท์างอากาศแบบประหยดั(ＳＡＬ)】 

ไปรษณียภณัฑท์ีส่ง่ไปต่างประเทศทางเคร ือ่งบนิและเมือ่ถงึประเทศ

ผูร้บัไปรษณียภณัฑจ์ะถกูสง่ทางเรอืหรอืทางบก. 

การขนสง่ท าโดยการใชพ้ืน้ทีท่ีเ่หลอืในเคร ือ่งบนิ 

ท าใหถ้งึประเทศผูร้บัโดยอาจจะใชเ้วลาประมาณ6~14วนั 

แต่การสง่ไปรษณียว์ธินีีเ้ป็นวธิทีีป่ระหยดักวา่การสง่ไปรษณียท์าง

อากาศทั่วไปและสง่ถงึผูร้บัเรว็กวา่การสง่ทางเรอื  

【エコノミー航空（SAL）郵便】 

 海外あての郵便物を、両国間は航空輸送

し、到着国内では船便と同様の取扱いをし

ます。航空機の空きスペースを利用して輸

送するため、名あて国到着まで、6～14 日

程度かかりますが、航空便よりも料金が安

く、船便よりも速くお届けします。 

【อืน่ๆ】 

<ไปรษณียใ์นประเทศ> 

① เมือ่ยา้ยทีอ่ยู่(ภายในประเทศญีปุ่่น) 

กรุณายืน่ใบแจง้การยา้ยทีอ่ยู่(เทนเคยีวโทโดเคะ)ทีท่ีท่ าการไปรษณียใ์

กลบ้า้น 

ไปรษณียภ์ณัฑท์ีส่่งไปยงัทีอ่ยู่เกา่ในชว่ง1ปีจะถูกส่งต่อไปยงัทีอ่ยู่ใหม่

ของท่าน 

<ไปรษณียร์ะหว่างประเทศ> 

① เน่ืองจากมบีางประเทศ（บางเขตพืน้ที）่

ทีไ่ปรษณียญ์ีปุ่่นไม่สามารถสง่ไปถงึได ้

กรณุาสอบถามรายละเอยีดจาก ทีท่ีท่ าการไปรษณียใ์กลบ้า้น 

②

ไปรษณียภณัฑต์่างประเทศสามารถสง่ทางเรอืไปยงัประเทศผูร้บัไ

ดด้ว้ย (ใชเ้วลาสง่ถงึผูร้บัประมาณ1~3เดอืน) 

③ ไม่สามารถสง่ของทีม่อีนัตรายทางไปรษณียอ์ากาศ  

＊โฮมเพจของกรมไปรษณียแ์หง่ประเทศญีปุ่่น 

 ขอ้มูลทั่วไปเกีย่วกบับรกิารไปรษณีย ์

URLhttp://www.post.japanpost.jp/ 

（ภาษาญีปุ่่น/องักฤษ） 

 เกีย่วกบัไปรษณียร์ะหวา่งประเทศ    

URL http://www.post.japanpost.jp/int/ 

（ภาษาญีปุ่่น/องักฤษ/จนี/เกาหล/ีโปรตุเกส） 

 

※เน่ืองจากผลกระทบของไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่น้ัน 

อาจท าใหบ้างประเทศงดการรบัฝากสง่ไปรษณียภ์ณัฑบ์างประเภท

. กรณุาตรวจสอบขอ้มูลลา่สดุไดท้ีโ่ฮมเพจ 

【その他】 

＜内国郵便＞ 

①引越し（日本国内）の際には、お近くの

郵便局に転居届をお出しください。旧住

所あての郵便物を１年間新住所に転送

します。 

＜国際郵便＞ 

①国（地域）によっては、取扱いをしてい

ないところもありますので、詳しくは、

郵便局におたずねください。 

②外国あてに船便で荷物を送ることもで

きます。（お届けまで１～３ヶ月程度か

かります。） 

 ③航空危険物を送ることはできません。 

＊日本郵便ホームページ 

郵便全般について 

URL http://www.post.japanpost.jp/ 

（日本語/英語） 

国際郵便について 

 

URL http://www.post.japanpost.jp/int/ 

（日本語/英語/中国語/ハングル/ポルトガ

ル語） 

※新型コロナウィルスの影響により、引受を

停止している国・郵便種別があります。最新の

情報はホームページをご確認ください。 
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(5)ชุมชนในทอ้งถิน่ 

 

ชมุชนในทอ้งถิน่ 地域社会 

【คณะกรรมการหมู่บา้น】 

คณะกรรมการหมู่บา้นหรอืจจิไิคเป็นการรวมกลุม่องคก์รของผูท้ีอ่

ยูอ่าศยัในเขตพืน้ทีห่รอืหมู่บา้น(ดนัจ)ิเดยีวกนัเพือ่รว่มกนัพฒันา

ถิน่ทีอ่ยูข่องพวกตนใหน่้าอยูย่ิง่ขึน้ แต่ละองคก์รเรยีกวา่ 「ค」ุหรอื 

อาจจะเรยีกวา่「โชไนไค」. 

จจิไิคน้ันมหีนา้ทีใ่นการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ 

เพือ่ความเป็นอยูท่ีป่ลอดภยัของผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีน้ั่น ๆ 

เชน่การลาดตระเวนเพือ่ป้องกนัอาชญากรรมและการตดิตัง้ไฟเพือ่

ความปลอดภยั,การท าความสะอาดสวนสาธารณะ,การบ ารงุรกัษา

และจดัการสถานทีจ่ดัเก็บขยะ,การฝึกอบรมเพือ่เตรยีมพรอ้มรบัมอื

กบัภยัพบิตั,ิ รวมถงึการจดัใหม้งีานและกจิกรรมตา่ง ๆ 

ขึน้เชน่งานกฬีาหรอืงานวฒันธรรม, งานเทศกาลต่าง ๆ 

เพือ่เช ือ่มความสมัพนัธใ์หก้บัคนในทอ้งถิน่. 

การเขา้รว่มเป็นสมาชกิของจจิไิคน้ันอาจจะตอ้งเสยีค่าสมาชกิแล

ะผลดัเวรกนัในการท าความสะอาด, 

แต่การเขา้รว่มนีจ้ะท าใหไ้ดรู้จ้กักบัผูค้นทีอ่ยูใ่นละแวกทอ้งถิน่เดยีว

กนัและยงัสามารถชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัในเวลาทีเ่กดิปัญหาหรอืย

ามเกดิอคัคภียัหรอืภยัพบิตัติ่าง ๆไดอ้กีดว้ย  

และเพือ่เป็นการพฒันาชวีติและความเป็นอยูใ่นตา่งแดนใหด้ยีิง่ขึ ้

น 

จงึจ าเป็นอยา่งยิง่ในการรว่มเป็นสมาชกิและมสีว่นรว่มในกจิกรรมข

องจจิไิคเพือ่สรา้งความสมัพนัธท์ีแ่นบแน่นกบัผูค้นในทอ้งถิน่. 

ถา้มขีอ้สงสยัทีอ่ยากจะสอบถามเกีย่วกบัจจิไิคของทอ้งถิน่น้ันๆรว

มถงึวธิกีารเขา้รว่มเป็นสมาชกิ, 

กอ่นอืน่กรณุาสอบถามจากเพือ่นบา้นทีอ่ยูล่ะแวกใกลเ้คยีงของทา่

น 

【自治会】 

自治会は、同じ地域や同じ団地に住む人々

が生活をより良いものにするために、お互

いに助け合い、協力し合う組織です。地域

によっては「区」や「町内会」と呼ぶこと

もあります。 

 自治会では、安全で住みよいまちづくり

のため地域内での防犯パトロールや防犯

灯の設置、公園などの清掃、ごみ集積所の

維持管理、災害に備えた訓練、また地域の

人たちで交流する運動会や文化祭、祭りな

ど地域の伝統を受け継ぐ行事の開催など

様々な活動を行っています。 

 自治会への加入は、会費の支払いや清掃

当番など負担や協力をお願いすることも

ありますが、日ごろから自治会の活動や行

事へ参加することによって、地域の人たち

と顔見知りになることができ、困ったとき

や火事や災害などいざというときの助け

合いにつながります。 

 異国の地での生活をより良いものにす

るためにも、普段から自治会の活動に積極

的に参加して地域の人たちと親睦を深め、

つながりを持つことは大切です。 

 地域の自治会について何かわからない

ことがあるときや加入について知りたい

ときは、まず隣近所の人にお尋ねくださ

い。 

【ตดิตอ่สอบถาม】 

ทีว่า่การอ าเภอนากาโนะแผนกจอีคิคิาซโึดชเิอนคะ 

โทรศพัท  ์026-224-7615 

เวลาท าการ จนัทร～์ศุกร ์8:30～17:15 

（ยกเวน้วนัหยดุราชการ） 

【問い合わせ】 

長野市役所地域活動支援課 

電話 026-224-7615 

時間 月～金 8:30～17:15（祝日を除く） 
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【ขอ้ควรจ าเกีย่วกบัการใชช้วีติในทอ้งถิน่】 
 เพื่ อให ้การใช ช้ ีวิตในท ้อ งถิ่น เ ป็นไปด ้วยความราบร ื่น 

ควรหลกีเลีย่งการกระท าทีเ่ป็นการรบกวนเพือ่นบา้นหรอืผูอ้าศยัอ

ยูใ่นอพารท์เมน้ตเ์ดยีวกนั  

 ควรเก็บกวาดท าความสะอาดรอบๆบา้นหรอืหอ้งใหเ้รยีบรอ้ย 

 น าขยะออกมาทิง้ตามวนัเวลาและสถานทีท่ีก่ าหนดใหท้ิง้ขยะ

และปฏบิตัติามกฏเกณฑว์ธิกีารทิง้ขยะอยา่งถกูตอ้ง  

 ระวงัไม่ส่งเสียงดังรบกวนผูอ้ื่น เช่น เสียงจากเคร ือ่งเสียง, 

การซกัผา้และอาบน า้ในเวลาเชา้มดืและกลางดกึ เป็นตน้  

 จอด รถยนต ์แ ล ะ ร ถจัก รย านในที่ ที่ ก า หนดให ้จ อด 

หา้มจอดบนถนนหรอืในทีด่นิของผูอ้ืน่โดยไม่ไดร้บัอนุญาต ิ

 ใหค้วามรว่มมอืในกจิกรรมสว่นรวมของทอ้งถิน่ เชน่ 

ถางหญา้, เก็บขยะภายในหมูบ่า้น, 

ท าความสะอาดท่อระบายน า้เป็นตน้ 

นอกจากนีย้งัควรรบัผดิชอบกจิกรรมทีผู่อ้าศยัอยูใ่นชมุชนผ

ลดัเวรกนัรบัหนา้ทีอ่ยา่งแข็งขนั เชน่ ผลดัเวรกนักวาดหมิะ 

เป็นตน้ 

【地域で生活するときの留意点】 

 地域で生活を送るためには、近所の人や

アパートに入居する他の人たちに迷惑がか

からないようにしましょう。 

 家やアパートのまわりはきれいにして

おきましょう。 

 ゴミを出すときは、決められた場所、日

時、方法を正しく守りましょう 

 音響機器や早朝・深夜の洗濯、入浴など

による騒音に注意しましょう。 

 自動車・自転車は、決められたスペース

に駐車しましょう。路上駐車や他の人の土

地への無断駐車は行わないようにしまし

ょう。 

 地域の住民が協力して行っている草と

り、地区のゴミ拾い、排水路の清掃などの

共同作業や住民が当番で行う雪かきなど

には積極的に参加しましょう。 

【กฎหา้มทิง้ขยะไม่เลอืกทีแ่ละเดนิสบูบุหร ี ่】 

อ าเภอนากาโน่ก าหนดใหต้อ้งเคารพกฎระเบยีบเร ือ่งการหา้มทิง้ข

ยะไม่เลอืกทีแ่ละหา้มเดนิสบูบุหร ี ่

จงึใครข่อความรว่มมอืจากทุกท่านปฏบิตัติามกฎเพือ่ความสวยงา

มของบา้นเมอืงและเพือ่รกัษามารยาททางสงัคม  

＜พฤตกิรรมทีห่า้มปฏบิตั＞ิ 

① หา้มทิง้ขยะไม่เลอืกที ่ 

ไม่ใหท้ิง้กน้บุหร ี,่ เศษกระดาษ, กระป๋องเปลา่และอืน่ๆ เร ีย่ราด 

②หา้มสบูบุหร ีบ่นทอ้งถนน 

ไม่ใหส้บูบุหร ีใ่นสถานทีส่าธารณะนอกอาคาร เชน่ บนทอ้งถนน 

และสวนสาธารณะ ฯลฯ ในกรณีดงัต่อไปนี ้

・ขณะก าลงัเดนิอยู ่

・ขณะอยูใ่นรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์

・ขณะทีอ่ยูใ่นสถานทีท่ีไ่ม่ไดต้ดิตัง้ทีเ่ขีย่บุหร ีแ่ละไม่ไดน้ าทีเ่ขีย่บุ

หร ีแ่บบพกพาตดิตวัมาดว้ย  

③หา้มก าจดัขยะในครวัเรอืนและอืน่ๆ 

หา้มทิง้ของทีต่อ้งการก าจดั เชน่ ขยะจากครวัเรอืน, 

ขยะชิน้ใหญ่และอืน่ๆอยา่งผดิกฏหมายในทีส่าธารณะและสถานทีท่ี่

มเีจา้ของ,อยูใ่นครอบครองหรอือยูใ่นความดูแลของผูอ้ืน่น  

【ポイ捨て・歩行喫煙防止条例】 

長野市では条例で、ポイ捨てや歩行喫煙

などの禁止行為やみなさまに守っていただ

くことなどを定めています。まちの美化・

マナー向上にご協力をお願いします。 

＜禁止している行為＞ 

①ごみのポイ捨て禁止 

たばこの吸い殻、紙くず、空き缶等のポイ

捨てをしてはいけません。 

②道路等における喫煙の禁止 

次の場合は道路や公園等、屋外の公共の 

場所で喫煙をしてはいけません。 

・歩行しているとき 

・自転車やバイクに乗車しているとき 

・吸い殻入れが設置されていない場所で、

吸い殻入れを携帯していないとき 

③家庭ごみ等の廃棄物投棄禁止 

家庭ごみ、粗大ごみ等の廃棄物を処理す

るときは、公共の場所や他人が所有・占
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④หา้มปลอ่ยมูลสนัุขทิง้ไวโ้ดยไม่เก็บ 

ไม่ใหป้ลอ่ยมูลสนัุขทิง้ไวใ้นสถานทีส่าธารณะและสถานทีท่ีม่เีจา้ข

อง,อยูใ่นครอบครองหรอือยูใ่นความดูแลของผูอ้ืน่ 

 

 

 

＜ระเบยีบทีข่อใหเ้คารพ＞ 

① เก็บขยะกลบัไปดว้ยหรอืทิง้ลงถงัขยะอยา่งถกูตอ้ง 

②ขณะสบูบุหร ีบ่นถนนและทีอ่ืน่ๆ 

ควรค านึงถงึความมปลอดภยัของผูค้นรอบขา้ง 

③ขณะสบูบุหร ีท่ีไ่ม่ใชไ้ฟ ก็ควรรกัษามารยาทในการสบูบุหร ี ่

④เมือ่พาสนัุขออกไปเดนิเลน่หรอืออกก าลงักาย 

ใหน้ าอปุกรณก์ าจดัมูลสนัุขไปดว้ยและเก็บมูลสนัุขใหส้ะอาดเรยีบร ้

อย 

有・管理している場所に不法に投棄しては

いけません。 

④飼い犬のふんの放置禁止 

公共の場所や他人が所有・占有・管理し 

ている場所に飼い犬のふんを放置しては

いけません 

＜守っていただくこと＞ 

①ごみは持ち帰るか、きちんとごみ箱へい 

れる 

②道路などでたばこを吸うときは、周りの 

人の安全を確保する 

③火を使わないたばこを吸うときは、喫煙

マナーを守る 

④飼い犬に散歩や運動をさせるときは、 

ふんを処理するための用具を持ち、ふんを 

きちんと片づける 

【ตดิต่อสอบถาม】 

ทีว่่าการอ าเภอนากาโนะแผนกมาตรการภาวะโลกรอ้นและรกัษาสิง่แว

ดลอ้ม 

โทรศพัท ์ 026-224-5034 

เวลา จนัทร～์ศุกร ์8:30～17:15（ยกเวน้วนัหยุดราชการ） 

【問い合わせ】 

長野市役所 環境保全温暖化対策課 

電話 026-224-5034 

時間 月～金 8:30～17:15（祝日を除く） 
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5.สุขภาพและสวสัดกิาร 
健康と福祉 

 

(1)ประกนัสุขภาพประชาชน ･･････････････････････････････ p. 65 
国民健康保険 

(2)การรบัการตรวจทีส่ถานพยาบาล ･･････････････････････････ p. 67 
医療機関での受診 

(3)การตรวจสุขภาพและฉีดวคัซนี ･･･････････････････････････ p. 74 
健康診査と予防接種 

(4)สวสัดกิาร ････････････････････････････････････････････ p. 81 
福 祉 
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(1)ประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิ

 

ประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ 国民健康保険 

【จ าเป็นตอ้งเขา้ประกนัสุขภาพแหง่ชาต】ิ 

ชาวตา่งชาตทิีล่งทะเบยีนถิน่ทีอ่ยูใ่นอ าเภอนากาโนะในฐานะผูพ้ านั

กอาศยั แต่ไม่ไดเ้ขา้ประกนัสขุภาพของทีท่ างาน 

จะตอ้งเขา้ประกนัสขุภาพแหง่ชาตเิชน่เดยีวกบัคนญีปุ่่น 

หากท่านเขา้ประกนัสขุภาพแห่งชาตแิลว้ 

เมือ่ไปรบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล 

ค่ารกัษาพยาบาลทีท่่านตอ้งจา่ยเองคดิเป็นอตัราเพยีง20%～

30%ของค่ารกัษาพยาบาลทัง้หมด ขึน้อยูก่บัอาย ุ

＊หากไม่มบีตัรประกนัสขุภาพ 

ท่านตอ้งรบัผดิชอบจา่ยค่ารกัษาเต็มจ านวน 

ดงัน้ันหากท่านไม่ไดเ้ขา้ประกนัสขุภาพลกูจา้งแรงงานของทีท่ างาน 

กรณุาเขา้ประกนัสขุภาพแห่งชาตแิทน 

เมือ่ออกจากญีปุ่่น กลบัมาญีปุ่่น หรอืยา้ยออก 

จะตอ้งท าการยืน่เร ือ่งแจง้การยา้ยผูอ้ยูอ่าศยัทีเ่คานเ์ตอรแ์ผนกพลเ

มอืงและคนืบตัรประกนัสขุภาพแห่งชาตขิองท่าน. 

หากยา้ยออกจากอ าเภอนากาโนะ 

ท่านจะไม่สามารถใชบ้ตัรประกนัสขุภาพแห่งชาตน้ัินได ้

【国民健康保険に加入しなければな

りません】 

外国人住民として長野市に住民登録をし

ている外国人で職場の健康保険に加入して

いない人は、日本人と同様、国民健康保険

に必ず加入しなければなりません。 

国民健康保険に加入すると、年齢に応じ

て２割または３割の自己負担で、病院にか

かることができます。 

＊保険証がないと、医療機関を受診したと

きの診療費が全額自己負担になります。会

社で健康保険に加入していない人は、国民

健康保険に加入しましょう。 

出国、帰国、転出するときは、市民窓口

課で住民異動の届出を必ず行い、国民健康

保険証を返還してください。長野市から転

出すると、その国民健康保険証は使用でき

ません。 

【ท่านจ าเป็นตอ้งเขา้ประกนัเมือ่...】 

・เมือ่เขา้ประเทศและลงทะเบยีนผูอ้ยูอ่าศยัใหม่ 

・เมือ่ยกเลกิประกนัสขุภาพของทีท่ างานแลว้ 

【加入の届出が必要なとき】 

・入国し、新たに住民登録をしたとき 

・職場の健康保険をやめたとき 

【เอกสารทีจ่ าเป็นตอ้งใชเ้มือ่เขา้ประกนั】 

・บตัรไซรวิการด์, หรอืใบรบัรองผูม้วีซีา่ถาวรพเิศษ 

・หนังสอืรบัรองการยกเลกิประกนัสขุภาพ(ในกรณียกเลกิประกนัสุ

ขภาพลกูจา้งแรงงานของทีท่ างาน 

กรณุาขอใหส้ถานทีท่ างานออกหนังสอืรบัรองนีใ้ห)้ 

・บตัรมายนัมเบอร ์หรอืสิง่ทีส่ามารถตรวจสอบมายนัมเบอรไ์ด ้

(ของเจา้บา้นและผูเ้ขา้ประกนั) 

【加入に必要な書類】 

・在留カード、または特別永住者証明書 

・印鑑（17 ページ「印鑑」を参照） 

・健康保険離脱証明書（職場の健康保険を

やめた場合に必要。職場に証明してもら

います。） 

・マイナンバーカードまたはマイナンバー

が確認できるもの (世帯主および加入す

る人) 

【ท่านตอ้งยืน่ค ารอ้งขอออกจากประกนัสุขภาพเมือ่...】 

・เมือ่ท่านเขา้ประกนัสขุภาพลกูจา้งแรงงานของทีท่ างาน 

【脱退の届出が必要なとき】 

・職場の健康保険に加入したとき 
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【เอกสารทีจ่ าเป็นตอ้งใชเ้มือ่ออกจากประกนั】 

・ในกรณีทีท่่านเขา้ประกนัลกูจา้งแรงงานของทีท่ างาน：

บตัรประกนัสขุภาพลกูจา้งแรงงานของทีท่ างาน 

・บตัรประกนัสขุภาพประชาชน 

・บตัรมายนัมเบอร ์หรอื 

สิง่ทีส่ามารถตรวจสอบมายนัมเบอรไ์ด(้ของเจา้บา้นและผูอ้อกจาก

ประกนั) 

・ไซรวิการด์ หรอื บตัรประจ าตวัผูถ้อืวซีา่ถาวรพเิศษ 

【脱退に必要な書類】 

・職場の健康保険に加入したとき：職場の

健康保険証 

・国民健康保険証 

・マイナンバーカードまたはマイナンバー

が確認できるもの(世帯主および脱退す

る人) 

・在留カード、または特別永住者証明書 

【เบีย้ประกนั】 

 เมือ่เขา้ประกนัสขุภาพประชาชนแลว้ 

ท่านจ าเป็นตอ้งจา่ยเบีย้ประกนัซึง่ค านวณจากรายไดข้องปีทีผ่่านม

าและจ านวนสมาชกิในครอบครวัของผูเ้ขา้ประกนั  

＊ หากท่านออกจากประกนัในชว่งกลางปีงบประมาณ 

ค่าเบีย้ประกนัจะค านวณจนถงึเดอืนกอ่นเดอืนทีท่่านออกจา

กประกนั 

กรุณาอยา่ลมืตดิตอ่สอบถามทีแ่ผนกประกนัสุขภาพ

ประชาชนล่วงหน้ากอ่นยา้ย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีทีย่า้ยออกจากประเทศ・

กลบัประเทศ 

【保険料】 

 国民健康保険に加入すると、世帯主が保

険料を支払わなければなりません。保険料

は、加入者それぞれの前年の所得額と加入

者の人数をもとに算出されます。 

＊ 年度の途中で脱退する場合、脱退月の

前月分までで再計算をします。特に出国・

帰国の場合は、必ず事前に国保・高齢者医

療課にお問い合わせください。 

【ตดิต่อสอบถาม】 

 ทีว่่าการอ าเภอนากาโนะ แผนกประกนัสุขภาพประชาชน 

โทรศพัท ์ 026-224-5025 

เวลา จนัทร～์ศุกร ์ 8:30～17:15（ยกเวน้วนัหยุดราชการ） 

【問い合わせ】 

 長野市役所国保・高齢者医療課 

TEL 026-224-5025 

時間 月～金 8:30～17:15（祝日を除く） 
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(2)การรบัการตรวจทีส่ถานพยาบาล 

 

การรบัการตรวจทีส่ถานพยาบาล 医療機関での受診  

โดยทั่วไป, 

ควรไปรบัการตรวจรกัษาทีส่ถานพยาบาลหรอืคลนิีคใกลบ้า้นกอ่น 

เมือ่ท่านไปรบัการตรวจรกัษากรณุาอยา่ลมืน าบตัรประกนัสขุภาพ

ของท่านไปดว้ย 

อน่ึง,เน่ืองจากสถานพยาบาลแตล่ะแห่งก าหนดเวลารบัคนไขไ้วแ้ต

กต่างกนั 

กรณุาตดิต่อสอบถามจากสถานพยาบาลโดยตรงกอ่นลว่งหนา้  

ในกรณีทีไ่ม่สามารถท าการตรวจรกัษาในสถานพยาบาลหรอืค

ลนิีคน้ัน 

แพทยจ์ะออก(จดหมายแนะน า)ใหเ้พือ่น าไปขอเขา้รบัการรกัษาใน

โรงพยาบาลทีใ่หญ่กวา่. 

เมือ่ไดร้บัจดหมายแนะน าแลว้ใหต้ดิต่อไปยงัสถานพยาบาลดงักลา่

วและท าการนัดหมาย. 

一般的には、まず家の近くの診療所で診

察を受けます。受診の際は保険証を忘れず

にお持ちください。また、受付時間は医療

機関によって異なりますので、事前に医療

機関に問い合わせてください。 

診療所での治療が難しい場合は、医師が、

大きな病院への「紹介状」を書いてくれま

す。紹介状をもらってから、大きな病院を

予約して治療を受けます。 

 ในกรณีทีท่่านไม่แน่ใจวา่จะสือ่สารภาษาญีปุ่่นไดห้รอืไม่ 

กรณุาขอความชว่ยเหลอืจากผูท้ีส่ามารถใชภ้าษาญีปุ่่นได.้  

นอกจากนี,้ 

ในโฮมเพจของจงัหวดัยงัมแีบบสอบถามทางการแพทยภ์าษาองักฤ

ษ,โปรตุเกส,จนี,ไทย,อาราเบยี, สเปน, ตากาล็อก, และเกาหล ี

ท่านสามารถพมิพแ์ลว้น าไปใชป้ระกอบเมือ่ไปรบัการตรวจรกัษาที่

สถานพยาบาลไดอ้กีดว้ย 

日本語に自信のない場合は、だれか日本

語を話せる人にサポートしてもらいましょ

う。 

長野県のホームページでは、英語・ポル

トガル語・中国語・タイ語・アラビア語・

スペイン語・タガログ語・韓国語の問診票

が閲覧・印刷できます。診療を受けるとき

の参考にしてください。 

  

URL 

（ภาษาองักฤษ / 英語）http://www.pref.nagano.lg.jp/iryo/kenko/iryo/hoken/documents/english.pdf 

（ภาษาโปรตุเกส / ポルトガル語）

http://www.pref.nagano.lg.jp/iryo/kenko/iryo/hoken/documents/portuguese.pdf 

（ภาษาจนี / 中国語）http://www.pref.nagano.lg.jp/iryo/kenko/iryo/hoken/documents/chinese.pdf 

（ภาษาไทย / タイ語）http://www.pref.nagano.lg.jp/iryo/kenko/iryo/hoken/documents/thai.pdf 

（ภาษาอาราเบยี/アラビア語）http://www.pref.nagano.lg.jp/iryo/kenko/iryo/hoken/documents/arabic.pdf 

（ภาษาสเปน/スペイン語）http://www.pref.nagano.lg.jp/iryo/kenko/iryo/hoken/documents/spanish.pdf 

（ภาษาตากาล็อก/タガログ語） 

http://www.pref.nagano.lg.jp/iryo/kenko/iryo/hoken/documents/tagalog.pdf 

（ภาษาเกาหล/ี韓国語）http://www.pref.nagano.lg.jp/iryo/kenko/iryo/hoken/documents/korean.pdf  



 68 

＊ เกีย่วกบัแพทยป์ระจ าครอบครวั 

แพทยป์ระจ าครอบครวั(คาคารซิเึคะอ)ิ 

น้ันไม่ใชแ่ค่ท าการตรวจรกัษาเทา่น้ันแต่ยงัเป็นผูท้ีท่า่นสามารถปรึ

กษาปัญหาเร ือ่งสขุภาพไดต้ลอดเวลาและเชือ่ถอืได.้ 

แพทยป์ระจ าตวัของท่านจะแนะน าแพทยเ์ฉพาะทางหรอืสถานพยา

บาลทีเ่หมาะสมใหก้บัท่านไดใ้นกรณีทีเ่กดิความจ าเป็น. 

จงึขอแนะน าใหท้่านหาแพทยป์ระจ าครอบครวัและปรกึษากบัแพท

ยข์องท่านเกีย่วกบัขอ้ควรปฏบิตัเิมือ่เกดิเจ็บป่วยฉุกเฉิน   

＊ かかりつけ医について 

診療だけではなく、いつでも気軽に健康

相談できる、かかりつけ医のお医者さんは、

とても頼りになります。かかりつけ医は、

必要に応じて専門医や適切な医療機関を紹

介してくれます。かかりつけ医を持ち、あ

らかじめ急病時の対応について相談してお

くことをお勧めします。 

【ขัน้ตอนการรบัการตรวจรกัษาทีส่ถานพยาบาล】 

เมือ่ท่านไปโรงพยาบาลเพือ่รบัการตรวจรกัษาอาการป่วยหรอืบาด

เ จ็ บ  ก รุ ณ า น า บั ต ร ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ ไ ป ด ้ ว ย 

อตัราค่ารกัษาพยาบาลทีท่่านตอ้งรบัผดิชอบจา่ยเองมดีงัต่อไปนี ้ 

 บุคคลทั่วไป：30% 

 เด็กกอ่นวยัประถมศกึษา：20% 

 ผูท้ีม่อีายตุัง้แต่ 70 ปีแต่ไม่เกนิ 74 ปี：20%หรอืไม่ก็30% 

 ผูท้ีม่อีายตุัง้แต่ 75 ปีขึน้ไป(ผูส้งูอายรุะยะปลาย) 

：ผูท้ีม่รีายไดป้ระจ า：30％ 

 ทั่วไป：10％ 

【医療機関での受診の仕方】 

病気やけがで病院等にかかるときは、

国民健康保険証を持参して診療を受けま

しょう。保険診療の費用のうち、自己負

担の割合は下記のとおりです。 

・一般の人：3割 

・小学校就学前の子ども：2割 

・70才以上 74才以下の人 

：2割または 3割 

・75才以上の人（後期高齢者） 

：現役並み所得者：3割 

 一般：１割 

①กรณุาแสดงบตัรประกนัสขุภาพลกูจา้งแรงงานหรอืบตัรประกนั

สขุภาพประชาชนทีแ่ผนกตอ้นรบั（ดูหวัขอ้

「ประกนัสขุภาพประชาชน」หนา้ 65ประกอบ） 

① 受付けで健康保険証、または国民健康保

険証を提出する（65 ページ「国民健康保険」

を参照） 

②ทีแ่ผนกตอ้นรบั กรณุาอธบิายอาการของท่าน ⇒ 

เจา้หนา้ทีแ่ผนกตอ้นรบัจะบอกใหท้่านทราบถงึแผนกตรวจโร

คทีต่รงกบัอาการของท่านและสถานทีท่ีท่่านควรไปรอรบัการ

ตรวจ  

② 受付けで、あなたの症状を説明する

⇒受付けの人が診療科目と待合室の場

所を教えてくれます 

③ทีส่ถานทีน่ั่งรอรบัการตรวจ 

กรณุารอจนกวา่ชือ่ของท่านจะถกูเรยีก 

③ 指示された待合室で、あなたの名前

が呼ばれたら診察室に入ります 

④อธบิายอาการของท่านใหแ้พทยฟั์งโดยละเอยีด 

⇒แพทยจ์ะเร ิม่การตรวจและรกัษา 

④ 医師に、あなたの症状を詳しく説明

します⇒診察や治療が行われます 

⑤ไปช าระค่ารกัษาทีแ่ผนกการเงนิ 

(ในกรณีทีม่ผีูร้บับรกิารจ านวนมาก 

กรณุารออยูใ่กล ้ๆ เคานเ์ตอรแ์ผนกการเงนิเพือ่รอเรยีกตาม

ล าดบั） 

⑤ 会計窓口に行き、診療費を支払いま

す（混んでいるときは、会計窓口の近く

で、あなたの順番を待ちます） 
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⑥รบับตัรประกนัสขุภาพคนื ⑥保険証を返してもらいます 

⑦หากจ าเป็นตอ้งใชย้ารกัษาโรค 

แพทยจ์ะเป็นผูอ้อกใบสัง่ยาใหท้่านน าไปซือ้ยาทีร่า้ยขายยา 

กรณุาฟังเจา้หนา้ทีอ่ธบิายเกีย่วกบัการใชย้าอยา่งละเอยีด 

⑦薬が必要なときは、医師の書いた処方

箋を持って薬局に行き、薬を買います薬

の使い方については、薬局で詳しく聞き

ましょう。 

●ระบบสวสัดกิารทางการแพทย ์

เป็นการชว่ยเหลอืค่ารกัษาพยาบาลสว่นหน่ึง 

เมือ่ท่านเขา้รบัการรกัษาในสถาบนัการแพทย(์รวมถงึรา้นขายยา

ฯลฯ)เน่ืองจากการเจ็บป่วยหรอืไดร้บับาดเจ็บ. 

ผูท้ีม่สีทิธ ิ

 เด็กตัง้แต่แรกเกดิจนถงึเด็กระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

 ผูพ้กิาร, เด็กพกิาร 

 ครอบครวัพ่อแม่เลีย้งเดีย่ว ฯลฯ 

※  กรณุาสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

【ตดิต่อสอบถาม】 

แผนกมาตรการสวสัดกิาร ทีว่า่การอ าเภอนากาโนะ 

TEL  026-224-7829 

เวลาจนัทร～์ศุกร ์ 8:30～17:15 น.(ยกเวน้วนัหยดุราชการ) 

●福祉医療制度 

病気やケガなどで医療機関（薬局など

を含む）を受診したときの、医療費の一

部を助成します。 

対象となる人 

・０才～中学生の子ども 

・障害者、障害児 

・ひとり親家庭など 

※詳細はお問い合わせください。 

【問い合わせ】 

長野市役所福祉政策課 

TEL026-224-7829 

時間月～金 8:30～17:15（祝日を除く） 

【เมือ่ทา่นตอ้งจา่ยคา่รกัษาจ านวนมาก】 

ในกรณีทีท่่านตอ้งจา่ยค่ารกัษาใหแ้กโ่รงพยาบาลเป็นจ านวนมาก

เกนิกวา่จ านวนทีก่ าหนดไว ้ภายในเวลา1เดอืน 

ท่านสามารถยืน่ค ารอ้งขอคนืเงนิสว่นเกนิทีจ่า่ยไปได ้

กรณุาเตรยีมเอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้ง ไดแ้ก ่ใบเสรจ็รบัเงนิ, 

บตัรประกนัสขุภาพ, 

มายนัมเบอรก์ารด์(ของเจา้บา้นและผูข้อใชส้ทิธ)ิ, 

สมุดบญัชธีนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัยธ์รรมดา 

【医療費が高額になった時】 

1 カ月ごと、病院ごとに支払った医療費が

一定額を超えた場合、その超過額は申請す

ることにより後日返還されます。申請には、

領収証、保険証、マイナンバーカード（世

帯主及び療養をうけた人）、普通預金通帳が

必要です。 

【โรงพยาบาลทีส่ามารถใชภ้าษาตา่งประเทศ】 

โรงพยาบาลในอ าเภอนากาโนะทีใ่หก้ารตรวจรกัษาในภาษาต่างป

ระเทศไดม้ดีงัต่อไปนี ้

(ไม่ไดร้ะบุรายชือ่โรงพยาบาลทัง้หมดทีส่ามารถตรวจรกัษาในภาษ

าต่างประเทศได)้  

ในบางกรณีอาจไม่สามารถตรวจรกัษาในภาษาต่างประเทศไดข้ึน้อ

ยูก่บัแผนกและชว่งเวลาตรวจ 

กรณุาตรวจสอบกบัโรงพยาบาลแต่ละแห่งลว่งหนา้กอ่นไปรบัการร ั

กษา 

【外国語の使える病院】 

 長野市内で外国語での受診が可能な病院

のうち、主なものは次のとおりです。（外国

語が使える病院を全て記載しているわけで

はありません。） 

また、診療科目や時間によって、対応でき

ない場合があります。受診する際は、事前

にそれぞれの病院に確認して下さい。 
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ชือ่โรงพยาบาล 

（病院名） 

Tel / Fax  

（連絡先） 

ภาษาทีใ่ช ้

（対応言語） 

นากาโนะเซกจิวิจเิบยีวองิ 

（長野赤十字病院） 

TEL: 026-226-4131 

FAX: 026-228-8439 

English/英語 

英語以外は各病院にお問い合わ

せください。 

ภาษาอืน่ๆนอกเหนือจากภาษาองักฤษ 

กรณุาตดิต่อสอบถามจากโรงพยาบาล 

ชโินโนอโิซโกเบยีวองิ 

（篠ノ井総合病院） 

TEL: 026-292-2261 

FAX: 026-293-0025 

นากาโนะจโูอเบยีวองิ 

（長野中央病院） 

TEL: 026-234-3211 

FAX: 026-234-1493 

นากาโนะมตัสชึโิรโ่ซโกเบยีวองิ 

（長野松代総合病院） 

TEL: 026-278-2031 

FAX: 026-278-9167 

นากาโนะชมินิเบยีวองิ 

（長野市民病院) 

TEL:026-295-1199 

FAX:026-295-1148 

ขอ้มูลดงักลา่วขา้งตน้คดัลอกจากเวปไซดข์องนากาโนะอเิรยีวโ

จโฮเน็ต 

กรณุาใชป้ระโยชนจ์ากเวปไซดด์งักลา่วเพือ่หาโรงพยาบาลทีใ่หก้

ารตรวจรกัษาในภาษาต่างประเทศ. 

ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิกรณุาตดิต่อสอบถามจากโรงพยาบาล

แต่ละแห่งโดยตรง 

＜เวปไซดอ์า้งองิ＞นากาโนะอเิรยีวโจโฮเน็ต 

上記の情報は、ながの医療情報 Net より

抜粋したものです。外国語による診療が可

能な病院を探すときの参考にしてくださ

い。詳細については各病院にお問い合わせ

ください。 

＜参考＞ながの医療情報 Net 

URL  http://www.qq.pref.nagano.lg.jp/http://www.qq.pref.nagano.lg.jp/qq20 

（ส าหรบัภาษาองักฤษ / 英語対応） 

【การตรวจรกัษาในชว่งกลางคนืและวนัหยุด】 

ในกรณีฉุกเฉินกลางดกึและในวนัหยดุ 

ท่านสามารถขอรบัการตรวจรกัษาตามอาการไดจ้ากสถานพยาบา

ลในตารางดา้นลา่งนี ้  

อยา่งไรก็ตาม 

สถานพยาบาลดงักลา่วไม่ใชส่ถานพยาบาลทีส่ามารถใหก้ารตรวจ

ดูแลรกัษาตามปกต ิ

แต่จะใหก้ารดูแลรกัษาส าหรบัผูป่้วยฉุกเฉินเท่าน้ัน 

อน่ึง, สถานพยาบาลทีแ่นะน าใหไ้วใ้นทีนี่ร้บัประกนัสขุภาพ 

ดงัน้ันกรณุาอยา่ลมืน าบตัรประกนัสขุภาพของท่านมาดว้ย   

หากท่านไม่แน่ใจวา่จะสามารถสือ่สารในภาษาญีปุ่่นไดด้พีอเมือ่

มารบัการตรวจ เชน่ อธบิายอาการป่วย กรณุาโทรศพัทต์รวจสอบ 

กบัสถานพยาบาลลว่งหนา้วา่สามารถใหบ้รกิารในภาษาต่าง 

ประเทศไดห้รอืไม่ และในกรณีฉุกเฉินกรณุาโทรเรยีกรถพยาบาล 

【夜間や休日の診療】 

夜間や休日に急病になったとき、症状に

応じて以下の医療機関で診察が受けられま

す。 

ただし、これらの医療機関は急病患者の

応急診療を行うもので、通常の診療を行う

ものではありません。 

なお、ここに紹介する医療機関は原則と

して保険医療が適用されますので、保険証

がある場合は忘れずにお持ちください。ま

た、受診の際、病状等を日本語で伝える自

信がない場合は、あらかじめ医療機関に対

応が可能かどうか電話等で確認してくださ

い。また、緊急の場合は救急車を呼んでく

ださい。 



 71 

 

 

ชือ่สถานพยาบาล  โทรศพัท ์  เวลาตรวจรกัษา  

โคเซเรนมนิำมนิำกำโนะอเิรยีวเซน็เต

อร ์ชโินโนอโิซโกเบยีวองิ・

อชิไิคควิเบยีวเซน็เตอร ์  

19:00~22:30 

026-293-9914 

23:30~6:00วนัถั

ดไป  

026-292-2261 

แผนกอำยรุกรรม・

แผนกทีเ่กีย่วขอ้งกบัเด็ก：19：00～6：

00วนัถดัไป  

โคเซเรนนำกำโนะมตัสชึโิรโ่ซโกเบยีว  

องิควิเบยีวเซน็เตอร ์  

026-278-2031 แผนกอำยรุกรรม・

แผนกทีเ่กีย่วขอ้งกบัเด็ก： 

ชือ่สถานพยาบาล  โทรศพัท ์  เวลาตรวจรกัษา  

 

① ในกรณีทีม่อีาการไม่รุนแรง 

①－1 ศูนยผ์ูป่้วยฉุกเฉิน 
① 軽症の場合 

①－1 急病センター 

ชือ่สถานพยาบาล โทรศพัท ์ เวลาตรวจรกัษา 

นากาโนะชมินิเบยีวองิ・
อชิไิคควิเบยีวเซน็เตอร ์

026-295-1291 
แผนกอายรุกรรม・แผนกเด็ก・
แผนกทีเ่กีย่วขอ้งกบัศลัยกรรม：19：00～
6：00วนัถดัไป 

โคเซเรนมนิามนิากาโนะอเิรยีวเซน็เต
อร ์ชโินโนอโิซโกเบยีวองิ・
อชิไิคควิเบยีวเซน็เตอร ์

19:00~22:30 

026-293-9914 
23:30~6:00วนัถดัไป 

026-292-2261 

แผนกอายรุกรรม・แผนกทีเ่กีย่วขอ้งกบัเด็ก：
19：00～6：00วนัถดัไป 

โคเซเรนนากาโนะมตัสชึโิรโ่ซโกเบยีว 
องิควิเบยีวเซน็เตอร ์

026-278-2031 
แผนกอายรุกรรม・แผนกทีเ่กีย่วขอ้งกบัเด็ก：
19：00～6：00วนัถดัไป 

 * ชือ่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง 

 （上記表の日本語版）    

 医療機関 TEL 診療時間  

 長野市民病院・医師会 

急病センター 
026-295-1291 内科・小児科・外科系：午後 7 時～翌朝 6 時 

 

 

厚生連南長野医療センタ

ー篠ノ井総合病院 

・医師会急病センター 

午後７時～ 

午後 10 時 30 分 

026-293-9914 

 

午後 10 時 30 分～ 

翌朝６時 

026-292-2261 

内科・小児科系：午後 7 時～翌朝 6 時 
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 厚生連長野松代総合病院 

急病センター 
026-278-2031 内科・小児科系：午後 7 時～翌朝 6 時 

 

 * 名称は、変更される可能性があります。  

①－2 แพทยเ์วรประจ าวนัหยดุ 
สถานพยาบาลในอ าเภอนากาโนะจะเวยีนกนัรบัผูป่้วยฉุกเฉินใน

ชว่งวนัหยดุราชการ 
ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิกรณุาตรวจสอบจากหนังสอืพมิพห์ลกั

ๆ บรกิารแนะน าขอ้มูลแพทยฉุ์กเฉิน（TEL: 050-3033-0665 

ภาษาญีปุ่่น）
หรอืใชบ้รกิารขอ้มูลทีถ่า่ยทอดจากสถานีโทรทศันN์HKโซโกร้ะบ
บดจิติอล 

①－2 休日当番医 

市内の医療機関が、持ち回りで休日の診

療を行っています。詳しい情報は、主な新

聞紙面、緊急医案内サービス（TEL: 050-

3033-0665、日本語のみ）、地上デジタル

NHK 総合テレビ データ放送をご利用くだ

さい。 

② ในกรณีทีม่อีาการหนกัหรอืกรณีฉุกเฉิน 

โทรเรยีกรถพยาบาลโดยหมุนหมายเลข 119 

ส าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารเรยีกรถพยาบาลกรณุาดหูวั

ขอ้ 「เมือ่ไดร้บับาดเจ็บ・เจ็บป่วยฉุกเฉิน」หนา้ 107ประกอบ 

②重症の場合、または緊急の場合 

119 番に電話し、救急車を呼んでくださ

い。救急車の呼び方は、107 ページ「緊急の

病気・ケガのとき」をご覧下さい。 
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(3)การตรวจสุขภาพและฉีดวคัซนี 

  

การตรวจสขุภาพและฉีดวคัซนี 健康診査・予防接種・各種相談 

อ าเภอนากาโนะจดัตรวจรา่งกายและฉีดวคัซนีป้องกนัโรคต่างๆให ้

แกป่ระชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นอ าเภอโดยเสยีค่าใชจ้า่ยเพยีงเล็กนอ้ยห

รอืไม่ตอ้งเสยีเลยและใหค้ าปรกึษาปัญหาสขุภาพประเภทต่างๆโดย

ไม่คดิค่าบรกิารอกีดว้ย 

長野市の住民を対象に、様々な市民健診

や予防接種を実施しています。無料または

安い費用で受けることができます。健康に

関する各種相談にも無料で応じています。 

【การตรวจสุขภาพส าหรบัผูใ้หญ】่ 

การจดัตรวจสขุภาพรา่งกายส าหรบัผูใ้หญ่มตีามทีร่ะบุในตารางดา้

นลา่งนี ้

ยกเวน้ส าหรบัผูท้ีร่บัการตรวจรา่งกายซึง่จดัโดยสถานทีท่ างานแล ้

ว 

【成人の健康診査】 

 成人のための健康診査断を下記の要領で

実施しています。なお、職場等で健康診査

を受ける人は、下記検診の対象から除きま

す。 

 

การตรวจรา่งกายชนิดต่างๆ ผูร้บัการตรวจ เนือ้หาและชว่งเวลาตรวจ 

การตรวจแบบเฉพาะเจาะจงส าหรบัประ

กนัสุขภาพแห่งชาตขิองอ าเภอนากาโ

นะ 

 

การตรวจผูส้งูอายชุว่งปลาย 

・ 

ผูท้ีเ่ขา้ประกนัสขุภาพแหง่ชาตขิองอ าเภอนากา

โนะและมอีายตุ ัง้แต4่0ปีขึน้ไปในปีงบประมาณนี ้

・ 

ผูท้ีอ่าศยัอยู่ในอ าเภอนากาโนะและสมคัรเขา้ระ

บบประกนัสุขภาพผูสู้งอายุชว่งปลาย(ส่วนใหญ่

มอีายตุ ัง้แต ่75ปีขึน้ไป)  

※ผูท้ี่เขา้ประกนัสุขภาพอื่นๆนอกเหนือจากนี ้

(เชน่ประกนัลูกจา้ง)กรุณาสอบถามจากส านักง

านประกนัแตล่ะแหง่ 

ช ัง่น ้าหนักวดัสว่นสงู, 

วดัความดนัโลหติ, ตรวจเลอืด, 

ตรวจปัสสาวะ และอืน่ๆ 

ทีส่ถานพยาบาลทีอ่ าเภอเป็นผูก้ าหนด 

 

พฤษภาคม～ตลุาคม 

การตรวจสุขภาพแหง่ชาตขิองผูท้ีม่อีา

ยอุยูใ่นชว่ง 30 ปี 

ผูเ้ขา้ประกนัสขุภาพแหง่ชาตทิีม่อีาย ุต ัง้แต3่0ปี 

ถงึ39ปีในงวดปีงบประมาณนี ้

ด าเนินการตรวจตามค าแนะน าของสถ

านพยาบาล เชน่ ช ัง่น ้าหนักวดัสว่นสงู, 

วดัความดนั, ตรวจเลอืด,  

ตรวจปัสสาวะ เป็นตน้  

พฤษภาคม ～ตลุาคม 
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การตรวจรา่งกายชนิดต่างๆ ผูร้บัการตรวจ เนือ้หาและชว่งเวลาตรวจ 

การตรวจแบบละเอยีด  

(นินเงนดอ๊ก) 

（ใชร้ะบบจา่ยเงนิทดแทน） 

・

ผูท้ีเ่ขา้ประกนัสขุภาพแหง่ชาตขิองอ าเภอนากาโ

นะและมอีายตุ ัง้แต3่5ปีขึน้ไปในปีงบประมาณนี ้

・

ผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นอ าเภอนากาโนะและสมคัรเขา้ระ

บบประกนัสขุภาพผูส้งูอายชุว่งปลาย(สว่นใหญ่

มอีายตุ ัง้แต ่75ปีขึน้ไป) 

※

ผูท้ีไ่ม่ไดร้บัการตรวจแบบเฉพาะเจาะจง,ตรวจผู ้

สงูอายรุะยะปลายหรอืตรวจสขุภาพผูเ้ขา้ประกนั

สขุภาพแหง่ชาตอิายชุว่ง30ปี 

ภายในปีงบประมาณ 

รบัการตรวจไดท้ีส่ถานพยาบาลทีอ่ าเภ

อก าหนดใหร้วมทัง้สถานพยาบาลทีใ่ห ้

การตรวจแบบเฉพาะเจาะจงดว้ย  

ตลอดปี 

※จ าเป็นตอ้งสมคัรลว่งหนา้ 

ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิกรณุาตดิต่

อแผนกตดิตอ่สอบถาม  

การตรวจไวรสัตบัอกัเสบ 

① 
พลเมอืงอ าเภอนากาโนะทีม่อีายตุ ัง้แต4่0ปีขึน้ไ
ปในปีงบประมาณนี ้
และเป็นผูไ้ดร้บัการตรวจแบบละเอยีด หรอื  
ทีอ่ยูใ่นขา่ยขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัตอ่ไปนี ้

・ผูท้ีพ่ลาดโอกาสไดร้บัการตรวจไวรสัในอดตี 
・

ผูท้ีไ่ม่ไดร้บัการตรวจตบัประจ าปีเน่ืองจา
กเสยีเลอืดมากจากการคลอดหรอืไดร้บัก
ารรกัษาทางศลัยกรรมขนาดใหญ่ 

② ผูท้ีผ่ลการตรวจแบบละเอยีด หรอื  
จ าเป็นตอ้งรบัการตรวจสภาพตบัอยา่งละเอยีด 

① 
ด าเนินการตรวจในเวลาเดยีวกนักบักา
รตรวจแบบละเอยีด・
การตรวจส าหรบัผูส้งูอายตุอนปลาย 

พฤษภาคม～ตลุาคม 
② 
ในกรณีทีแ่พทยล์งความเห็นวา่จ าเป็น
ตอ้งท าการตรวจเน่ืองจากผลการตรวจ
แบบละเอยีด・
การตรวจส าหรบัผูส้งูอายตุอนปลาย  

พฤษภาคม～ตลุาคม 

การตรวจมะเรง็ล าไสใ้หญ่ 
ประชากรของอ าเภอทีม่อีายุครบ40ปีขึน้ไปในปี

นี ้

รบัการตรวจไดท้ี่สถานพยาบาลที่ก าห

นด 

พฤษภาคม～ตลุาคม 

การตรวจมะเรง็กระเพาะอาหาร 
เอกซเรยก์ระเพาะอาหาร  
 

ตรวจแบบสอ่งกลอ้ง 

พลเมอืงของอ าเภอทีม่อีายคุรบ40ปีขึน้ไป 

 

พลเมอืงของอ าเภอทีม่อีาย5ุ0ปีขึน้ไปในปีทีม่ีอา

ยเุลขคู ่

รบัการตรวจไดท้ีส่ถานีอนามยั(โฮเคนเ

ซน็เตอร)์・โคมนิคงั 

เมษายน～ตลุาคม 
 
รบัการตรวจทีส่ถานพยาบาลทีก่ าหนด 

มถินุายน～มกราคม 

การตรวจมะเรง็ปากมดลกู พลเมอืงหญงิของอ าเภอทีม่อีายคุรบ20ปีขึน้ไป 

รบัการตรวจไดท้ีส่ถานพยาบาลและอืน่

ๆทีก่ าหนดให ้

พฤษภาคม～กมุภาพนัธ ์
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การตรวจรา่งกายชนิดต่างๆ ผูร้บัการตรวจ เนือ้หาและชว่งเวลาตรวจ 

การตรวจมะเรง็เตา้นม 

การตรวจโดยการสมัผสัและใชอุ้ลตรา้

ซาวน ์

 

 

ตรวจดว้ยเมมโมแกรม 

 

พลเมอืงหญงิของอ าเภอทีม่อีาย3ุ0ปีขึน้ไป 

 

 

 

พลเมอืงหญงิของอ าเภอทีม่อีายคุรบ40ปี～74 

ปีในปีงบประมาณนี ้

(ผูท้ีไ่ม่ไดร้บัการตรวจเมมโมแกรมในปีทีผ่่านมา

) 

รบัการตรวจไดท้ีส่ถานพยาบาลและอืน่

ๆทีก่ าหนดให ้

พฤษภาคม～กมุภาพนัธ ์

 

รบัการตรวจไดท้ีส่ถานีอนามยั(โฮเคนเ

ซน็เตอร)์ในแตล่ะแหง่ 

มถินุายน～กมุภาพนัธ ์

การตรวจโรคกระดกูพรนุ 
พลเมืองหญิงของอ าเภอที่มีอายุครบ 40･45･

50･55･60･65･70  

รบัการตรวจไดท้ี่สถานพยาบาลที่ก าห

นดให ้

พฤษภาคม～กมุภาพนัธ ์

การตรวจโรคปรทินัตอกัเสบ(โรคร ามะ

นาด) 

พลเมืองของอ าเภอที่มีอายุ40・50・60・70 

ปีในงวดปีนี ้

รบัการตรวจไดท้ีค่ลนิีคทนัตกรรมและอื่

นๆทีก่ าหนดให ้

มถินุายน～มกราคม 

การตรวจมะเรง็ตอ่มลกูหมาก พลเมอืงชายของอ าเภอทีม่อีายคุรบ50～74 ปี 

รบัการตรวจไดท้ีส่ถานีอนามยัแต่ละแห่

งและทีอ่ืน่ๆ 

มถินุายน～ธนัวาคม 

การตรวจมะเรง็ปอด 

     โ ด ย ก า ร ถ่ า ย เ อ็ ก ซ เ ร ย ์  

(ควบคูไ่ปกบัการตรวจวณัโรค) 

 

ตรวจดว้ยLow-dose CT scan 

พลเมอืงของอ าเภอทีม่อีาย4ุ0ปีขึน้ไปในปีนี ้

 

 

พลเมอืงของอ าเภอทีม่อีาย4ุ0-74ปีในปีน้ัน 

รถตรวจจะเวยีนไปใหก้ารตรวจในเขตต่

างๆในเดอืน พฤษภาคม～ตลุาคม 

 

ตรวจทีโ่ฮเคนเซน็เตอรแ์ตล่ะแหง่ในเดื

อน มถินุายน～ธนัวาคม 

เอดส ์

และโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์

ตรวจเลอืด ใหค้ าปรกึษา 

ส าหรบัผูท้ีม่คีวามประสงคข์อรบัการตรวจ 

รบัการตรวจทีส่ถานีอนามยั 

(จองลว่งหนา้) 

ทกุวนัองัคาร：9:00～10:40 

ทกุวนัองัคารแรกของเดอืน：17:00

～18:40 

เอดสฮ์อตไลน ์

TEL: 026-226-9966 

ตรวจไวรสัตบัอกัเสบ 

ตรวจเลอืด  ใหค้ าปรกึษา 

ส าหรบัผูท้ีม่คีวามประสงคข์อรบัการตรวจ 

 

ตรวจทีส่ถานีอนามยั（ระบบจอง） 

ทกุวนัพุธที2่･4ของเดอืน：13:20～

14:40 

การตรวจเลอืดเพือ่หาภมูคิุม้กนัหดัเยอ

รมนั ใหค้ าปรกึษา 

หญงิมคีรรภท์ีป่ระสงคร์บัการตรวจ และคูส่มรส 

(กรณุาสอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบัเงือ่นไข) 

ตรวจทีส่ถานีอนามยั(ระบบจอง) 

 

＊ การตรวจวณัโรคมะเรง็ปอด

（โดยการถา่ยเอ็กซเรย）์,ตรวจโรคเอดส,์ตรวจไวรสัปอดอกัเสบและตรวจภูมคิุม้กนัโรคหดัเยอรมนัไม่เสยีคา่บรกิาร 
ส าหรบัการตรวจรา่งกายประเภทอืน่ๆน้ันผูร้บัการตรวจตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยบางสว่น 
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  （前掲表の日本語版） 

検診等の種類 対  象 内容及び実施時期 

長野市国保特定健診 

 

後期高齢者健 

・ 今年度 40歳以上の長野市国民

健康保険加入者 

・ 後期高齢者医療制度（主に 75

歳以上)に加入している長野市民 

※上記以外（社保など）の健康保

険加入者は各保険者にお問い合

わせください。 

身体計測、血圧、血液検査、尿検査など

を指定医療機関にて実施 

 

5 月～10 月 

30 歳代の国保健診 
今年度 30 歳から 39 歳の長野市

国民健康保険加入者 

身体計測、血圧、血液検査、尿検査など

を指定医療機関にて実施 

5 月～10 月 

人間ドック 

（補助制度の利用） 

・ 今年度 35歳以上の長野市国民

健康保険加入者 

・ 後期高齢者医療制度（主に 75

歳以上）に加入している長野市民 

※特定健診・後期高齢者健診・30

歳代の国保健診を年度内に受け

ていない人 

特定健診項目を含む健診を指定医療機

関にて実施 

通年 

※事前に申請が必要です。詳しくはお

問い合わせください。 

肝炎ウイルス検診 

① 今年度 40 歳以上の長野市民

で、特定健診等の受診者のうち、

次のどちらかに該当する人 

・過去にウイルス検診の受診

機会を逃した人 

・広範な外科的処置、妊娠分娩

時などに多量の出血したこ

とがある人のうち、定期的

に肝機能検査を受けていな

い人 

② 特定健診等の結果により、肝

機能状態が要指導にある人 

① 特定健診等と同時に実施 

5 月～10 月 

②特定健診等の結果により、医師が必

要と認めた場合 

5 月～10 月 

大腸がん検診 今年度 40 歳以上の市民 
指定医療機関等で実施 

5 月～10 月 

胃がん検診 

胃部エックス線検査 

 

胃内視鏡検査 

今年度 40 歳以上の市民 

 

今年度 50 歳以上偶数年齢の市民 

保健センター・公民館等で実施 

4 月～10 月 

 

指定医療機関で実施 

6 月～1 月 

子宮頸がん検診 今年度 20 歳以上の女性市民 
指定医療機関等で実施 

5 月～2 月 
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検診等の種類 対  象 内容及び実施時期 

乳がん検診 

視触診・超音波検査 

 

 

マンモグラフィ検査 

 

 

 

今年度 30 歳以上の女性市民 

 

 

今年度 40 歳～74 歳の女性市民 

（但し、前年度マンモグラフィ検

診を受診していない人） 

 

指定医療機関等で実施 

5 月～2 月 

 

各保健センター等で実施 

6 月～2 月 

骨粗しょう症検診 
満 40･45･50･55･60･65･70 歳の女

性市民 

指定医療機関で実施 

5 月～2月 

歯周疾患検診 今年度 40・50・60・70 歳の市民 
指定歯科医院等で実施 

６月～１月 

前立腺がん検診 今年度 50～74 歳の男性市民 
各保健センター等で実施 

6 月～12 月 

肺がん検診 

 胸部 X 線検査 

 （結核検診兼ねる） 

 

 低線量 CT 検査 

今年度 40 歳以上の市民 

 

 

今年度 40 歳～74 歳の市民 

検診車が各地区を巡回して実施 

5 月～10 月 

 

各保健センター等で実施 

6 月～12 月 

エイズ・性感染症 

 

血液検査、相談 

検査を希望する者 

保健所で実施（予約制） 

毎週火曜日：9:00～10：40 

毎月第一火曜日：17：00～18：40 

エイズホットライン 

TEL: 026-226-9966 

肝炎ウイルス検査 

血液検査、相談 

検査を希望する者 

 

保健所で実施（予約制） 

毎月第 2･4 水曜日：13:20～14：40 

風しん抗体検査 

血液検査、相談 

妊娠を希望する女性、その配偶者

など条件あり（詳しくはお問い合

わせください。） 

保健所で実施（予約制） 

 

＊ 肺がん結核検診（Ｘ線間接撮影）、エイズ検査、肝炎ウイルス検査・風しん抗体検査は無料です。

その他の保健サ−ビスについては、費用の一部が本人負担となります。 

 

ตดิตอ่สอบถาม 

・การตรวจแบบพเิศษ・การตรวจสขุภาพผูส้งูอายรุะยะปลาย 

・การตรวจสุขภาพส าหรบัผูเ้ขา้ประกนัสขุภาพประชาชนอายุชว่ง30ปี 

・ การตรวจแบบนินเกนด็อก  ・ตรวจสมอง(โนดอ๊ก) 

ของประกนัสขุภาพประชาชน 

ทีว่า่การอ าเภอนากาโนะแผนกประกนัสขุภาพประชาชน 

TEL: 026-224-7241 

・การตรวจนินเกนด็อก  ・ตรวจสมอง(โนดอ๊ก) ส าหรบัผูส้งูอายตุอนปลาย 

ทีว่า่การอ าเภอนากาโนะแผนกสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอาย ุ  

TEL: 026-224-8767 

 

・การตรวจประเภทอีน่ๆ  

問い合わせ 

・特定健診・後期高齢者健診 

 

・30 歳代の国民健康保険健康診

査 

 

・国民健康保険の人間ドック・

脳ドック 

長野市役所国保・高齢者医療課 

TEL: 026-224-7241 

 

・後期高齢者の人間ドック・脳

ドック 

長野市役所国保・高齢者医療課 

TEL: 026-224-8767 
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สถานีอนามยันากาโนะแผนกสขุภาพ     

TEL: 026-226-9962 

 ทกุแผนก วนัจนัทร～์ศกุร ์ 8：30～17：15（ยกเวน้วนัหยดุราชการ） 

・その他の検診 

長野市保健所健康課     

TEL: 026-226-9962 

いずれも月～金 8：30～17：15 

（祝日を除く） 

 

【การฉีดวคัซนีส าหรบัผูสู้งอายุ /高齢者の予防接種】 

ประเภท 

（種類） 

ผูร้บัการฉีด 

（対象） 

ชว่งเวลาใหบ้รกิาร 

（実施時期） 

ค่าใชจ้า่ยทีต่อ้งออกเอง 

(自己負担) 

อนิฟลเูอนซา่ 

（インフルエンザ） 

พลเมอืงของจงัหวดัทีม่อีาย6ุ5ปีขึน้ไป 

（65 歳以上の市民） 

ตน้เดอืนตุลาคม～ 

（10 月初旬～） 
1,200เยน 

เช ือ้แบคทเีรยีปอดอกัเสบในผูส้งูอาย ุ

高齢者肺炎球菌 

พลเมอืงของจงัหวดัทีม่อีาย6ุ5・

70・75・80・85・90・95・

100ปีในงวดปีน้ัน 

年度内に 65・70・75・80・

85・90・95・100 歳になる市

民 

ตลอดปี 

(สถานพยาบาลทีก่ าหนดให ้

通年（指定医療機

関） 

2,000เยน 

 

 

【การใหค้ าปรกึษาแตล่ะประเภท】 

ประเภทของค าปรกึษา เนือ้หาค าปรกึษา 

ปรกึษาเกีย่วกบัสขุภาพ・โภชนาการ ใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัการรกัษาสขุภาพ・

พฒันาใหแ้ข็งแรงขึน้และป้องกนัโรคตา่งๆ(ความดนัโลหติ,การเลกิบุหร ี,่ 

อาหารในชวีติประจ าวนั เป็นตน้) 

ปรกึษาเกีย่วกบัการออกก าลงั ใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัการออกก าลงักายเพือ่สรา้งเสรมิสขุภาพ 

ป้องกนัโรคทีเ่กดิจากรปูแบบการใชช้วีติและปรบัปรงุใหด้ขีึน้, 

ป้องกนัอาการปวดหลงั ปวดเขา่ เป็นตน้ 

＊รบัการฉีดวคัซนีไดท้ีส่ถานพยาบาลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากอ าเภอ 

＊  ใ น บ า ง ก ร ณี อ า จ ค ร อ บ ค ลุ ม ผู ้ มี อ า ยุ ต ่ า ก ว่ า  65 ปี ด ้ว ย 

กรุณาสอบถามรายละเอียดจากแผนกสุขภาพ, สถานีอนามัย 

(อนิฟลเูอนซา่, เชือ้แบคทเีรยีปอดอกัเสบในผูส้งูอาย)ุ  

＊เฉพาะคนทีไ่ม่เคยฉีดวคัซนีปัองกนัโรคปอดอกัเสบ 

(เชือ้แบคทเีรยีปอดอกัเสบในผูส้งูอาย)ุ 

＊รายละเอยีดโปรดตดิต่อแผนกสขุภาพ สถานีอนามยั 

ตดิต่อสอบถาม 
ส ถ า นี อ น า มั ย อ า เ ภ อ น า ก า โ น ะ ,  แ ผ น ก สุ ข ภ า พ , 

ฝ่ายป้องกนัโรคตดิต่อ  
TEL: 026-226-9964 

เวลาท าการ：จนัทร～์ศุกร ์ 8:30～17:15  
(ยกเวน้วนัหยดุราชการ) 

＊ 市が委託した医療機関で実施します。 

＊ 65 歳未満の方でも対象となる場合があ

ります。（インフルエンザ・高齢者肺炎球菌） 

＊過去に肺炎球菌ワクチンを接種したこと

がない方に限ります。（高齢者肺炎球菌） 

＊詳しくは保健所健康課までお問い合わせ

ください。 

問い合わせ 

長野市保健所 健康課感染症対策担当 

TEL: 026-226-9964 

時間：月～金 8:30～17:15 (祝日を除く) 
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ปรกึษาปัญหาทนัตกรรม ใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัการป้องกนัฟันผุหรอืป้องกนัโรคในชอ่งปาก, 

วธิกีารแปรงฟัน, การกลนื 

ปรกึษาปัญหามบีุตรยาก・ภาวะไม่เจรญิพนัธุ ์ ใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัปัญหาการมบีุตรยาก ภาวะไม่เจรญิพนัธุ ์

ปรกึษาปัญหาสขุภาพวยัรุน่ ปัญหาเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของรา่งกายในชว่งวยัรุน่, 

ความกงัวลใจเร ือ่งเพศ, ปัญหาทางจติใจ เป็นตน้  

ปรกึษาเร ือ่งรกัษาโรครา้ยแรง 

ปรกึษาเร ือ่งการดแูลรกัษาพยาบาลผูป่้วยโรครา้ยแร

ง 

ใหค้ าปรกึษาขอ้มูลเกีย่วกบัโรคและการรกัษา, 

เกีย่วกบัการดแูลพยาบาลในชวีติประจ าวนั  

ปรกึษาเกีย่วกบัสขุภาพจติและสวสัดกิาร ใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัโรคจติประสาท,ความกงัวลใจ,การแยกตวัออกจากสงัคม

, ปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัแอลกอฮอล,์ ปัญหาสขุภาพจติหลงัคลอด เป็นตน้ 

ปรกึษาเร ือ่งเอดส・์โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์ ใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัโรคเอดส・์โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธอ์ืน่ๆ 

ปรกึษาปัญหาไวรสัตบัอกัเสบ ใหค้ าปรกึษาเร ือ่งไวรสัตบัชนิดＢและชนิดＣ 

ใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัโรคหดัเยอรมนั ใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัหดัเยอรมนัและการตรวจภมูติา้นทาน 

ปรกึษาเกีย่วกบัวณัโรค ใหป้รกึษาเกีย่วกบัโรคและการรกัษา 

※ การใหค้ าปรกึษาเป็นระบบทีต่อ้งจองลว่งหนา้ กรณุาตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบัวนัเวลาและสมคัรขอรบัค าปรกึษาไดท้ี ่

สถานีอนามยั แผนกเคนโดคะ  

 

（前掲表の日本語版） 

【各種相談】 

相談の種類 相談内容 

健康・食生活相談 健康の維持・増進や疾病予防に関すること（血圧、禁煙、食生活等）について

の相談 

運動相談 生活習慣病を予防・改善、膝痛や腰痛を予防するためなど、健康づくりに関わ

る運動についての相談 

歯科相談 むし歯や歯周病予防、歯のみがき方、飲みこみなどの相談 

不妊・不育症相談 不妊・不育症に関する相談 

思春期保健相談 思春期におけるからだの変化、性に関する悩み、心の問題など 

難病医療相談 

難病療養相談 

病気や医療、療養生活についての相談 

精神保健福祉相談 精神に関する病気、心の悩み、ひきこもり、アルコール関連問題、出産後の心

の健康などに関する相談 

エイズ・性感染症相談 エイズ・性感染症などの相談 

肝炎ウイルス相談 Ｂ型及びＣ型肝炎ウイルスの相談 

風しんに関する相談 風しんや抗体検査に関する相談 

結核に関する相談 病気や医療についての相談 

※予約制のものがあります。申し込み・時間等については、保健所健康課までお問い合わせください。 
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ตดิตอ่สอบถาม 

สถานีอนามยัอ าเภอนากาโนะ, แผนกสขุภาพ    

TEL: 026-226-9960 

จนัทร ์～ศกุร ์8：30～17：15（ยกเวน้วนัหยดุราชการ ） 

問い合わせ 

長野市保健所健康課     

TEL: 026-226-9960 

月～金 8：30～17：15（祝日を除く） 
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(4)สวสัดกิาร 

 

สวสัดกิาร 福 祉 

     ในบรรดาบรกิารทางสวสัดกิารตา่งๆน้ัน 

ไดม้กีารประกาศถงึบรกิารหลกัๆเอาไว.้ 

ชาวตา่งชาตทิีส่ามารถขอรบับรกิารต่างๆเหลา่นี ้

จะตอ้งเป็นผูท้ีล่งทะเบยีนผูพ้ านักอาศยัไวแ้ลว้เท่าน้ัน  

さまざまな福祉サ−ビスのうち、主なサ−ビ

スを掲載しました。外国人でこれらのサ−ビ

スを受けられるのは、住民登録をした人だ

けです。 

【ประกนัการรกัษาพยาบาล】 
ประกนัการรกัษาพยาบาลหรอืไคโกโฮเคนเป็นระบบสวสัดกิารสงัค

มทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืผูท้ีจ่ าเป็นตอ้งรบัการรกัษาพยาบาลดูแลระย

ะยาวและชว่ยแบ่งเบาภาระและความวติกกงัวลของครอบครวัผูจ้ าเ

ป็นตอ้งไดร้บัการดูแลรกัษาพยาบาล 

ประชาชนทุกคนทีม่อีายตุัง้แต่40ปีขึน้ไป 

มหีนา้ทีต่ามกฏหมายทีจ่ะตอ้งเขา้ประกนัและจา่ยเบีย้ประกนัการร ั

กษาพยาบาลนี ้

ซ ึง่ท่านจะไดร้บับรกิารดูแลรกัษาพยาบาลจากประกนันีเ้มือ่ท่านมอี

าย6ุ5ปีขึน้ไปและจ าเป็นตอ้งรบัการดูแลรกัษาพยาบาล 

ยกเวน้ในกรณีพเิศษ 

ตดิต่อสอบถาม 

 ทีว่า่การอ าเภอนากาโนะแผนกประกนัการรกัษาพยาบาล 

 TEL：026-224-7991 

เวลา：จนัทร～์ศุกร ์ 8:30～17:15  (ยกเวน้วนัหยดุราชการ) 

【介護保険】 

 介護保険は、介護が必要な人や、その家

族が抱える介護の不安や負担を社会全体で

支える制度です。介護保険は、40 歳以上の

人に加入が義務付けられ、保険料の負担が

あります。特別な場合を除き、65 歳以上の

人で介護が必要になった場合は、介護保険

による介護サービスを受けることができま

す。 

問い合わせ 長野市役所介護保険課 

TEL：026-224-7991 

時間：月～金 8:30～17:15（祝日を除く） 

【สวสัดกิารผูพ้กิาร】 

ผูม้คีวามพกิารทางรา่งกายและจติใจ 

ตลอดจนผูม้คีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรูส้ามารถขอรบับรกิารตา่

งๆได ้  

ตดิต่อสอบถาม ทีว่า่การอ.นากาโนะแผนกสวสัดกิารผูพ้กิาร 

TEL：026-224-5030 

เวลา：จนัทร～์ศุกร ์ 8:30～17:15 

(ยกเวน้วนัหยดุราชการ) 

【障害者福祉】 

身体障害、知的障害または精神障害のあ

る人を対象とした、さまざまなサービスを

受けることができます。 

問い合わせ 長野市役所障害福祉課 

TEL：026-224-5030 

時間：月～金 8:30～17:15（祝日を除く） 

【สวสัดกิารผูสู้งอายุ】 

 เป็นบรกิารต่างๆส าหรบัผูส้งูอาย ุ 

ตดิต่อสอบถามทีว่า่การ 

อ.นากาโนะแผนกสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอาย ุ

TEL：026-224-5029 

เ ว ล า ：จั น ท ร ์ ～ศุ ก ร ์   8:30 ～ 17:15  

(ยกเวน้วนัหยดุราชการ) 

【高齢者福祉】 

 高齢者を対象とした、さまざまなサービ

スを提供しています。 

問い合わせ 長野市役所高齢者活躍支援

課 

TEL：026-224-5029 

時間：月～金 8:30～17:15（祝日を除く） 
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6.การเลีย้งดูเดก็และการศกึษา 
子育てと教育 

 

(1)บรกิารสุขภาพแม่และเดก็ ････････････････････････････････ 
p. 83 

母子保健サービス  

(2)ความชว่ยเหลอืดา้นการเลีย้งดูเดก็ ･･･････････････････････ p. 90 
子育て支援 

(3)การศกึษาส าหรบัเดก็ ･･･････････････････････････････････ p.93 
子どもの教育 
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(1)บรกิารสุขภาพแม่และเดก็  

  

บรกิารสุขภาพแม่และเดก็ 母子保健サービス 

【เมือ่พบว่าต ัง้ครรภ】์ 

ในประเทศญีปุ่่น มบีรกิารต่างๆส าหรบัหญงิมคีรรภแ์ละเด็กทารก 

อยา่งไรก็ตาม 

การขอรบับรกิารต่างๆเหลา่นีท้่านจ าเป็นตอ้งลงทะเบยีนถิน่ทีอ่ยู(่จมูิ

นโทโรคุ)（ดูหวัขอ้「ขัน้ตอนปฏบิตัสิ าหรบัคนตา่งชาต」ิหนา้ 

7ประกอบ） 

ส าหรบัผูต้ ัง้ครรภแ์ละตอ้งการจะคลอดในประเทศญีปุ่่น 

กรณุาแจง้การตัง้ครรภ(์ขอรบัแบบฟอรม์ไดท้ีส่ถานพยาบาลแผนกสู

ตนิารเีวช)ทีส่ถานีอนามยัอ าเภอแผนกสขุภาพ, ทีท่ีว่า่การอ าเภอ 

เคนโคคะมาโดกจุ ิ(ช ัน้2ทีว่า่การอ าเภอตกึ1),โฮเคนเซน็เตอร ์ 

ทีใ่ดทีห่น่ึงก็ได.้ 

เมือ่แจง้การตัง้ครรภแ์ลว้ท่านจะไดร้บัสมุดคู่มอืสขุภาพแม่และเด็ก(โ

บชเิคนโคเทะโจ)และใบตรวจสขุภาพทั่วไปส าหรบัผูต้ ัง้ครรภ,์ 

ใบตรวจสขุภาพของผูค้ลอดบตุร.นอกจากนี,้ทีส่ถานีอนามยัอ าเภอแ

ผนกสขุภาพ 

ยงัมสีมุดคู่มอืสขุภาพแม่และเด็กฉบบัภาษาตา่งประเทศไวบ้รกิารอกี

ดว้ย. กรณุาสอบถามรายละเอยีดตา่ง ๆ 

ไดท้ีอ่นามยัอ าเภอแผนกสขุภาพ. 

 

สมุดคู่มอืสขุภาพแม่และเด็กนีเ้ป็นบนัทกึการเจรญิเตบิโตของครรภ,์ 

ลกัษณะการคลอด, 

พฒันาการของทารกและประวตักิารฉีดวคัซนีตา่งๆ 

ซ ึง่เป็นขอ้มูลทีม่คีวามส าคญัมากกรณุาเก็บรกัษาไวใ้หด้.ี 

สว่นใบขอรบัการตรวจสขุภาพทัว่ไปส าหรบัผูต้ ัง้ครรภ ์

เป็นความชว่ยเหลอืยกเวน้ค่าใชจ้า่ยในการตรวจสขุภาพการตัง้ครร

ภท์ีส่ถานพยาบาลภายในจงัหวดันากาโนะในระหวา่งการตัง้ครรภ.์ 

ใบตรวจสขุภาพของผูค้ลอดบุตรน้ัน 

เป็นการชว่ยเหลอืทางดา้นค่าใชจ้า่ยในการตรวจสขุภาพของผูค้ลอ

ดบตุรทีส่ถานพยาบาลในจงัหวดันากาโนะหลงัคลอดบตุร. 

กรณุาแสดงใบตรวจสขุภาพแต่ละอยา่งนีท้ีแ่ผนกตอ้นรบัของสถานพ

ยาบาล. อกีทัง้, 

ยงัมกีารชว่ยเหลอืค่าใชจ้า่ยบางสว่นอนัเน่ืองมาจากการตัง้ครรภห์ล

【妊娠したら】 

日本では妊婦や乳幼児にさまざまなサ

−ビスが行われています。ただし、これら

のサ−ビスを受けるには住民登録（7 ペー

ジ「外国人の手続き」を参照）をしてい

なければなりません。  

妊娠し日本で出産される人は、妊娠届

（用紙は産科医院でもらえます）を、市

保健所健康課、市役所健康課窓口（第一

庁舎２階）、保健センターのいずれかに提

出してください。母子健康手帳及び妊婦

一般健康診査受診票・産婦健康診査受診

票が交付されます。また、市保健所健康

課には外国語版の母子健康手帳がありま

す。詳細については、市保健所健康課へ

お問い合わせください。 

 

母子健康手帳は妊娠中の経過、分娩状

態、赤ちゃんの発育や予防接種の記録な

どが記入されますので、なくさないよう

にしてください。妊婦一般健康診査受診

票は、妊娠中に長野県内の医療機関で受

診する妊婦健康診査の費用を補助するも

のです。産婦健康診査票は、出産後に長

野県内の医療機関で受診する産婦健康診

査の費用を補助するものです。各受診票

は、医療機関の窓口へ提出してご使用く

ださい。また、多胎を理由に通常の 14 回

を超えて妊婦一般健康診査を受診した場

合、費用の一部を補助します。詳細につ

いては、市保健所健康課へお問い合わせ
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ายคร ัง้และไดเ้ขา้รบัการตรวจสขุภาพทั่วไปส าหรบัผูต้ ัง้ครรภเ์กนิ14

คร ัง้ดว้ย. กรณุาสอบถามรายละเอยีดตา่ง ๆ 

ไดท้ีอ่นามยัอ าเภอแผนกสขุภาพ. 

อน่ึง,ท่านไม่สามารถใชใ้บตรวจสขุภาพนีเ้พือ่รบัการตรวจจากสถาน

พยาบาลนอกจงัหวดันากาโนะ 

กรณุาปรกึษาสถานีอนามยัอ าเภอแผนกสขุภาพ 

ください。 

 

長野県外の医療機関で受診する場合は、

お渡しした受診票を使うことができませ

んので、市保健所健康課へご相談くださ

い。 

【หลงัจากทีเ่ดก็คลอด】 

 เมือ่ท่านมาแจง้เกดิทีอ่ าเภอ ทา่นจะไดร้บั “อากาจงัโนะชโิอร”ิ 

ซ ึง่รวมเอกสารใบตรวจสขุภาพทารกและการฉีดวคัซนีเอาไวด้ว้ย 

กรณุาแจง้เกดิเด็กทีท่ีว่า่การอ าเภอนากาโนะแผนกชมินิมาโดคจุหิร ื

อทีส่ านักงานสาขา(ชโิช)ภายใน14วนันับตัง้แตว่นัทีเ่ด็กเกดิ

（ดหูวัขอ้“การแจง้เกดิ”หนา้ 13ประกอบ） 

【誕生したら】 

 赤ちゃんの健康診査・予防接種の受診

票が綴じ込まれている「赤ちゃんのしお

り」は、出生届により交付しています。

赤ちゃんが生まれたら、生まれた日から

14 日以内に出生届を市役所市民窓口、ま

たは支所に提出してください。（13 ペー

ジ“出生届”を参照） 

 นอกจากนี,้ 

ท่านจะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืค่าใชจ้า่ยในการคลอดจ านวนหน่ึงจากระบ

บประกนัสขุภาพทีท่่านเขา้ประกนัอยู ่

ในกรณีทีท่่านเขา้ประกนัสขุภาพประชาชน 

กรณุายืน่ค ารอ้งทีท่ีว่า่การอ าเภอแผนกประกนัสขุภาพประชาชนเมื่

อท่านมาแจง้เกดิ ส าหรบัผูท้เีขา้ประกนัสขุภาพของทีท่ างาน 

กรณุาตดิต่อสอบถามจากเจา้หนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบเร ือ่งประกนัสขุภาพ

ของทีท่ างานของท่าน 

 また、加入している健康保険制度から

は出産育児一時金が支給されます。国民

健康保険に加入している場合は、出生届

の際に市役所国保・高齢者医療課に申請

してください。勤務先の健康保険に加入

している場合は、勤務先の担当者にお問

い合わせください。 

【รายการตรวจสขุภาพทารก・ช ัน้เรยีนสขุภาพ・ใหค้ าปรกึษา】 【乳幼児健康診査・健康教室・相談一覧】 

ชนิด ผูร้บับรกิาร สถานที ่ ชว่งเวลา 

ตรวจสขุภาพเด็ก 

อาย ุ4เดอืน 
เด็กอาย3ุ～5เดอืน โฮเคนเซน็เตอร ์

ตลอดปี 

ตรวจสขุภาพทั่วไปส าหรบัทารก เด็กอาย3ุ～11เดอืน 
สถานพยาบาลทีก่ า

หนด 

ช ัน้เรยีนสขุภาพเด็ก 

อาย ุ7～8เดอืน 
เด็กอาย7ุ～9เดอืน โฮเคนเซน็เตอร ์

ตรวจสขุภาพเด็ก 

อาย ุ9～10 เดอืน 
เด็กอาย9ุ～10เดอืน 

สถานพยาบาลทีก่ า

หนด 

ตรวจสขุภาพเด็ก 

อาย1ุขวบ 6เดอืน 

เด็กอาย1ุขวบ6เดอืน～

1ขวบ11เดอืน 

โฮเคนเซน็เตอร ์ช ัน้เรยีนสขุภาพส าหรบัเด็กอาย2ุขวบ 
เด็กอาย ุ2 ขวบ～

2ขวบ11เดอืน 

ตรวจสขุภาพเด็กอาย3ุขวบ 
เด็กอาย3ุขวบ6เดอืน～

3ขวบ11เดอืน 
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（前掲表の日本語版） 

 

種  類 対  象 会  場 実施時期 

4 か月児健康診査 3～5 か月児 保健センター等 

年間 

乳児一般健康診査 3～11 か月児 指定医療機関 

7～8 か月児健康教室 7～9 か月児 保健センター等 

9～10 か月児健康診査 9～10 か月児 指定医療機関 

1 歳 6 か月児健康診査 
1 歳 6 か月 

～１歳 11 か月児 

保健センター等 
2 歳児健康教室 2 歳～2 歳 11 か月児 

3 歳児健康診査 
3 歳 6 か月 

～3 歳 11 か月児 

健康・育児相談 乳幼児の保護者等 

問い合わせ 長野市保健所健康課 健康づくり担当 TEL: 026-226-9961 

母子保健担当  TEL: 026-226-9963 

時間：月～金 8:30～17:15 (祝日を除く) 

 
 

【การฉีดวคัซนีป้องกนัโรคส าหรบัทารก】 

อ าเภอมีบรกิารฉีดวคัซนีป้องกนัโรคส าหรบัทารก อย่างไรก็ตาม 

เนือ้หาการใหบ้รกิารฉีดวคัซนีอาจมกีารเปลีย่นแปลงเน่ืองการกา

รแกไ้ขกฏหมายวา่ดว้ยการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคและอืน่ๆ  

【乳幼児のための予防接種】 

乳幼児に対して予防接種が行われていま

す。予防接種は法の改正等により内容が変

更になることがあります。 

 

ใหค้ าปรกึษาสขุภาพ・การเลีย้งเด็ก ผูป้กครองของทารกและอืน่ๆ 

ตดิต่อสอบถามสถานีอนามยัอ าเภอนากาโนะ แผนกเคงโคคะ เคงโคซคูรุทินัโท TEL: 026-226-9961  
                     โบชโิฮเคนทนัโท   TEL: 026-226-9963 
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Ｈｉｂ 

(เชือ้อนิฟลเูอนซา่ｂ) 

 

・ในกรณีทีเ่ร ิม่ฉีดเมือ่อาย ุ2 เดอืน ～7 เดอืนเต็ม ：

ฉีดวคัซนี 4 คร ัง้ 

 ฉีดชดุแรก ：ฉีด 3 คร ัง้หา่งกนั 27 วนั～56 

วนัจนกวา่จะถงึอายคุรบ1ปี 

 ฉีดกระตุน้：หลงัจากฉีดเข็มทีส่ามแลว้ฉีดวคัซนีอกี 

1 คร ัง้ในชว่ง7เดอืน～13เดอืน 

・ในกรณีทีเ่ร ิม่ฉีดเมือ่อาย ุ7 เดอืน ～1 ปีเต็ม：ฉีด 3 

คร ัง้  

 ฉีดชดุแรก ：ฉีด 2 คร ัง้หา่งกนั 27 วนั～56 

วนัจนกวา่จะถงึอายคุรบ1ปี 

 ฉีดกระตุน้：หลงัจากฉีดเข็มทีส่องแลว้ฉีดวคัซนีอกี 

1 คร ัง้ในชว่ง7เดอืน～13เดอืน 

・ในกรณีทีเ่ร ิม่ฉีดเมือ่อาย ุ1 ปี ～5 ปีเต็ม：ฉีดวคัซนี 

1 คร ัง้ 

ตลอดปี

（ทีส่ถานพยาบาลทีก่ าหนดใ

ห）้ 

เช ือ้ปอดอกัเสบในเด็ก 

・ในกรณีทีเ่ร ิม่ฉีดเมือ่อาย2ุเดอืน～7เดอืนเต็ม：   

ฉีดวคัซนี 4คร ัง้ 

 ฉีดชดุแรก：ฉีด3คร ัง้หา่งกนั 27วนัขึน้ไป 

จนถงึอาย1ุขวบ 

 ฉีดกระตุน้ ：หา่งจากฉีดคร ัง้ที ่3 เป็นเวลา 60 

วนัขึน้ไป ฉีดอกี1เข็มหลงัอาย1ุขวบขึน้ไป  

・ในกรณีทีเ่ร ิม่ฉีดเมือ่อาย7ุเดอืน～1ขวบเต็ม：

ฉีดวคัซนี 3 คร ัง้ 

 ฉีดชดุแรก ：ฉีด2คร ัง้หา่งกนั 

27วนัขึน้ไปจนกวา่จะถงึอายคุรบ1ปี1เดอืน 

 ฉีดกระตุน้ ：หา่งจากฉีดคร ัง้ที ่2 เป็นเวลา 60 

วนัขึน้ไป ฉีดอกี1เข็มหลงัอาย1ุขวบขึน้ไป 

・ในกรณีทีเ่ร ิม่ฉีดเมือ่1 ปี～2 ปีเต็ม：ฉีด 2 คร ัง้ 

หา่งกนั 60วนัขึน้ไป 

・ในกรณีทีเ่ร ิม่ฉีดเมือ่2 ปี～5 ปีเต็ม：ฉีดวคัซนี 1 

คร ัง้ 

ตลอดปี

（ทีส่ถานพยาบาลทีก่ าหนดใ

ห）้ 

ＤＰＴ－ＩＰＶ 

（คอตบี・ไอกรน・บาดทะยกั・

โปลโิอ） 

ฉีดชดุแรก ：ในชว่งแรกเกดิ 3เดอืน～ไม่เกนิ 7ขวบ 

6เดอืน  ฉีด３คร ัง้ แตล่ะคร ัง้ใหห้า่งกนั 20วนั～56วนั 

ฉีดกระตุน้：หลงัจากฉีดเข็มทีส่ามแลว้ 

ใหฉี้ดอกี1คร ัง้ในชว่ง12เดอืน～18เดอืน 

ตลอดปี 

(ทีส่ถานพยาบาลทีก่ าหนดให)้ 

ＩＰＶ 

(โปลโิอ) 
เชน่เดยีวกบัＤＰＴ－ＩＰＶ 

ตลอดปี

（ทีส่ถานพยาบาลทีก่ าหนดใ

ห）้ 

ＤＴ 

（คอตบี・บาดทะยกั） 
ในชว่งอาย1ุ1 ปี ～ไม่เกนิ13 ปี ฉีด1คร ัง้ 

ตลอดปี

（ทีส่ถานพยาบาลทีก่ าหนดใ

ห）้ 

ＢＣＧ หลงัเกดิ 3เดอืน～ไม่เกนิ1ปี ฉีด1คร ัง้ 
ตลอดปี

（ทีส่ถานพยาบาลทีก่ าหนดใ

ห）้ 
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ชนิดของวคัซนี ผูร้บับรกิาร ชว่งเวลา 

MR 

(หดั・ หดัเยอรมนั) 

ระยะที1่：1ขวบ～ไม่เกนิ2ขวบ ฉีด1คร ัง้ 

ระยะที：่ในชว่ง1ปีกอ่นเด็กเขา้โรงเรยีนประถมศกึษา 

ฉีดอกี1คร ัง้ 

ตลอดปี

（ทีส่ถานพยาบาลทีก่ าหนดใ

ห）้ 

โรคอสีกุอใีส 
อาย1ุขวบ ~ ไม่เกนิ3ชวบ ฉีด2คร ัง้ 

ใหห้า่งใน6เดอืน~12เดอืน 

ตลอดปี

（ทีส่ถานพยาบาลทีก่ าหนดใ

ห）้ 

โรคไขส้มองอกัเสบ 

ระยะที1่：ในชว่งอาย3ุขวบ～ไม่เกนิ7ขวบ6เดอืน 

ใหร้บัการฉีด2คร ัง้ใหห้า่งกนั 6วนั～28วนั 

หลงัจากฉีดเข็มที2่แลว้ ประมาณอกี 

1ปีขึน้ไปใหฉี้ดอกี1คร ัง้ 

※หากตอ้งการฉีดในระหวา่งอาย６ุเดอืน～

３ขวบ กรณุาปรกึษาแพทย ์ 

ระยะที ่2：ฉีดอกี1คร ัง้ในชว่ง 9ขวบ～ไม่เกนิ13ขวบ  

※ เด็กทีเ่กดิในชว่งระหว่างวนัที ่2 เมษายน ค.ศ. 

1995 ถงึวนัที１่เมษายน ค.ศ. 2007 

แมว้่าอายุจะไม่ไดอ้ยู่ในชว่งระยะ1และระยะ2ข ้

างตน้ 

สามารถขอรบัการฉีดวคัซนีไดจ้นถงึวนักอ่น

วนัเกดิอายุ20ปี   

ตลอดปี

（ทีส่ถานพยาบาลทีก่ าหนดใ

ห）้ 

โรคไวรสัตบัอกัเสบ B 

หลงัเกดิจนถงึไม่เกนิ1ปีฉีด３คร ัง้ 

・ใหร้บัการฉีด2คร ัง้ห่างกนัไม่ต ่ากว่า27วนั（ ４

อาทติย）์หลงัจากฉีดเข็มที２่

แลว้ใหฉี้ดอกี1คร ัง้ห่างจากเข็มแรกไม่ต ่าก

ว่า139วนั（20อาทติย）์ 

※ตลอดปี

（สถานพยาบาลทีก่ าหนด

ให）้ 

มะเรง็ปากมดลูก 

เด็กหญงิทีม่อีายตุรงกบัชว่งอายนัุกเรยีนช ัน้ป.6 ～

ม.4 ：สามารถเลอืกวคัซนีชนิดใดชนิดหน่ึงใน2ชนิด 
โดยฉีด3คร ัง้ 
・ในกรณีทีเ่ลอืกฉีดวคัซนีชนิด2สายพนัธุ(์ซาบารคิ) 
 ใหฉี้ดคร ัง้ที2่หลงัจากฉีดคร ัง้แรก1เดอืน 
 ใหฉี้ดคร ัง้ที3่หลงัจากฉีดคร ัง้แรก6เดอืน 

・ในกรณีทีเ่ลอืกฉีดวคัซนีชนิด4สายพนัธุ(์กาดาซลิ)  
ใหฉี้ดคร ัง้ที2่หลงัจากฉีดคร ัง้แรก2เดอืน 

 ใหฉี้ดคร ัง้ที3่หลงัจากฉีดคร ัง้แรก6เดอืน 
 

ตลอดปี

（ทีส่ถานพยาบาลทีก่ าหนดใ

ห）้ 

ไวรสัโรตา้ 

เลอืกวคัซนีจากวคัซนี 2 ประเภทนี ้
◎ในกรณีทีเ่ลอืกฉีดวคัซนีชนิด 1 สายพนัธุ(์โรตารกิซ)์ 

ฉีดวคัซนี 2 คร ัง้ โดยเวน้ระยะหา่งกนั 27 วนัขึน้ไป 

หลงัเกดิได ้6 สปัดาห0์วนัจนถงึ 24 สปัดาห0์วนั 

◎ในกรณีทีเ่ลอืกฉีดวคัซนีชนิด 5 สายพนัธุ(์โรตาเทค) 

 ฉีดวคัซนี 3 คร ัง้โดยเวน้ระยะหา่งกนั 27 

วนัขึน้ไปหลงัเกดิได ้6 สปัดาห0์วนัจนถงึ 32 

สปัดาห0์วนั 

※ไม่วา่จะฉีดวคัซนีตวัใดก็ตาม 

เด็กควรไดร้บัการฉีดวคัซนีเข็มแรกหลงัจากเกดิภาย

ในไม่เกนิ 14 สปัดาห6์วนั 

ตลอดปี

（ทีส่ถานพยาบาลทีก่ าหนดใ

ห）้ 
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（前掲表の日本語版） 

種 類 対   象 実施時期 

Ｈｉｂ 

（インフルエンザ菌ｂ型） 

 

・生後 2 か月～7 か月未満で接種を始める場合：4 回接種 

 初回：27 日～56 日の間隔で 1 歳になるまでに 3 回接種 

 追加：3 回目終了後 7 か月～13 か月の間に 1 回接種 

・生後 7 か月～1 歳未満で接種を始める場合：3 回接種 

 初回：27 日～56 日の間隔で 1 歳になるまでに 2 回接種 

 追加：2 回目終了後 7 か月～13 か月の間に 1 回接種 

・1 歳～5 歳未満で接種を始める場合：1 回接種 

通年 

（指定医療機関） 

小児用肺炎球菌 

・生後 2 か月～7 か月未満で接種を始める場合：4 回接種 

 初回：27 日以上の間隔で 1 歳になるまでに 3 回接種 

 追加：3 回目終了後 60 日以上あけて 1 歳以降に 1 回接種 

・生後 7 か月～1 歳未満で接種を始める場合：3 回接種 

 初回：27 日以上の間隔で 1 歳１か月になるまでに 2 回接

種 

 追加：2 回目終了後 60 日以上あけて 1 歳以降に 1 回接種 

・1 歳～2 歳未満で接種を始める場合：60 日以上の間隔で 2

回接種 

・2 歳～5 歳未満で接種を始める場合：1 回接種 

通年 

（指定医療機関） 

ＤＰＴ－ＩＰＶ 

（ジフテリア・百日せき・

破傷風・ポリオ） 

初回：生後 3 か月～7 歳 6 か月未満で、20 日～56 日の間隔

で 3 回接種 

追加：3 回目終了後 12 か月～18 か月の間に 1 回接種 

通年 

（指定医療機関） 

ＩＰＶ（ポリオ） ＤＰＴ－ＩＰＶと同様 
通年 

（指定医療機関） 

ＤＴ 

（ジフテリア・破傷風） 
11 歳～13 歳未満で 1 回接種 

通年 

（指定医療機関） 

ＢＣＧ 生後 3 か月～1 歳未満で 1 回接種 
通年 

（指定医療機関） 

ＭＲ 

（麻しん・風しん） 

第 1 期：1 歳～2 歳未満で 1 回接種 

第 2 期：小学校就学前 1 年の間で 1 回接種 

通年 

（指定医療機関） 

水痘 1 歳～3 歳未満で、6 か月～12 か月の間隔で 2 回接種 
通年 

（指定医療機関） 

日本脳炎 

第 1 期： 

3 歳～7 歳 6 か月未満で、6 日～28 日の間隔で 2 回接種 

2 回目終了後おおむね 1 年あけて 1 回接種 

※６ヵ月～３歳の間に接種を希望する場合は、医師にご相

談ください。 

第 2 期：9 歳～13 歳未満で 1 回接種 

※平成 7 年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日生まれの人は、第

1 期・第 2 期の対象年齢を過ぎた場合でも、20 歳の誕生日

の前日まで接種を受けることができます。 

通年 

（指定医療機関） 
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種 類 対   象 実施時期 

B 型肝炎 

生後１歳未満で３回接種。 

・接種間隔 27 日（４週）以上の間隔をおいて２回接種した

後、１回目の接種から 139 日（20 週）以上あけて１回接種 

※通年 

（指定医療機関） 

子宮頸がん 

小学 6 年生～高校 1 年生に相当する年齢の女性：2 種類の

ワクチンのどちらかを選択して 3 回接種 

・2 価ワクチン（サーバリックス）で接種する場合 

 2 回目は 1 回目の接種から 1 か月後 

 3 回目は 1 回目の接種から 6 か月後 

・4 価ワクチン（ガーダシル）で接種する場合 

 2 回目は 1 回目の接種から 2 か月後 

 3 回目は 1 回目の接種から 6 か月後 

通年 

（指定医療機関） 

ロタウイルス 

2 種類のワクチンのどちらかを選択 

◎1 価ワクチン（ロタリックス）で接種する場合 

 出生 6 週 0 日後から 24 週 0 日後までに 27 日以上の間 

隔で 2 回接種 

◎5 価ワクチン（ロタテック）で接種する場合 

 出生 6 週 0 日後から 32 週 0 日後までに 27 日以上の間 

隔で 3 回接種 

※いずれのワクチンも、初回接種は出生 14 週 6 日後まで 

に接種 

通年 

（指定医療機関） 

 

ตดิต่อสอบถาม สถานีอนามยัอ.นากาโนะ แผนกสขุภาพ 

คนัเซนโชไทซาคุทนัโท  

TEL：026-226-9964 

วนัเวลา：จนัทร～์ศุกร ์ 8:30～17:15 

(ยกเวน้วนัหยดุราชการ) 

問い合わせ 長野市保健所 健康課感

染症対策担当 

TEL：026-226-9964 

時間：月～金 8:30～17:15 (祝日を除く) 

 

  



 90 

(2)ความชว่ยเหลอืดา้นการเลีย้งดูเดก็ 
 

ความชว่ยเหลอืดา้นการเลีย้งดูเด็ก 子育て支援 

【เงินชว่ยเหลอื】 

①  เงนิชว่ยเหลอืเด็ก (จโิดเทะอาเตะ) 

เงนิชว่ยเหลอืเด็กเป็นเงนิสวสัดกิารทีจ่า่ยใหแ้กผู่ใ้หก้ารดูแลเลีย้งดู

เด็กทีม่อีายกุอ่นจบการศกึษาในระดบัมธัยมตน้(มขีอ้จ ากดัดา้นรา

ยได)้  

ตดิต่อสอบถาม  

ทีว่า่การอ.นากาโนะแผนกโคโซดาเตะคาเตฟุกชุ ิ 

TEL：026-224-5031 

วนัเวลา：จนัทร～์ศุกร ์8:30～17:15

（ยกเวน้วนัหยดุราชการ） 

【給付金】 

① 児童手当 

児童手当は中学校修了前までの児童を養

育している人に支給されます。（所得制限が

あります。） 

 

問い合わせ  

長野市役所子育て家庭福祉課 

TEL：026-224-5031 

時間：月～金 8:30～17:15（祝日を除く） 

② เงนิชว่ยเหลอืค่าเลีย้งดูเด็ก 

เงนิชว่ยเหลอืค่าเลีย้งดูเด็กเป็นเงนิสวสัดกิารทีใ่หแ้กค่รอบ

ครวัทีม่ผีูป้กครองเพยีงคนเดยีว 

และครอบครวัทีบ่ดิาหรอืมารดามคีวามพกิารในระดบัรนุแรง 

โดยบดิาหรอืมารดา 

มสีทิธไิดร้บัเงนิชว่ยเหลอืค่าเลีย้งดูเด็กนีจ้นถงึปีทีเ่ด็กอาย ุ

18ปีเต็ม（มขีอ้จ ากดัเร ือ่งรายไดแ้ละอืน่ๆ） 

ตดิต่อสอบถามทีว่า่การอ.นากาโนะแผนกโคโซดาเตะคาเตฟุกชุ ิ

TEL：026-224-5031 

วนัเวลา：จนัทร～์ศุกร ์8:30～17:15

（ยกเวน้วนัหยดุราชการ） 

② 児童扶養手当 

ひとり親家庭、あるいは父又は母が重度

の障害をもつ家庭で、18 歳に達する年の年

度末までの児童を養育している父または母

には児童扶養手当が支給されます。（所得制

限等があります。） 

問い合わせ  

長野市役所子育て家庭福祉課 

TEL：026-224-5031 

時間：月～金 8:30～17:15（祝日を除く） 

 ③เงนิสวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาลเด็กเล็กและอืน่ๆ 

เป็นเงนิชว่ยเหลอืทีแ่บ่งเบาภาระสว่นหน่ึงของค่ารกัษาพยาบาล

ของเด็กทีม่อีายตุัง้แต่แรกเกดิจนถงึช ัน้มธัยมศกึษาปีที3่ 

ทีเ่ขา้รบัการตรวจรกัษาทีส่ถาบนัการแพทย ์

(รวมรา้นจดัจ าหน่ายยาฯลฯ)  

ตดิต่อสอบถาม ทีว่า่การอ.นากาโนะแผนกฟุคุชไิทซาคุ 

TEL：026-224-7829  

วนัเวลา：จนัทร～์ศุกร ์8:30～17:15

（ยกเวน้วนัหยดุราชการ） 

③ 乳幼児等福祉医療費給付 

０歳から中学校３年生までの子どもが、

病気やケガなどで医療機関（薬局などを含

む）を受診したときの医療費の一部を助成

します。 

問い合わせ 長野市役所福祉政策課 

TEL：026-224-7829 

時間：月～金 8:30～17:15（祝日を除く） 
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【สถานเลีย้งเดก็(โฮอคิุเอน)】 

สถานเลีย้งเด็กเป็นสถานทีดู่แลเด็กเล็กแทนผูป้กครองทีไ่ม่สามาร

ถดูแลบุตรหลานของตนที่บา้นไดเ้น่ืองจากท างานหรอืเจ็บป่วย 

การสมคัรขอเขา้สถานเลีย้งเด็กจะตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี ้

 เป็นเด็กทีอ่าศยัอยูใ่นอ าเภอนากาโนะ 

 สามารถใชช้วีติรว่มกบัเด็กอืน่ๆในสถานเลีย้งเด็ก 

 มีหลกัฐานแสดงว่าไม่สามารถดูแลเด็กที่บา้นได ้เชน่ 

ผู ้ปกครองต ้องท างาน（64ช ั่วโมงขีน้ไปต่อเดือน）, 

เจ็บป่วย, หรอืตอ้งพยาบาลดูแลผูป่้วยที่อาศยัอยู่ดว้ยกนั 

เป็นตน้ 

【保育園】 

 保育園は、保護者が働いていたり、病気

のため家庭内で保育することができないと

きに、保護者に代わって子どもを保育する

施設です。そのため、申し込みの際は以下

の条件を全て満たしていることが必要にな

ります。 

・長野市に住んでいる子ども 

・保育園での集団生活に支障のない子ども 

・保護者の仕事（月 64 時間以上）、病気、

同居する病人の介護などで、家庭内で保育

できないと認められたとき 

ในอ าเภอนากาโน่มสีถานเลีย้งเด็กอยู7่3แห่งสถานดูแลเด็ก(

โคโดโมะเอน)ทีไ่ดร้บัการรบัรอง15แห่ง 

และมอียู5่แห่งเป็นศูนยด์ูแลเด็กระดบัทอ้งถิน่ 

長野市内には 73 園の保育園、15 園の認定

こども園、5 園の地域型保育事業がありま

す。があります。 

①ค่าฝากเลีย้ง 

อตัราค่าฝากเลีย้งดูเด็กทีส่ถานเลีย้งเด็กค านวณตามจ านวนสดัส่

วนภาษรีายไดพ้ลเมอืงทอ้งถิน่ของผูป้กครอง 

（ดหูวัขอ้「ภาษีอากร」หนา้ 21ประกอบ） 

   อน่ึง, 

เด็กทีม่อีายุ3ขวบขึน้ไปทีเ่ขา้สถานรบัเลีย้งเด็กเล็กและสถานดูแลเด็ก

โดยใชร้ะบบการฝากเลีย้งดูแลเด็กฟรน้ัีน,ไม่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมใน

การฝากเลีย้งดูเด็ก 

①保育料 

保育料は、保護者の市町村民税所得割課

税額（21 ページ「税金」参照）によって決

まります。 

なお、3 歳児以上は幼児教育・保育の無償

化により保育料が無償となります。 

② การฝากดูแลเด็กช ัว่คราว 

ในกรณีทีค่รอบครวัมปัีญหาในการดูแลเด็กในชว่งระยะเวลาหน่ึ

ง สามารถขอฝากเลีย้งเด็กไวท้ีส่ถานเลีย้งเด็กไดไ้ม่เกนิ1- 

3วนัต่อสปัดาห.์ 

จ านวนวนัทีส่ามารถขอฝากเลีย้งอาจแตกตา่งกนั 

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเหตุผลในการขอฝาก. 

ตดิต่อสอบถาม ทีว่า่การอ.นากาโนะแผนกโฮอคิ・ุโยชเิอนคะ 

TEL：026-224-8031 

วนัเวลา：จนัทร～์ศุกร ์8:30～17:15

（ยกเวน้วนัหยดุราชการ） 

②一時預り 

家庭での保育が一時的に困難な場合、週

１~３日を上限として、子どもを保育園に預

けることができます。 

利用の理由により、利用日数上限が異な

ります。 

問い合わせ 

長野市役所保育・幼稚園課 

TEL：026-224-8031 

時間：月～金 8:30～17:15（祝日を除く） 
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【โรงเรยีนอนุบาล(โยชเิอน)】 

โรงเรยีนอนุบาลรบัเด็กอายตุัง้แต3่ปีเต็ม 

วธิกีารสมคัรเขา้เรยีน,เวลาเปิดเรยีน, คา่เลา่เรยีนและอืน่ๆน้ัน 

แต่ละโรงเรยีนก าหนดไวต้า่งกนั อยา่งไรก็ตาม 

บางโรงเรยีนอาจรบัเด็กเขา้เรยีนตัง้แต่อาย２ุปีเต็ม 

ดงัน้ันกรณุาสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิจากโรงเรยีนแต่ละแห่งโด

ยตรง  

ในอ าเภอนากาโนะมโีรงเรยีนอนุบาลอยู1่9แห่ง 

สถานดูแลเด็ก(โคโดโมะเอน)ทีไ่ดร้บัการรบัรอง 15แห่ง 

ตดิต่อสอบถาม ทีว่า่การอ.นากาโนะแผนกโฮอคิคุะ・โยชเิอน 

TEL：026-224-8031 

วนัเวลา：จนัทร～์ศุกร ์8:30～17:15（ยกเวน้วนัหยดุราชการ） 

【幼稚園】 

幼稚園は、満 3 歳から入ることが出来ま

す。入園の方法、開園時間、保育料などは

各園によって異なります。なお、満 2 歳児

のお子さんの入園が可能な園もありますの

で、詳細は各幼稚園にお問い合わせくださ

い。 

長野市内には、19 園の幼稚園と 15 園の

認定こども園があります。 

問い合わせ 長野市役所保育・幼稚園課 

TEL：026-224-8031 

時間：月～金 8:30～17:15（祝日を除く） 

【โครงการท ัว่ไปส าหรบัดูแลเดก็หลงัเลกิเรยีน】 

เป็นโครงการ 

เพือ่ใหเ้ด็กๆไดม้โีอกาสมาเลน่,ใชช้วีติ,มปีฏสิมัพนัธห์รอืมกีจิกรรม

สรา้งเสรมิประสบการณต์่างๆหลงัเลกิเรยีนหรอืในวนัหยดุ 

ใชส้ถานทีใ่นจโิดคงั, จโิดเซน็เตอร,์ จโิดคลบั, 

โคโดโมะพลาซา่เป็นสถานทีด่ าเนินโครงการ 

โดยแต่ละศูนยจ์ะก าหนดคุณสมบตัขิองเด็กทีส่ามารถใชบ้รกิาร

สถานทีด่งักลา่วไวต้่างกนั บางแห่งจ ากดัเฉพาะ

「เด็กนักเรยีนช ัน้ประถมศกึษา 

ทีผู่ป้กครองไม่อยูบ่า้นเพราะตอ้งท างานตอนกลางวนั」เท่าน้ัน 

แต่บางแห่งก็ยอมรบั

「เด็กนักเรยีนช ัน้ประถมศกึษาทกุคนทีป่ระสงคใ์ชบ้รกิารสถานที」่ 

ซ ึง่โรงเรยีนประถมในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาต่างๆจะมขีอ้ก าหนดแตก

ต่างกนัออกไป ค่าใชบ้รกิารเดอืนละ2,000เยน 

และจ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในกรณีใชบ้รกิารลว่งเวลา 

แต่ละศูนยก์ าหนด 

วนัและเวลาท าการและการใชบ้รกิารลว่งเวลาแตกตา่งกนัไปดว้ย 

กรณุาสอบถามรายเอยีดทีศู่นยแ์ต่ละศูนยห์รอืที ่

แผนกโคโดโมะเซซาคคุะ   

ตดิต่อสอบถามทีว่า่การอ าเภอนากาโนะ แผนกโคโดโมะเซซาคคุะ 

TEL：026-224-6796 

FAX：026-224-7648 

วนัเวลา：จนัทร～์ศุกร ์8:30～17:15（ยกเวน้วนัหยดุราชการ） 

【放課後子ども総合プラン】 

放課後や学校休業日等の子どもたちの遊

びや生活の場、交流・各種体験活動等の機

会を提供する事業です。実施施設は児童館、

児童センター、児童クラブ、子どもプラザ

です。 

対象児童は、「保護者が昼間働いているた

め自宅にいない小学生」に限定する施設や

「全ての希望する小学生」としている施設

など小学校区によって様々です。利用料は

月額 2,000 円で延長利用をする場合は別途

料金が必要です。開館日、開館時間、延長

実施時間は施設により異なりますので、詳

しくは各施設又はこども政策課までお問い

合わせください。 

問い合わせ 長野市役所こども政策課 

TEL：026-224-6796 

FAX：026-224-7648 

時間：月～金 8:30～17:15（祝日を除く） 
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(3)การศกึษาส าหรบัเดก็ 

 

การศกึษาส าหรบัเด็ก 子どもの教育 

【การศกึษาในโรงเรยีนญีปุ่่น】 

 โรงเรยีนญีปุ่่นจะเร ิม่ปีการศกึษาในเดอืนเมษายน โดยทัว่ไป 

การศกึษาในระดบัประถมศกึษามทีัง้หมด6ปี, 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้3ปี, และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย3 

ปี  

ในประเทศญีปุ่่นการศกึษาระดบัประถมศกึษาและมธัยมตน้เป็นกา

รศกึษาภาคบงัคบั 

ช ัน้ปีในแต่ละปีการศกึษาจะแบ่งตามอายซุ ึง่ตดัสนิตามวนัเกดิ 

โดยแต่ละช ัน้ปีจะมเีด็กทีเ่กดิตัง้แต่วนัที2่เมษายน～

1เมษายนปีถดัไป  

โรงเรยีนประถมศกึษาจะรบัเด็กทีม่อีาย6ุขวบเต็มขึน้ไปเขา้เรยีนใ

นเดอืนเมษายนและรบัการศกึษาในระดบัประถมศกึษารวม6ปี 

เมือ่ส าเรจ็การศกึษาช ัน้ประถมศกึษาแลว้เขา้เรยีนต่อในระดบัมธั

ยมตน้３ปี จงึส าเรจ็การศกึษา  

【日本の学校教育】 

 日本の学校は 4 月に始まります。一般的

に、小学校は 6 学年、中学校は 3 学年、高

校は 3 学年から成っています。日本の場合、

小学校と中学校は義務教育です。各学年は、

4 月 2 日生～翌年 4 月 1 日生で区切られて

います。小学校は満 6 歳を過ぎた最初の 4

月に入学し、6 年間の教育を受けます。小

学校を卒業すると中学校に入学し、3 年間

の教育を受け、卒業します。 

ตดิต่อสอบถาม 

 สนง.คณะกรรมการการศกึษาอ.นากาโนะ แผนกการศกึษาในโรงเรยีน  

TEL：026-224-5081 

วนัเวลา：จนัทร～์ศกุร ์8:30～17:15（ยกเวน้วนัหยดุราชการ） 

 โฮมเพจของกระทรวงศกึษาและวทิยาศาสตร ์

（เกีย่วกบัระบบโรงเรยีนในญีปุ่่ น） 

URL http://www.mext.go.jp/english/index.htm  

(ภาษาองักฤษ） 

問い合わせ  

 長野市教育委員会事務局学校教育課 

TEL：026-224-5081 

時間：月～金 8:30～17:15（祝日を除く） 

 文部科学省 HP（日本の学校制度） 

URL  

 

http://www.mext.go.jp/english/index.htm

（英語） 

【คา่เล่าเรยีนและหนงัสอืเรยีน】 

โรงเรยีนประถมและมธัยมตน้ของรฐับาลไม่ตอ้งเสยีค่าเลา่เรยีนและ

ค่าหนังสอืเรยีน 

แต่ผูป้กครองตอ้งรบัผดิชอบจา่ยค่าอาหารกลางวนัและค่าอปุกรณ์

การศกึษาเอง 

【授業料と教科書】 

 公立の小・中学校では授業料と教科書は

無償ですが、給食費や教材費等は保護者の

負担となります。 
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【ขัน้ตอนการเขา้ศกึษาของเดก็ตา่งชาต】ิ 

ถงึแมก้ารศกึษาภาคบงัคบัของโรงเรยีนในญีปุ่่นจะไม่ครอบคลมุ

นักเรยีนต่างชาต ิ,ทางสนง.คณะกรรมการการศกึษาอ.นากาโนะน้ั

นจะเป็นผูใ้หค้ าช ีแ้นะในการขอเขา้เรยีนในโรงเรยีนประถมและมธัย

มตน้. ในกรณีขอเขา้เรยีนในโรงเรยีนประถมและมธัยมตน้ 

การตดัสนิใหเ้ขา้ศกึษาในระดบัช ัน้เรยีนน้ันขึน้อยูก่บัอายขุองผูเ้รยี

น .หากผูเ้รยีนไม่ไดม้อีายอุยูใ่นวยัศกึษาภาคบงัคบัจะไม่สามารถเ

ขา้เรยีนได ้

ผูป้กครองทีป่ระสงคจ์ะใหบุ้ตรหลานของท่านเขา้เรยีนในโรงเรยีนป

ระถมและมธัยมตน้ของญีปุ่่น 

หลงัจากด าเนินการแจง้ยา้ยเขา้ทีแ่ผนกชมินิมาโดกจุแิลว้

（ดหูวัขอ้「ขัน้ตอนปฏบิตัสิ าหรบัคนต่างชาต」ิหนา้ 7 

ประกอบ）

กรณุาไปตดิต่อสอบถามทีส่นง.คณะกรรมการการศกึษาอ.นากาโ

นะแผนกการศกึษาโรงเรยีน 

โดยน าบตัรไซรวิการด์ของเด็กทีป่ระสงคจ์ะเขา้เรยีนและของผูป้กค

รองไปดว้ย  

ตดิต่อสอบถาม สนง.คณะกรรมการการศกึษาอ.นากาโนะ 

แผนกการศกึษาโรงเรยีน  

TEL：026-224-5063 

วนัเวลา：จนัทร～์ศุกร ์8:30～17:15

（ยกเวน้วนัหยดุราชการ） 

【外国籍児童生徒の就学手続】 

外国籍の児童生徒については日本の学校

への就学義務はありませんが、長野市教育

委員会は小・中学校への就学をお勧めして

います。小・中学校へ就学する場合には、

児童生徒本人の年齢に応じて学年が決まり

ます。ただし、義務教育の年齢でない場合

は就学できません。日本の小・中学校への

児童生徒の就学を希望する保護者は、戸籍・

市民窓口課で 転入手続き（7 ページ「外

国人の手続き」を参照）を行った後、当該

児童生徒及び保護者の在留カードを持って

長野市教育委員会事務局学校教育課へお越

しください。 

 

 

問い合わせ  

長野市教育委員会事務局 学校教育課 

TEL：026-224-5063 

時間：月～金 8:30～17:15（祝日を除く） 

【ＰＴＡ（สมาคมครูผูป้กครอง）】 

เป็นสมาคมทีก่อ่ตัง้ขึน้เพือ่กลุม่ผูป้กครองของเด็กนักเรยีนโรงเรยี

นเดยีวกนัเป็นส าคญั 

ผูป้กครองแต่ละคนจะตอ้งเขา้รว่มสมาคมพรอ้มๆกบัเมือ่บุตรของ

ตนเขา้โรงเรยีน และใหค้วามรว่มมอืกบัครทู ากจิกรรมต่างๆ, 

รวมถงึการท าความสะอาดโรงเรยีนหรอืชว่ยงานดา้นอืน่ ๆ 

เป็นตน้ เพือ่ประโยชนข์องเด็กๆ  

【ＰＴＡ（保護者と教師の会）】 

同じ学校に通う子どもたちの保護者が中

心となって作る会で、保護者は子どもの入

学と同時に PTA に加入し、先生と協力し合

って、学校の清掃や行事の手伝いなど、子

ども達のための様々な活動をします。 

【เงินชว่ยเหลอืการศกึษา】 

เป็นเงนิชว่ยเหลอืค่าอปุกรณก์ารศกึษาและค่าอาหารกลางวนัส าห

รบัเด็กทีป่ระสบความยากล าบากในการศกึษาเลา่เรยีนเน่ืองจากปั

ญหาทางดา้นเศรษฐกจิ 

และไดร้บัอนุมตัเิงนิชว่ยเหลอืจากคณะกรรมการการศกึษาอ าเภอ 

 ส าหรบัรายละเอยีด 

กรณุาตดิต่อสอบถามจากโรงเรยีนประถมและมธัยมศกึษาตอนตน้

ทีก่ าลงัศกึษาอยูห่รอืสอบถามทีส่นง.คณะกรรมการการศกึษาอ าเ

ภอนากาโนะ แผนกโซมุคะ 

  

【就学援助】 

 経済的理由により、小・中学校への就学

が困難と市教育委員会が認めた場合、学用

品の購入費や給食費への援助を受けること

ができます。 

詳しいことは通学する小・中学校、また

は長野市教育委員会事務局総務課へお問い

合わせください。 
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ตดิต่อสอบถาม  

สนง.คณะกรรมการการศกึษาอ.นากาโนะ แผนกโซมุคะ 

TEL：026-224-8597 

วนัเวลา：จนัทร～์ศุกร ์8:30～17:15（ยกเวน้วนัหยดุราชการ） 

問い合わせ  

長野市教育委員会事務局総務課 

TEL：026-224-8597 

時間：月～金 8:30～17:15（祝日を除く） 

【โรงเรยีนมธัยมปลาย】 

 โรงเรยีนมธัยมปลายในอ าเภอนากาโนะม3ีประเภทไดแ้ก ่

รร.มธัยมปลายของจงัหวดั,รร.มธัยมปลายของอ าเภอและ 

รร.มธัยมปลายเอกชน  รร.มธัยมปลายทุกแห่งมกีารเขา้ 

นักเรยีนตอ้งสอบผ่านจงึเขา้เรยีนได ้

ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิกรณุาตดิต่อสอบถามจากหน่วยงานดั

งต่อไปนี ้ 

 เกีย่วกบัรร.มธัยมปลายของจงัหวดั 

คณะกรรมการการศกึษาจ.นากาโนะ 

แผนกการศกึษามธัยมปลาย 

（TEL: 026-235-7430） 

 เกีย่วกบัรร.มธัยมปลายของอ าเภอนากาโนะ 

นากาโน่ชริทิสนึากาโนะโคโทกกัโก 

（TEL: 026-296-1241） 

 เกีย่วกบัรร.มธัยมปลายของเอกชน 

กรณุาตดิต่อสอบถามทีร่ร.มธัยมปลายแต่ละแห่ง 

【高 校】 

 長野市内にある高校は、県立高校、私

立高校の 3 種類に分けられます。どの高校

も、入学するためには入学試験を受け、合

格しなければなりません。詳しいことは下

記にお問い合わせください。 

・長野県立高校 

長野県教育委員会 高校教育課 

（TEL: 026-235-7430） 

・長野市立高校 

長野市立長野高等学校 

（TEL: 026-296-1241） 

・私立高校 

それぞれ学校へお問い合わせください。 

【การพจิารณาพเิศษในการสอบเขา้รร.มธัยมปลาย】 

ส าหรบัเด็กต่างชาตทิีอ่าศยัอยูใ่นประเทศญีปุ่่น 

มโีอกาสทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาพเิศษในการวดัความสามารถทาง

การศกึษา  

ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิกรณุาสอบถามไดท้ี ่  

ตดิต่อสอบถาม สนง.คณะกรรมการการศกึษาจ.นากาโนะ 

แผนกการศกึษาระดบัมธัยมปลาย  

TEL：026-235-7430 

วนัเวลา：จนัทร～์ศุกร ์8:30～17:15

（ยกเวน้วนัหยดุราชการ） 

【高校入試の特別配慮】 

在住外国人子女については、学力検査の

方法等について特別な配慮を受けられる場

合があります。 

詳しいことはお問い合わせください。 

問い合わせ  

長野県教育委員会事務局高校教育課 

TEL：026-235-7430 

時間：月～金 8:30～17:15（祝日を除く） 

【ระบบทุนการศกึษา・สนิเชือ่ส ารองเพือ่การศกึษา】 

อ าเภอนางาโน่มรีะบบใหทุ้นการศกึษา・

สนิเชือ่ส ารองเพือ่การศกึษาเพือ่ชว่ยเหลอืเด็กนักเรยีนทีป่ระสบคว

ามยากล าบากในการศกึษาในโรงเรยีนมธัยมปลาย 

คุณสมบตัใินการสมคัรขอรบัทุนการศกึษามดีงัต่อไปนี ้

 ส าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารสมคัรและอืน่ๆ 

กรณุาสอบถามจากสนง.คณะกรรมการการศกึษาอ.นากาโนะ 

แผนกโซมุคะ 

 

【奨学金・入学準備金貸付制度】 

長野市は、経済的な理由で高等学校・高

等専門学校での修学が困難な学生を支援す

るため、奨学金・入学準備金貸付制度を設

けています。 

申し込み方法など、詳しいことはお問い

合わせください。 
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ตดิต่อสอบถาม 

 สนง.คณะกรรมการการศกึษาอ.นากาโนะแผนกโซมุคะ 

TEL：026-224-8597 

วนัเวลา：จนัทร～์ศุกร ์8:30～17:15

（ยกเวน้วนัหยดุราชการ） 

問い合わせ 

長野市教育委員会事務局 総務課 

TEL：026-224-8597 

時間：月～金 8:30～17:15（祝日を除く） 

【การใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัการศกึษา】 

หากท่านมคีวามกงัวลใจเกีย่วกบัการศกึษาหรอืตอ้งการสอบถาม

ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

กรณุาตดิต่อขอรบัค าปรกึษาไดต้ามชอ่งทางทีไ่ดร้ะบุไวด้า้นลา่งนี.้ 

 ท่านจะไดร้บัค าตอบจากผูเ้ช ีย่วชาญโดยตรง 

ตดิต่อสอบถาม  

สนง.คณะกรรมการการศกึษาอ.นากาโนะแผนกการศกึษาโรงเรยีน  

TEL：026-224-5081 

วนัเวลา：จนัทร～์ศุกร ์8:30～17:15

（ยกเวน้วนัหยดุราชการ） 

【教育に関する相談】 

教育について心配なことがあるときや、

聞きたいことがあるときには、下記へご相

談ください。専門的な立場から相談にお答

えします。 

問い合わせ  

長野市教育委員会事務局学校教育課 

TEL：026-224-5081 

時間：月～金 8:30～17:15（祝日を除く） 
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7.บรกิารสาธารณะตา่งๆ 
公共サービス 

 

(1)แรงงาน・การจา้งงาน ･･････････････････････････････････ p. 98 
労働・雇用 

(2)สถานทีส่าธารณประโยชน ์ ･････････････････････････････ p. 100 
公共施設 
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(1)แรงงาน・การจา้งงาน 

 

แรงงาน・การจา้งงาน 労働・雇用 

ค น ต่ า ง ช า ติ ที่ ท า ง า น อ ยู่ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ญี่ ปุ่ น 

จ าเป็นตอ้งมีสถานภาพพ านัก(วีซ่า)ทีอ่นุญาติใหท้ างานได  ้

（ดูหวัขอ้「ขัน้ตอนเกีย่วกบัสถานภาพพ านัก」หนา้ 10 ประกอบ） 

 外国籍の人が日本国内で働く場合、就労

活動が認められる在留資格（10ページ「在

留手続き」を参照）を持つことが必要とな

ります。 

【การแนะน างาน】 

 ส านักงานจดัหางานของรฐั「ฮลัโหลเวริค์」

เป็นสถานทีแ่นะน างานทีต่รงกบัความตอ้งการและความสามารถข

องผูท้ีก่ าลงัหางานอยู ่นอกจากนี ้

ยงัท าหนา้ทีจ่ดัหาบุคคลากรทีเ่หมาะสมใหก้บับรษิทัทีก่ าลงัมองหา

บุคคลากรเขา้ท างานในบรษิทัอกีดว้ย.  

【職業紹介】 

 公共職業安定所「ハローワーク」は、仕

事を探している人に、その希望と能力に合

った職業を紹介しています。また、人材を

求めている会社には、その会社にふさわし

い人材を紹介しています。 

【ตดิตอ่สอบถาม】 

 ฮลัโหลเวริค์นากาโน่（TEL: 026-228-1300） 

ทีอ่ยู่ 3-2-3  นาคะโกโช, อ.นากาโนะ 

เวลาท าการ วนัจนัทร～์วนัศุกร：์8:30～17:15 

(หยดุวนัอาทติย,์ 

วนัหยดุราชการและวนัหยดุกอ่นและหลงัปีใหม่(ตัง้แต่29ธค.~3ม

ค.)) 

※ชว่งต่อเวลา 

จนัทร・์พธุ ：17:15~19:00 

เสาร(์ที1่และที3่ของเดอืน) 10:00~17:00  

※ในชว่งต่อเวลานี ้

ใหบ้รกิารใชค้อมพวิเตอรส์าธารณะเพือ่หาขอ้มูลเกีย่วกบั

การจา้งงาน, ใหค้ าปรกึษาเร ือ่งงานอาชพี 

และแนะน างานเท่าน้ัน. 

ภาษาจนี ทุกวนัจนัทร ์ 13：00～15：00น. 

ทุกวนัพุธ 13：00～16：00น. 

 

ภาษาโปรตุเกส ทุกวนัศุกร ์13：00～15：00น. 

 

 ฮลัโหลเวริค์ชโินโนอ（ิTEL: 026-293-8609） 

ทีอ่ยู่ 826-1 ทากาดะ,ฟุเซะ, ชโินโนอ,ิ อ.นากาโนะ 

เวลาท าการ  วนัจนัทร～์วนัศุกร：์8:30～17:15 

(หยดุวนัอาทติย,์ วนัหยดุราชการและวนัหยดุกอ่นและหลงัปีใหม่. 

【問い合わせ】 

 ハローワーク長野（TEL: 026-228-1300） 

住所 長野市中御所 3-2-3 

開庁時間 月曜日～金曜日：8:30～17:15 

（日・祝日及び年末年始(12 月 29 日～1 月 3

日）は休み）) 

※延長時間 

 月・水曜日  17時 15分～19時 00分 

 土曜日(第 1・第 3) 10 時 00分～17時 00分  

※延長時間は求人公開パソコン閲覧・職業相

談・職業紹介のみ 

中国語 毎週月曜日 13：00～15：00 

毎週水曜日 13：00～16：00 

ポルトガル語 毎週金曜日 13：00～15：00 

 

 

 

 

 

 

 ハローワーク篠ノ井（TEL: 026-293-8609） 

住所 長野市篠ノ井布施高田 826-1 

開庁時間 月曜日～金曜日：8:30～17:15 

（日・祝日及び年末年始は休み) 
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・ฮลัโหลเวริค์พลาซา่นากาโนะ 

ใหข้อ้มูลการรบัสมคัรงานและใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัการท างานเ

พือ่ชาวต่างชาตทิีป่ระสงคจ์ะท างาน. 

TEL 026-267-7895 

ทีอ่ยู่ มอนเซนพลาซา่ ช ัน้4 

   （1485-1 ชนิเดนโจ อ.นากาโนะ） 

เวลาท าการ จนัทร～์ศุกร ์ 9:00～17:00น. 

ภาษาโปรตุเกส วนัจนัทร ์ 9:00～12:00น. 

ภาษาจนี วนัจนัทร ์ 13:00～16:00น. 

・ハローワークぷら座長野 

就職を希望する外国人に対して、求人情報

の提供や就労に関する相談に応じています。 

TEL 026-267-7895 

場所 もんぜんぷら座４階 

   （長野市新田町 1485-1） 

対応時間 月～金曜日 9:00～17:00 

ポルトガル語 月曜日 9:00～12:00 

中国語 月曜日 13:00～16:00 

【ใหค้ าปรกึษาปัญหาแรงงาน】 

 ส านักงานแรงงานนากาโนะ  

เป็นสถานทีใ่หค้ าปรกึษาเกีย่วกบัเงือ่นไขแรงงานส าหรบัแรงงานชาวต่

างชาต ิ 

 สนง.แรงงานนากาโนะ ฝ่ายมาตรฐานแรงงาน แผนกก ากบัดูแล 

TEL 026-223-0553 

ทีอ่ยู่ 1-22-1 นาคะโกโจ, อ.นากาโนะ 

วนัเวลาใหค้ าปรกึษา（＊） 

ทุกวนัองัคาร・วนัพฤหสั 9：30～16：00น. 

ภาษาทีใ่ช  ้ ภาษาโปรตุเกส 

URL https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/ 

(ภาษาญีปุ่่น)  

＊วนัเวลาใหค้ าปรกึษาในภาษาญีปุ่่น ตัง้แต่วนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์เวลา 

8：30～17：15น.（ยกเวน้วนัหยุดราชการ） 

อน่ึง, 

เอกสารแนะน าเกีย่วกบัแผนกใหค้ าปรกึษาเงือ่นไขแรงงานส าหรบัชาว

ต่างชาต ิสามารถดไูดจ้ากเวบไซตด์งัต่อไปนี ้ 

URL https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-

roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/syokugyou_taisaku/

gaikokujin-syuugyou_portuguese.html 

 

＊วนัและเวลาทีเ่ปิดท าการอาจมกีารเปลีย่นแปลง. 

【労働に関する相談】 

 長野労働局では、外国人労働者の方を対

象に労働条件に関する相談に応じていま

す。 

 長野労働局労働基準部監督課 

TEL 026-223-0553 

住所 長野市中御所 1-22-1 

相談受付日時（＊） 

毎週火・木曜日 9：30～16：00 

対応言語 ポルトガル語 

URL  

https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/ 

（日本語のみ） 

＊ 日本語での相談受付日時は、月曜から金

曜の 8 時 30 分から 17 時 15 分（祝日を除

く）になります。 

なお、ポルトガル語による外国人労働者労

働条件相談コーナーの案内のアドレスは、

次のとおりです。 

URLhttps://jsite.mhlw.go.jp/nagano-

roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/syoku

gyou_taisaku/gaikokujin-

syuugyou_portuguese.html 

 

＊開庁時間や曜日は変更されることがあり

ます。 
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(2)สถานทีส่าธารณประโยชน ์

สถานทีส่าธารณประโยชน ์ 公共施設 

【โคมนิคงั・โครวิเซน็เตอร】์ 

 ในอ าเภอนากาโนะ มโีคมนิคงัและโครวิเซน็เตอร ์

ซ ึง่เป็นสถาบนัใหก้ารศกึษาทางสงัคม 

ทัง้อาคารหลกัและอาคารเสรมิรวมกนั56แห่ง 

เพือ่ใหเ้ป็นสถานทีจ่ดัการเรยีนการสอนหรอืจดับรรยายใหค้วามรูข้

องกลุม่ต่างๆ พลเมอืงของอ าเภอทุกคนสามารถใชป้ระโยชน ์ 

 ทีโ่คมนิคงัและโครวิเซน็เตอร ์

มกีารจดัหลกัสตูรใหค้วามรูต้่างๆตลอดปี  และ 

ยงัใหก้ลุม่หรอืชมรมตา่งๆยมืหอ้งท ากจิกรรมใหค้วามรูอ้กีดว้ย 

ส าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัสถานทีข่องโคมนิคงัและโครวิเซน็เตอร ์

กรณุาตดิต่อสอบถามจากแผนกคาเทอ・ิจอิคิมิานาบ ิ 

ตดิต่อสอบถาม  

ทีว่า่การอ าเภอนากาโนะ แผนกคาเทอ・ิจอิคิมิานาบ ิ  

TEL：026-224-5082 FAX：026-224-5104 

เวลา：จนัทร～์ศุกร ์ 8:30～17:15

（ยกเวน้วนัหยดุราชการ）  

【公民館・交流センター】 

 長野市内には、本館・分館合わせて 56 の

市立公民館および交流センターがあり、仲

間づくりや学習のきっかけづくりの場とし

て市民の皆さんに利用されています。 

公民館・交流センターでは、年間を通し

て様々な講座を開催しています。また、サ

ークルやグループの活動に学習室などの部

屋を貸し出しています。公民館・交流セン

ターの場所等、詳しいことは家庭・地域学

びの課までお問い合わせください。 

問い合わせ  

長野市役所 家庭・地域学びの課 

TEL：026-224-5082 

FAX：026-224-5104 

時間：月～金 8:30～17:15（除祝日） 

【หอ้งสมุด】 

 ในอ าเภอนากาโนะมหีอ้งสมุดของอ าเภอ2แห่ง

（นากาโนะโทโชคงั, นันบโุทโชคงั）

และหอ้งสมุดของจงัหวดันากาโนะอกี1แห่ง, 

และสามารถขอยมืหนังสอืไดฟ้ร ี

ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

กรณุาตดิต่อสอบถามโดยตรงไดท้ีห่อ้งสมุดแต่ละแห่ง  

 

【図書館】 

長野市内には 2 つの市立図書館（長野図

書館と南部図書館）と県立図書館が 1 つあ

り、無料で本を借りることができます。 

詳しいことは、それぞれの図書館にお問

い合わせください。 

ตดิต่อสอบถาม 

 หอ้งสมุดอ าเภอนากาโนะ 

TEL：026-232-3558 

ทีอ่ยู่：1097-3 นากาโตะโจ, โออาซะนากาโนะ, อ.นากาโนะ 

เวลาท าการ：（วนัธรรมดา）9:45～19:00、 

（เสาร・์อาทติย・์วนัหยุดราชการ）9:45～18:00 

วนัหยุด：ทุกวนัองัคาร,  

วนัพฤหสับดสีุดทา้ยของเดอืน(วนัพุธที4่ของเดอืนธนัวาคม),  

วนัหยุดปลายปีและขึน้ปีใหม่（29 ธค.～3 มค.）,  

ชว่งจดัระเบยีบหอ้งสมุด（ปีละ1คร ัง้ในชว่ง2อาทติย）์ 

 

問い合わせ 

●長野市立長野図書館 

TEL：026-232-3558 

住所：長野市大字長野長門町 1097 番地 3 

開館時間：（平日）9:45～19:00、（土曜・日

曜・祝日）9:45～18:00 

休館日：毎週火曜日、毎月最終木曜日（12

月は第 4水曜日）、年末年始（12/29～1/3）、

蔵書整理期間（年１回２週間以内） 
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 หอ้งสมุดอ าเภอ เขตใต(้นันบุ) 

TEL：026-292-0143 

ทีอ่ยู่：1201อนัเบงาว่า, ชโินโนอ,ิ อ.นากาโนะ 

เวลาท าการ：10:00～18:00  

วนัหยุด：ทุกวนัองัคาร,  

วนัสุดทา้ยของเดอืนมกราคมถงึพฤศจกิายน(หากวนัสุดทา้ยของเด ื

อนเป็นวนัองัคาร,เสาร,์อาทติยห์รอืวนัหยุดราชการ  

จะหยุดวนักอ่นหนา้น้ันทีเ่ป็นวนัธรรมดา), วนัพุธสปัดาหท์ี ่ 

4ของเดือนธันวาคม,ว ันหยุดสิน้ปีและขึน้ปีใหม่（29 ธค.～3 

มค.）,  

ชว่งจดัระเบยีบหอ้งสมุด（ปีละ1คร ัง้ในชว่ง2อาทติย）์ 

＊ นอกจากนี ้

กรุณาใชบ้รกิารหอ้งสมุดสญัจรทีห่มุนเวยีนใหย้มืหนังสอืในจุดต่างๆ 

92 จดุภายในอ าเภอ  

●長野市立南部図書館 

TEL：026-292-0143 

住所：長野市篠ノ井御幣川 1201 番地 

開館時間：10:00～18:00  

休館日：毎週火曜日、1 月から 11 月の毎月

末日（月末日が、火曜日、土曜日、日曜

日又は祝休日に当たるときは、その直前

の平日）、12 月の第４水曜日、年末年始

（12/29～1/3）、蔵書整理期間（年１回２

週間以内） 

＊ その他、移動図書館車が市内 92 箇所で、

巡回貸出をしていますので、ご利用くださ

い。 

 หอ้งสมุดของจงัหวดันากาโนะ 

TEL：026-228-4500 

ทีอ่ยู่：1-1-4 วากาซาโตะ, อ.นากาโนะ 

เวลาท าการ：หอ้งสมุดเด็ก 9:00~17:00 

ห ้อ งส มุดทั่ วไป（วันอังคาร～ศุกร）์9:00～19:00（เสาร・์

อาทติย・์วนัหยุดราชการ）9:00～17:00 

วัน ห ยุ ด：ทุ ก วัน จัน ท ร ์,  ว ัน ศุ ก ร ์สุ ด ท ้า ย ข อ งทุ ก เ ดื อ น , 

ว ันห ยุดปลายปีและขึ ้น ปี ให ม่（28 ธค .～4 มค .）

และชว่งจดัระเบยีบหอ้งสมุด（ปีละ1คร ัง้ในชว่ง2อาทติย）์ 

URL：https://www.knowledge.pref.nagano.lg.jp/index.html 

（ภาษาญีปุ่่น／องักฤษ） 

 

・県立長野図書館 

TEL：026-228-4500 

住所：長野市若里 1-1-4 

開館時間：児童図書室 9:00～17:00 

一般図書室（火～金曜日）9:00～19:00、（土

曜・日曜・祝日）9:00～17:00 

休館日：毎週月曜日、毎月最後の金曜日、

年末年始（12/28～1/4）、蔵書整理期間

（年１回２週間以内） 

URL ：

https://www.knowledge.pref.nagano.lg.j

p/index.html 

（日本語／英語） 
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8.เมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน 
緊急のとき 

 

(1)การแจง้เหตฉุุกเฉิน ･････････････････････････････････････ p. 103 
緊急呼び出し 

(2)เมือ่เกดิไฟไหม ้･･････････････････････････････････････････ p. 105 
火事のとき 

(3)เมือ่ไดร้บับาดเจ็บ・เจ็บป่วยฉุกเฉิน ･････････････････････････ p. 107 
緊急の病気・ケガのとき 

(4)เมือ่เกดิเหตรุา้ย・อุบตัเิหต・ุอาชญากรรม ･･･････････････････ p. 109 
事故・事件・犯罪のとき 

(5)เมือ่เกดิแผ่นดนิไหว ････････････････････････････････････ p. 111 
地震のとき 

(6)ในกรณีทีเ่กดิน ้าท่วม 
････････････････････････････････････ p. 113 

水害のとき 
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(1)การแจง้เหตุฉุกเฉิน 

 

การแจง้เหตฉุุกเฉิน 緊急呼び出し 

 เมือ่เกดิไฟไหมห้รอืไดร้บับาดเจบ็・เจบ็ป่วยรุนแรง ⇒ 

โทรแจง้ 119（สถานีดบัเพลงิ） 

 เมือ่เกดิอบุตัเิหตุจราจร・เหตดุว่นเหตุรา้ย・

อาชญากรรม ⇒ โทรแจง้ 110（ต ารวจ） 

■火事または病気・ケガのとき 

⇒119 番（消防）に電話 

■事故・事件・犯罪のとき 

⇒110 番（警察）に電話 

【วธิโีทรแจง้ 119  และ 110】 

สามารถโทรแจง้เหตุทีห่มายเลข119และ110ไดต้ลอด2

4ช ัว่โมง 

แตส่ าหรบัหมายเลข119ไม่มพีนกังานรบัโทรศพัทท์ีพู่ด

ภาษาตา่งประเทศได ้

หากเป็นไปไดก้รุณาตดิตอ่โดยผ่านผูท้ีส่ามารถพูดภาษา

ญีปุ่่นเพือ่จะไดส้ือ่สารกนัไดใ้นทนัท ี

【119番、110番の呼び出し方】 

119 番、110 番ともに、24 時間対応して

います。 

ただし、119 番には各国の言葉を通訳で

きるオペレーターがいないので、迅速に対

応できるよう、できる限り日本語が分かる

人に通報を依頼してください。 

① โทรจากโทรศพัทบ์า้นทั่วไป 

   สามารถหมุนหมายเลข119หรอื110ไดเ้ลย 

① 一般家庭用電話 

 局番なし 119 番または 110 番をダイヤル

する。 

② โทรจากโทรศพัทม์อืถอื 

   สามารถหมุนหมายเลข119หรอื110ไดเ้ลย 

② 携帯電話 

 局番なし 119 番または 110 番をダイヤ

ルする。 

＊

สว่นใหญ่ในกรณีทีใ่ชโ้ทรศพัทม์อืถอืท าใหไ้ม่สามารถบอกไดว้า่ท่

านอยูท่ีไ่หน ดงัน้ันอาจตอ้งใชเ้วลาในการระบุทีอ่ยูห่รอืสถานที ่

เมือ่ท่านโทรแจง้เหตุ 

กรณุาบอกทีอ่ยูห่รอืสถานทีท่ีต่อ้งการเรยีกรถพยาบาลไปรบัและก

รณุาตรวจสอบเพือ่บอกใหท้ราบถงึสิง่กอ่สรา้งทีส่งัเกตุเห็นง่ายๆที่

อยูใ่กลเ้คยีง, ช ือ่สีแ่ยก, หมายเลขถนน เป็นตน้ 

＊ 携帯電話はあなたが今いる場所が分か

らない場合が多く、住所や場所を特定する

のに時間がかかります。通報する時は、緊

急車両を呼びたい住所や場所、付近の目標

となる建物、交差点名、国道名等を確認し

てお伝えください。 

③ โทรจากโทรศพัทส์าธารณะ 

   วธิกีารโทรแตกต่างกนัไปตามชนิดของโทรศพัท ์

③ 公衆電話 

電話の種類によってかけ方が異なります。 

【ขอ้ควรระวงัในการโทรแจง้ 119 และ 110】 

 โทรแจง้ 119 

รถพยาบาลเป็นรถทีใ่ชเ้พือ่รบัสง่ผูป่้วยอาการหนักหรอืไดร้บับาดเจ็

บสาหสั.  

หากอาการป่วยของท่านไม่รนุแรงเรง่ด่วนกรณุาใชบ้รกิารของศูนย ์

ผูป่้วยฉุกเฉิน（ดู“การตรวจรกัษาในชว่งกลางคนืและวนัหยดุ” 

หนา้ 70 ประกอบ）

เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ป่้วยอาการรนุแรงทีอ่าจเป็นอนัตรายถงึชวีติไดใ้

【119 番、110 番に電話するときの注意】 

119 番 

救急車は重傷の人や症状の重い人を搬

送する緊急車両です。症状が軽く緊急を要

しない場合は急病センターを利用するな

どし（70 ページ“夜間や休日の診療”を参

照）、重篤な症状の人が優先的に救急車を

利用できるよう、ご協力をお願いします。 
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ชร้ถพยาบาลเป็นล าดบัแรก, จงึใครข่อความรว่มมอืมายงัทุกท่าน. 

 นอกจากนี,้ 

กรณุาอยา่ใชห้มายเลข119ในการสอบถามหรอืปรกึษาปัญหา 

หากตอ้งการตดิต่อสอบถามกรณุาตดิต่อ 

  

ตดิต่อสอบถาม  

แผนกโซมุ สถานีดบัเพลงิ อ.นากาโนะ 

โทรศพัท：์026-227-8000 

  วนัเวลา จนัทร～์ศุกร ์(ยกเวน้วนัหยดุราชการ) 8:30～17:15 

また、問い合せや相談は 119 番ではな

く、下記にお問い合わせください。 

 

 

 

問い合わせ 長野市消防局総務課 

TEL：026-227-8000 

時間 月～金（祝日除く）8:30～17:15 

 

โทรแจง้ 110 

กรณุาหมุนหมายเลขนีเ้มือ่ท่านตอ้งการพบเจา้หนา้ทีต่ ารวจโ

ดยด่วน.  

 กรณุาอยา่ใชห้มายเลข110โทรปรกึษาหรอืสอบถาม 

หากตอ้งการตดิต่อสอบถามกรณุาโทรศพัทไ์ปทีส่ถานีต ารวจใกล ้

บา้นท่านโดยตรง 

ตดิต่อสอบถาม 

・ นากาโนะจโูอเคสทัซโึช（อ.นากาโนะตอนเหนือ） 

ทีอ่ยู：่1- 6-15 มวิะ อ.นากาโนะ 

       โทรศพัท ์：026-244-0110 

・ นากาโนะมนิามเิคสทัซโึช（อ.นากาโนะตอนใต）้ 

  ทีอ่ยู：่551 ชโินโนอ ิโคโมร,ิ อ.นากาโนะ 

โทรศพัท：์026-292-0110 

110 番 

すぐに警察官の出動が必要なときに電

話してください。 

相談事や照会などは 110 番ではなく、直

接近くの警察署に電話してください。 

 

問い合わせ 

 長野中央警察署（長野市北部） 

住所：長野市三輪１丁目 6-15 

TEL：026-244-0110 

 長野南警察署（長野市南部） 

住所：長野市篠ノ井小森 551 

TEL：026-292-0110 
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(2)เมือ่เกดิไฟไหม ้

 

เมือ่เกดิไฟไหม ้ 火事のとき 

เมือ่เกดิไฟไหมโ้ทรแจง้119(ไม่ตอ้งใสร่หสัจงัหวดั) 

เมือ่ท่านหมุนเบอรโ์ทรศพัท1์19พนักงานสถานีดบัเพลงิจะสอบถา

มค าถามท่านดงัต่อไปนี ้กรณุาตอบอยา่งชา้ๆและชดัเจน 

(ดา้นลา่งนีเ้ป็นตวัอยา่งบทสนทนาทางโทรศพัทใ์นกรณีฉุกเฉิน) 

   หากท่านไม่แน่ใจวา่จะสือ่สารภาษาญีปุ่่นไดด้พีอ 

กรณุาขอใหผู้ท้ีเ่ขา้ใจภาษาญีปุ่่นแจง้เหตุแทนท่าน 

 火事のときは 119 番（局番なし）にダイ

ヤルします。119 番にダイヤルすると、消防

局は次のようにあなたに問いかけます。ゆ

っくり、はっきりと答えてください。（以下、

緊急電話の会話例です） 

日本語に自信がない場合は、だれか日本

語のわかる人に通報を依頼して下さい。 

 

【ตวัอย่างบทสนทนาเมือ่เกดิไฟไหม】้ 【火事のときの会話例】 

 

โอเปอเรเตอรข์องสถานีดบัเพลงิ คุณ 

（消防局オペレーター） （あなた） 

ไฟไหมห้รอืคะ？ เหตุฉุกเฉินหรอืคะ？ ไฟไหมค้รบั 

คาจ ิเดส ึกะ๊?  ควิควิ เดส ึกะ๊? 

火事ですか、救急ですか？ 

คาจ ิเดส!ึ 

火事です！ 

กรุณาบอกสถานทีห่รอืทีอ่ยู่ใหท้ราบดว้ยค่ะ？ อยู่ที○่○ มาจ ิบา้นเลขที○่○ ครบั（＊） 

บะโช, มาตะ วะ จโูช โวะ โอชเิอเตะ คดุาซยั 

場所、または住所を教えてください 

○○มาจ○ิ○บนัจ○ิ○ เดส ึ

○○町○○番地○○です（＊） 

ไฟไหมอ้ะไรคะ ? ไหม ้บา้น(รถยนต,์หญา้แหง้) 

นานี งะ โมเอเตะอมิสัส ึกะ๊ ? 

何が燃えていますか？ 

อเิอะ (ครุมุะ, คาเระคสุะ) งะ โมเอเตะอมิสัส ึ

家（車・枯草など）が燃えています 

ไฟไหมต้รงไหน,ช ัน้อะไรคะ? ไหมห้อ้งครวัช ัน้1(หอ้งรบัแขก,หอ้งนอน) 

นันไค โนะ โดะโก งะ โมเอเตะอมิสัส ึกะ๊ ? 

何階のどこが燃えていますか？ 

อคิไก โนะ ไดโทะโคโระ(อมิะ, ชนิชทิส)ึ งะ โมเอเตะอมิสัส ึ

１階の台所（居間・寝室など）が燃えています 

มคีนบาดเจ็บไหมคะ? 
มผูีช้าย○คนถูกไหมท้ีแ่ขน(หมดสตเิพราะสูดควนัเ

ขา้ไป) 

เคงะนิน วะ อมิสัส ึกะ๊?  

けが人はいますか？ 

ดนัเซ ○นิน งะ อูเดะ โวะ ยาเคโด ่ชมิสัชติะ (เคมูร ิ โวะ ซทุเตะ 
ทาโอเะตะ, นาโดะ) 
男性○人が腕をヤケドしました （煙を吸って倒れた

など） 

มคีนทีย่งัไม่ไดห้นีออกมาไหมคะ? ยงัไม่เห็นผูห้ญงิอกี ○ คนเลยครบั 

นีเง โอคเุรตะ ฮโิตะ วะ อมิสัสกึะ๊ ? 

逃げ遅れた人はいますか？ 

○○นิน โนะ โจเซ โนะซงูาตะ งะ มเิอมาเซง 

女性○人の姿が見えません 

ขอทราบชือ่คุณดว้ยค่ะ ผมชือ่ นางาโน่ ทาโร ่ครบั 
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โอเปอเรเตอรข์องสถานีดบัเพลงิ คุณ 

（消防局オペレーター） （あなた） 

อานาตะ โนะ นามาเอะ โวะ โอชเิอเตะ คดุาซยั 

あなたの名前を教えてください 

นางาโน่ ทาโร ่เดสส ึ

長野太郎です 

กรุณาบอกเบอรโ์ทรศพัทท์ีคุ่ณก าลงัใชโ้ทรแจง้เหตุ

ดว้ยค่ะ 
เบอร ์○○○-○○○○ ครบั 

ซโูฮชทิเตะอริเุดนวะบนัโงะ โวะ โอชเิอเตะ คดูาซยั 

通報している電話番号を教えてください 

○○○-○○○○ เดสส ึ

○○○－○○○○です 

(*ในกรณีทีไ่ม่ทราบทีอ่ยู่ กรณุาบอกจดุสงัเกตทีเ่ห็นไดง้่ายทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงกบัสถานทีเ่กดิเหตุ) 
（＊ 住所が分からない場合は、近くにある大きな目標を言ってください） 
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(3)เมือ่ไดร้บับาดเจบ็・เจบ็ป่วยฉุกเฉิน 

 

เมือ่ไดร้บับาดเจ็บ・เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
緊急の病気・ケガのとき 

เมือ่ไดร้บับาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยกระทนัหนัโทรแจง้119(ไม่ตอ้งใสร่

หสัจงัหวดั) 

เมือ่ท่านหมุนเบอรโ์ทรศพัท1์19พนักงานสถานีดบัเพลงิจะสอบถา

มค าถามท่านดงัต่อไปนี ้กรณุาตอบอยา่งชา้ๆและชดัเจน 

(ดา้นลา่งนีเ้ป็นตวัอยา่งบทสนทนาทางโทรศพัทใ์นกรณีฉุกเฉิน) 

   หากท่านไม่แน่ใจวา่จะสือ่สารภาษาญีปุ่่นไดด้พีอ 

กรณุาขอใหผู้ท้ีเ่ขา้ใจภาษาญีปุ่่นแจง้เหตุแทนท่าน 

 急病・ケガのときは 119 番（局番なし）

にダイヤルします。119 番にダイヤルする

と、消防局は次のようにあなたに問いかけ

ます。ゆっくり、はっきりと答えてくださ

い。（以下、緊急電話の会話例です） 

日本語に自信がない場合は、だれか日本

語のわかる人に通報を依頼して下さい。 

【ตวัอย่างบทสนทนาเมือ่เจบ็ป่วยฉุกเฉิน】 
【急病のときの会話例】 

 

โอเปอเรเตอรข์องสถานีดบัเพลงิ คุณ 

（消防局オペレーター） （あなた） 

ไฟไหมห้รอืคะ？ เหตุฉุกเฉินหรอืคะ？ ขอรถพยาบาลครบั 

คาจ ิเดส ึกะ๊?  ควิควิ เดส ึกะ๊? 

火事ですか、救急ですか？ 

ควิควิชะ เดสส!ึ 

救急車です 

กรุณาบอกสถานทีห่รอืทีอ่ยู่ใหท้ราบดว้ยค่ะ？ อยู่ที○่○ มาจ ิบา้นเลขที○่○ ครบั （＊） 

บะโช, มาตะ วะ จโูช โวะ โอชเิอเตะ คดุาซยั 

場所、または住所を教えてください 

○○มาจ○ิ○บนัจ○ิ○ เดสส ึ

○○町○○番地○○です（＊） 

คนป่วยเป็นผูห้ญงิหรอืผูช้ายคะ?  

คนนัน้อายุเท่าไหรค่ะ? 
เป็นผูช้าย อายุประมาณ 60 ครบั 

กอุาอ ิวารยุ โนะ วะ ดนัเซ เดสสกึะ๊ โจเซ เดสสกึะ๊ ?โซโน ฮโิตะ วะ 
นันไซ กรุยั เดสสกึะ๊? 
具合が悪いのは男性、女性どちらですか？ 

その人は何歳ぐらいですか？ 

โรคจุวิไซกรุยั โนะ  ดนัเซ เดสส ึ 

60 歳くらいの男性です 

มอีาการเป็นอย่างไรคะ? อยู่ๆกล็ม้ลงแลว้ก าลงัชกัอยู่ครบั 

โดโน โยนะ โจไต เดสสกึะ๊ ? 

どのような状態ですか？ 

ควินิ ทาโอเรเตะ เคเรน ชเิตะอมิสัส ึ 

急に倒れてケイレンしています 

คนเจ็บมสีตอิยู่หรอืเปล่า? ยงัหายใจอยู่หรอืเปล่าคะ? เขาหมดสต ิแต่ยงัหายใจอยู่ครบั 

อชิกิ,ิโคควิ วะ อารมิสัสกึะ๊ ? 

意識、呼吸はありますか？ 

อชิกิ ิวะ อารมิาเซง งะ โคควิ วะ อารมิสัส ึ 

意識はありませんが、呼吸はあります 

มโีรงพยาบาลทีไ่ปรกัษาเป็นประจ าไหมคะ? เขาไปรบัษาโรค○○ ทีโ่รงพยาบาล ○○ ครบั 

คาคารซิเึคะ โนะ เบยีวองิ วะ อารมิสัสกึะ๊ ? 

かかりつけの病院はありますか？ 

○○ โนะ เบยีวค ิเดะ ○○เบยีวองิ นิ คาโยตเตะ อมิสัส ึ  

○○の病気で○○病院に通っています 



 108 

โอเปอเรเตอรข์องสถานีดบัเพลงิ คุณ 

（消防局オペレーター） （あなた） 

ขอทราบชือ่คุณดว้ยค่ะ ผมชือ่ นางาโน่ ทาโร ่ครบั 

อานาตะ โนะ นามาเอะ โวะ โอชเิอเตะ คดุาซยั 

あなたの名前を教えてください 

นางาโน่ ทาโร ่เดสส ึ

長野太郎です 

กรุณาบอกเบอรโ์ทรศพัทท์ีคุ่ณก าลงัใชโ้ทรแจง้เหตุดว้ยค่ะ เบอร ์○○○-○○○○ ครบั 

ซโูฮชทิเตะอริเุดนวะบนัโงะ โวะ โอชเิอเตะ คดูาซยั 

通報している電話番号を教えてください 

○○○-○○○○ เดสส ึ

○○○－○○○○です 

 

(*ในกรณีทีไ่ม่ทราบทีอ่ยู่ กรณุาบอกจดุสงัเกตทีเ่ห็นไดง้่ายทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงกบัสถานทีเ่กดิเหตุ) 
（＊ 住所が分からない場合は、近くにある大きな目標を言ってください） 
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(4)เมือ่เกดิเหตุรา้ย・อบุตัเิหต・ุอาชญากรรม 

 

เมือ่เกดิเหตุรา้ย・อบุตัเิหตุ・อาชญากรรม 
事故・事件・犯罪のとき 

เมือ่เกดิเหตุรา้ย・อบุตัเิหตุ・

อาชญากรรมโทรแจง้110(ไม่ตอ้งใสร่หสัจงัหวดั) 

เมือ่ท่านหมุนเบอรโ์ทรศพัท1์10 

เจา้หนา้ทีต่ ารวจจะสอบถามค าถามท่านดงัต่อไปนี ้

กรณุาตอบอยา่งชา้ๆและชดัเจน 

(ดา้นลา่งนีเ้ป็นตวัอยา่งบทสนทนาทางโทรศพัทใ์นกรณีฉุกเฉิน) 

   หากท่านไม่แน่ใจวา่จะสือ่สารภาษาญีปุ่่นไดด้พีอ 

กรณุาขอใหผู้ท้ีเ่ขา้ใจภาษาญีปุ่่นแจง้เหตุแทนท่าน 

 事故・事件・犯罪に遭遇したら、110 番

（局番なし）にダイヤルします。110 番に

ダイヤルすると、警察署は次のようにあな

たに問いかけます。ゆっくり、はっきりと

答えてください。（以下、緊急電話の会話例

です） 

日本語に自信がない場合は、だれか日本

語のわかる人に通報を依頼して下さい。 

【ตวัอย่างบทสนทนาเมือ่เกดิอาชญากรรม】 【犯罪に遭ったときの会話例】 

 

โอเปอเรเตอรข์องสถานีต ารวจ คณุ 

（警察のオペレーター） （あなた） 

เกดิอะไรขึน้? เกดิเหตรา้ยหรอือุบตัเิหตุครบั? ผมถูกวิง่ราวกระเป๋าครบั 

นานี งะ อารมิสักา้? จเิคน เดสกา้, จโิค เดสกา้?  

何がありましたか？事件ですか、事故ですか？ 

ฮติตาครุ ินิ อารมิสัชติะ  

ひったくりにあいました 

เกดิขึน้เมือ่ไหร?่ ประมาณ10นาทกีอ่นครบั 

อทิส ึเดสกา้?  

いつですか？ 

จบิบุน กไุร มาเอะ เดส ึ 

10 分くらい前です 

เกดิทีไ่หน? ทีใ่กล้ๆ หา้งสรรพสนิคา้○○ 

หน้าสถานีJRนางาโน่ 
โดโก เดสกา้?  

どこですか？ 

JR นางาโน่ เอค ิมาเอะ โนะ ○○ดพีาโตะ โนะ ชคิาค ุเดส ึ

JR 長野駅前の○○デパートの近くです 

คุณสามารถบอกลกัษณะคนรา้ยไดห้รอืไม่ เชน่ 

รูปพรรณสณัฐาน, เสือ้ผา้, เลขทะเบยีนรถ? 

เป็นผูช้ายอายุประมาณ40 ตวัไม่สูงมาก 

สวมกางเกงสดี า วิง่หนีไปทางสถานี 

ฮนันิน โนะ นินโซ, ฟุคโุซ, ครุมุะ โนะ นัมบา ยะ โทคชุ ูวะ โด เดสกา้? 

犯人の人相、服装、車のナンバーや特徴はどうですか？ 

ยงจวิไซ คไุร โนะ ดนัเซอ ิ เดะ, ชนิโจ วะ ทาคาค ุ

อารมิาเซง คโุรอ ิซบูง โวะ ไฮเตะอเิตะ, เอค ิโนะ โฮโค 

นิ ฮาชเิตะ อคิมิสัชติะ 

40 歳くらいの男性で、身長は高くありませ

ん。黒いズボンをはいていて、駅の方向に走

っていきました 

ตอนนีคุ้ณอยู่ทีไ่หน? ผมอยู่ทีส่ถานทีเ่กดิเหตุครบั 



 110 

โอเปอเรเตอรข์องสถานีต ารวจ คณุ 

（警察のオペレーター） （あなた） 

อานาตะ โนะ อริ ุบะโช โวะ โอชเิอเตะ คดุาไซ  

あなたのいる場所を教えてください 

จเิคน เกนบะ นิ อมิสัส ึ 

事件現場にいます 

กรุณาบอกชือ่,ทีอ่ยู่,เบอรโ์ทรศพัทข์องคุณใหท้ราบดว้ย 

ผมชือ่○○ อยู่บา้นเลขที○่○ 

ต าบล○○อ าเภอนางาโน่, เบอรโ์ทรศพัท○์○○

－○○○○ 

อานาตะ โนะ จโูช, ชเิมอ,ิ เดนวะบนัโงะ โวะ โอชเิอเตะ คดุาไซ 

あなたの住所、氏名、電話番号を教えてください 

นามาเอะ วะ ○○ เดสส ึจโูช วะ นางาโน่ ช ิ○○มาจ ิ○○ 

บนัจ ิ○○ เดะ, เดนวะ บนัโงะ ○○○-○○○○เดสส ึ 

名前は○○です。住所は長野市○○町○○番地○○

で、電話番号は○○○－○○○○です。 
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(5)เมือ่เกดิแผ่นดนิไหว 

 

เมือ่เกดิแผ่นดนิไหว 地震のとき 

 ญีปุ่่นถกูเรยีกวา่เป็นประเทศแหง่แผ่นดนิไหว 

ไม่วา่จะอยูท่ีไ่หนก็มโีอกาสประสบกบัเหตุการณแ์ผ่นดนิไหวไดท้ัง้

น้ัน ขอ้ควรระวงัยามเกดิแผ่นดนิไหวมดีงัต่อไปนี ้

 日本は地震大国と呼ばれており、どこに

いても地震を経験する可能性があります。

地震が起こったら、次のことに注意してく

ださい。 

１ กอ่นอืน่ควรหลบเขา้ทีป่ลอดภยั 

สิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุคอืการรกัษาชวีติของตวัเอง 

คุณควรรกัษาความปลอดภยัของรา่งกายตวัเองกอ่นดว้ยการมดุเ

ขา้ไปอยูใ่ตโ้ตะ๊ทีแ่ข็งแรง เอาเบาะรองน่ังก าบงัหวัไวไ้ม่ใหก้ระแทก 

เป็นตน้  

１ まず身の安全を 

何よりも大切なことは、自分の命を守るこ

とです。丈夫なテーブルなどの下に入り、

座布団などで頭を保護し、自分の身の安全

を確保しましょう。 

２ เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กดิไฟไหมต้อ้งไม่ตกใจจนลนลาน 

ไม่ควรรบีรอ้น  

ควรรอใหค้วามสัน่สะเทอืนหยดุลงเสยีกอ่นแลว้จงึดบัไฟใหส้นิท 

หากเกดิไฟไหมข้ึน้อยา่ตืน่ตกใจ ควรดบัไฟอยา่งมสีต ิ

２ あわてず、火の始末を 

慌てずに、揺れが収まってから火の始末を

しましょう。出火したときは、落ち着いて

消火しましょう。 

３ ไมค่วรรบีรอ้นออกไปขา้งนอก 

ไม่ควรรบีรอ้นลนลานออกไปขา้งนอกบา้นโดยไม่ระวงั 

เน่ืองจากกระเบือ้งหลงัคาและกระจกหนา้ต่างอาจจะหลน่ลงมาได ้

ควรสงบใจใหไ้ดก้อ่นแลว้จงึออกจากบา้นอยา่งมสีต ิ

３ 外に出るときはあわてずに 

屋根瓦や窓ガラスなどが落ちてくること

があるので、慌てて戸外に飛び出さないよ

う、落ち着いて行動しましょう 

4 พยายามหลกีเลีย่งทางแคบหรอืตรอกทีม่กี าแพงสูง 

ไม่ควรอยูใ่กล ้ก าแพงบล็อก, เสาประตู, ตูข้ายของอตัโนมตั ิ

เพราะอาจโค่นลม้ลงมาทบัไดง้่าย  

４ 狭い路地や塀ぎわに近寄らない 

ブロック塀・門柱・自動販売機などは倒れ

やすいので近寄らないようにしましょう 

5 ควรระวงัดนิถล่มบรเิวณรมิฝ่ังแม่น ้า 

หากรูส้กึวา่เกดิแผน่ดนิไหวเมือ่อยูบ่รเิวณหุบเขาหรอืใกลเ้ขาทีล่า

ดชนั ควรรบีอพยพหนีไปหลบอยูใ่นสถานทีท่ีป่ลอดภยั 

５ がけ崩れに注意する 

山間部や急斜面の近くで地震の揺れを感じ

たら、安全な場所に避難しましょう。 

6 เดนิไปยงัสถานทีห่ลบภยัดว้ยสมัภาระทีน้่อยทีสุ่ด 

สวนสาธารณะใหญ่ๆและโรงเรยีนมกัถกูก าหนดใหเ้ป็นสถานทีห่ล

บภยั  

กรณุาตรวจสอบทีต่ ัง้ของสถานทีห่ลบภยัจากบรษิทันายหนา้ขาย

บา้นหรอืเพือ่นบา้นเมือ่ท่านยา้ยบา้น 

หากจ าเป็นตอ้งอพยพหลบภยั 

วา่ดว้ยกฎแลว้ตอ้งเดนิทางไปดว้ยการเดนิเทา้  

ควรตระเตรยีมสมัภาระทีจ่ะน าตดิตวัไปไวใ้หพ้รอ้มตัง้แต่เน่ินๆกอ่น

เกดิเหต ุ

６ 避難は徒歩で、持ち物は最小限に 

大きな公園や学校等が避難場所に指定され

ています。引越の際、不動産業者や、近所

の方に避難場所を確認してください。避難

が必要な場合は、徒歩で避難が鉄則です。

日ごろから、非常持ち出し品を準備しまし

ょう。 
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7 ใหค้วามรว่มมอืในการปฐมพยาบาล 

รว่มมอืกบัเพือ่นบา้นตรวจสอบความปลอดภยัของคนชรา,คนทีม่ี

ความพกิารทางรา่งกายและผูบ้าดเจ็บ 

หากจ าเป็นควรใหก้ารปฐมพยาบาล 

７ みんなで協力して応急救護 

近所の方と協力して、お年寄りや身体の不

自由な人、ケガ人などの安全を確認し、必

要な時は応急救護をしましょう。 

8 

รบัฟังขา่วสารทีถู่กตอ้งและปฏบิตัติามดว้ยความสุขมุรอบ

คอบ 

เลอืกรบัฟังขา่วสารทีถ่กูตอ้งเทีย่งตรงจากทวี,ีวทิยหุรอืขา่วจากอ า

เภอและสถานีดบัเพลงิ แลว้ปฏบิตัติามดว้ยความสขุมุรอบคอบ 

８ 正しい情報をつかみ、冷静な行動を 

テレビやラジオ、あるいは市や消防署から

の広報をとおして正しい情報をつかみ、冷

静な行動を心がけましょう。 

9 เตรยีมอาหารในปรมิาณทีใ่ชบ้รโิภคไดป้ระมาณ3วนั 

ตัง้แต่ในเวลาปรกต ิ

ควรตระเตรยีมอาหารและน า้ดืม่ทีใ่ชใ้นการด ารงชวีติของครอบคร ั

วไวเ้ผือ่ลว่งหนา้ 

ในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อการบรโิภคอยา่งนอ้ยทีส่ดุจ านวน3วนั 

ถา้เป็นไปไดค้วรเตรยีมส าหรบัประมาณ7วนั 

９ ３日分程度の食料の備蓄を 

日頃から、家族が生活できる食料品や飲料

水などを最低３日分、できれば７日分程度

を目安に備蓄しておきましょう。 

10 ป้องกนัไม่ใหเ้ครือ่งเรอืนโคน่ลม้ลงมา 

คนจ านวนมากไดร้บับาดเจ็บจากการถกูเคร ือ่งเร ือ่นภายในบา้นลม้

ใส ่

จงึควรท าการป้องกนัไม่ใหโ้คมไฟและของตกแต่งบา้นรว่งหลน่ลงม

า และท าการยดึไวไ้ม่ใหโ้ค่นลม้ลงหรอืเคลือ่นที ่

10 家具類などの転倒防止を 

自宅内で家具類などの転倒によりケガをさ

れる方が多くいます。転倒防止対策や照明

器具などの落下防止対策をしましょう。 
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(6)น ้าท่วม 

 

ถา้เกดิน า้ท่วม 水害のとき 

ในปัจจบุนัมภียัพบิตัเิกดิขึน้อยา่งมากมาย 

ทัง้พายไุตฝุ้่ นและฝนตกหนัก กอ่นทีจ่ะเกดิภยัพบิตัติ่าง ๆ ขึน้ 

เราควรเตรยีมตวัใหพ้รอ้มทีจ่ะรบัมอืและถา้เมือ่เกดิภยัพบิตัขิึน้ 

จะท าใหเ้ราสามารถอพยพไปยงัสถานหลบภยัไดอ้ยา่งปลอดภยั  

近年、台風や大雨等による災害が多く起

こります。災害が起きた時、慌てず安全に

避難できるよう、災害が起こる前から準備

をしましょう。 

1.การเตรยีมความพรอ้มลว่งหนา้ 

ตรวจสอบแผนทีฉุ่กเฉินฯลฯเป็นประจ าเพือ่ตรวจดูวา่ทีพ่กัอา

ศยัหรอืทีท่ างาน และอืน่ ๆ  

ทีอ่ยูเ่ป็นประจ าน้ันอยูใ่นบรเิวณพืน้ทีท่ีค่าดวา่อาจจะเกดิน า้ท่วม

หรอืไม่ 

１ 事前の準備 

日頃からハザードマップ等でご自宅や勤

務先など普段いる場所が浸水想定区域であ

るか確認しましょう。 

2. ตรวจสอบสมมุตฐิานการเกดิน า้ท่วม 

ในกรณีทีค่าดคะเนวา่อาจมนี า้ทว่มนอ้ยกวา่ 3 

เมตรในพืน้ทีท่ีค่าดวา่จะเกดิน า้ทว่มก็ตาม 

ใหพ้จิารณาการอพยพหลบภยัไปยงัช ัน้ 2หรอืทีส่งูกวา่  

２ 浸水想定を確認する 

浸水想定区域であっても浸水想定が３メ

ートル未満の場合は、２階以上へ避難する

ことを考えておきましょう。 

  
3. ก าหนดสถานทีอ่พยพหลบภยั 

ควรก าหนดสถานทีอ่พยพหลบภยัมากกวา่2แห่งขึน้ไป เชน่ 

สถานทีอ่พยพฉุกเฉินทีก่ าหนดไว,้ บา้นของเพือ่น เป็นตน้. 

ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัขิึน้จะมกีารเปิดสถานอพยพฉุกเฉินทีก่ าห

นด  

หากมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งอพยพไปยงัสถานอพยพฉุกเฉินทีก่ า

หนดน้ัน ใหต้รวจสอบทางโทรทศัน,์ การประชาสมัพนัธ ์

ฯลฯจากทางอ าเภอวา่มสีถานอพยพทีใ่ดบา้งทีเ่ปิดใหใ้ชห้ลบภยั 

３ 避難先を決める 

指定緊急避難場所、ご友人宅等、避難先

を２か所以上決めておきましょう。また災

害時には指定避難所が開設されます。指定

避難所への避難が必要な場合には、テレビ、

市からの広報などからどの避難所が開設さ

れているかご確認ください。 

4. สถานทีอ่พยพหลบภยัน้ันไม่ควรจะมแีค่1แห่ง 

การอพยพหลบภยัน้ันไม่ไดม้แีคก่ารไปยงัสถานอพยพหลบภยัฉุกเ

ฉินทีก่ าหนด, สถานอพยพหลบภยัทีก่ าหนดเทา่น้ัน. 

เพือ่เป็นการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่าสา

ยพนัธุใ์หม่,ขอใหพ้จิารณาในการใชบ้า้นเพือ่นฯลฯ 

ทีม่คีวามปลอดภยัเป็นสถานหลบภยัและเพือ่ไม่ใหเ้กดิการรวมตวักั

นอยา่งหนาแน่นของผูค้นจ านวนมากในสถานอพยพหลบภยัแห่งน้ั

น  

４ 避難先は一つではありません 

指定緊急避難場所、指定避難所へ行くこ

とだけが避難ではありません。新型コロナ

ウイルス感染症の拡大を防ぐ意味からも、

一カ所の避難所に多くの人が集まってしま

わないよう、安全な場所のご友人宅等も避

難所として検討しましょう。 
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5. ตรวจสอบเสน้ทางการอพยพ 

เลอืกเสน้ทางการอพยพทีจ่ะไปยงัสถานอพยพหลบภยัลว่งหนา้. 

รวมทัง้ทดลองเดนิเทา้ไปยงัสถานอพยพหลบภยั  

５ 避難経路を確認する 

避難場所への避難経路をあらかじめ決め

ておきましょう。またその避難場所まで実

際に歩いてみましょう。 

6. ใหร้บีท าการอพยพกอ่น 

โปรดจ าไวว้า่ควรท าการอพยพกอ่น 

มนัเป็นเร ือ่งทีอ่นัตรายเป็นอยา่งมากถา้อพยพในชว่งทีฝ่นตกหรื

อหลงัจากทีน่ า้ไดเ้ออ่ท่วมจนมองไม่เห็นถนนหนทางแลว้.อยูใ่หห้่

างจากแม่น า้ล าธารและนาด า. 

６ 早めに避難する 

雨やあふれた水で道が見えなくなってか

らの避難は危険です。川や水田には近づか

ないでください。早めに避難することを覚

えておきましょう。 

7. แชรข์อ้มูลต่าง ๆ กบัผูค้นรอบขา้ง 

สือ่สารพูดคุยกบัคนในครอบครวัและเพือ่นบา้นขา้งเคยีงเกีย่วกบั 

(พืน้ทีอ่นัตรายรอบบรเิวณทีพ่กัอาศยั), (สถานอพยพหลบภยั), 

(เสน้ทางการอพยพ), (วธิกีารอพยพ)เอาไวล้ว่งหนา้ 

７ 周囲の人と情報を共有する 

「ご自宅周辺の危険箇所」、「避難場所」、

「避難経路」、「避難のしかた」についてご

家族やご近所の方とあらかじめ話し合って

おきましょう。 

8. เตรยีมสิง่ของเพือ่น าตดิตวัไป 

จดัเตรยีมสิง่ของสมัภาระทีจ่ะตอ้งน าตดิตวัไปดว้ยตอนอพยพ(เชน่ 

อาหารฉุกเฉิน, เสือ้ผา้, ยารกัษาโรค, หนา้กากอนามยั, 

แอลกอฮอลท์ าความสะอาดฆ่าเชือ้โรค เป็นตน้) 

 

８ 持ち出し品を準備する 

避難するときのための持ち出し品（非常

食、衣類、医薬品、マスク、アルコール消

毒液等）を準備しておきましょう。 

【นากาโนะชโิบไซโจโฮพอรท์ลั】 

นากาโนะชโิบไซโจโฮพอรท์ลัหรอืศูนยข์อ้มูลภยัพบิตัพิอรท์ลัอ าเ

ภอนากาโนะน้ันคอื 

การประกาศเตอืนภยัและน าเสนอขอ้มูลเกีย่วกบัสภาพดนิฟ้าอาก

าศ, ปรมิาณฝนทีต่ก, ขอ้มูลการอพยพเป็นตน้ 

สามารถตรวจสอบขอ้มูลในภาษาต่างประเทศไดอ้กีดว้ย 

URL http://nagano-bousai.jp/ 

 

【แผนทีเ่สีย่งอทุกภยัอ.นากาโนะ】 

URL 

https://www.city.nagano.jp/soshiki/kikibousai/2570.html 

【長野市防災情報ポータル】 

 長野市防災情報ポータルでは、注意報、 

警報などの気象情報、降った雨の量、避難 

情報などについて、様々な国の言葉で確認 

することができます。 

URL http://nagano-bousai.jp/ 

 

【長野市洪水ハザードマップ】 

URL 

https://www.city.nagano.jp/soshiki/kikibousa

i/2570.html 

 

 

 

 

  

https://www.city.nagano.jp/soshiki/kikibousai/2570.html
https://www.city.nagano.jp/soshiki/kikibousai/2570.html
https://www.city.nagano.jp/soshiki/kikibousai/2570.html
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主な問い合わせ先 

หวัขอ้ สถานทีต่ดิตอ่ โทรศพัท ์ หน้า 

こんなときは 連絡先 電話番号 ページ 

เมือ่เกดิไฟไหม ้ สถานีดบัเพลงิ 119 
105 

火事のとき 消防署 119 

เมือ่ไดร้บับาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วย สถานีดบัเพลงิ 119 
107 

ケガや病気のとき 消防署 119 

เมือ่เกดิอบุตัเิหตุจราจร, 

เหตุรา้ย, อาชญากรรม 
สถานีต ารวจ 110 

109 
事件、事故、犯罪のとき 警察署 110 

หน่วยงานใหค้ าปรกึษาของจงั
หวดันากาโนะ 

⇒สมาคมนานาชาตจิงัหวดันากาโนะ 
นากาโนะเคนทาบุงคะเคยีวเซโซดงัเซนเตอร ์ 026-219-3068 

4 
長野県の相談先 

⇒ANPI 

長野県多文化共生相談センター 
026-219-3068 

หน่วยงานใหค้ าปรกึษาของอ าเ
ภอนากาโนะ 

⇒แผนกตา่งประเทศ 
⇒โคคไุซโครวิคอนเนอร ์

026-224-5447 

026-223-0053 
2 

長野市の相談先 
⇒インバウンド・国際室 

⇒国際交流コーナー 
026-224-5447 

026-223-0053 

ขัน้ตอนปฏบิตัสิ าหรบัคนต่างชาต ิ ทีว่า่การอ าเภอนากาโนะ แผนกชมินิ 026-224-7949 
7 

外国人の手続き 長野市役所市民窓口課 026-224-7949 

สถานภาพพ านกั

（ขออนุญาตกิลบัเขา้ประเทศ, 
ตอ่วซีา่ อืน่ๆ)  

⇒
ศูนยข์อ้มูลทั่วไปกองตรวจคนเขา้เมอืงโตเ
กยีว 

⇒
กองตรวจคนเขา้เมอืงโตเกยีว,ส านักงาน
สาขานากาโนะ 

03-5796-7112 

 

026-232-3317 
10 

在留資格のこと（再入国許

可、在留資格変更など)  

⇒東京出入国在留管理局総合イン

フォメーションセンター 

⇒東京出入国在留管理局長野出張

所 

03-5796-7112 

 

026-232-3317 

การแจง้เกดิ・แจง้เสยีชวีติ・
จดทะเบยีนแตง่งาน 

ทีว่า่การอ าเภอนากาโนะ แผนกชมินิ 026-224-7938 

13 
出生届・死亡届・婚姻届のこ

と 
長野市役所市民窓口課 026-224-7938 

ภาษอีากร 

ภาษรีายได ้

ภาษจีงัหวดัอ าเภอ（ภาษีทอ้งที）่ 

ภาษรีถยนต ์

ภาษรีถยนตข์นาดเล็ก 

ภาษีอสงัหารมิทรพัย ์

  

 

⇒นากาโนะเซมุโช 

⇒ทีว่า่การอ าเภอนากาโนะแผนกชมินิเซ 

⇒นากาโนะจโิฮจมุิโช แผนกเซมุ 

⇒ทีว่า่การอ าเภอนากาโนะแผนกชมินิเซ 

⇒ทีว่า่การอ าเภอนากาโนะแผนกโชชซิงัเซ 

 

026-234-0111 

026-224-5017 

026-234-9505 

026-224-5017 

026-224-5018 

 

 

21 
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หวัขอ้ สถานทีต่ดิตอ่ โทรศพัท ์ หน้า 

こんなときは 連絡先 電話番号 ページ 

税金のこと 

所得税 

市県民税（住民税） 

自動車税 

軽自動車税 

固定資産税 

  

 

⇒長野税務署 

⇒長野市役所市民税課 

⇒長野県総合県税事務所 

⇒長野市役所市民税課 

⇒長野市役所資産税課 

 

026-234-0111 

026-224-5017 

026-234-9505 

026-224-5017 

026-224-5018 

น ้าประปา 

เขตพืน้ทีช่โินโนอ,ิ คาวานากาจม่ิา, 

โคฮกก ุ

พืน้ทีอ่ืน่ๆ 

 

 

⇒บ.เวโอเรยี・เจเน็ทส ึ

⇒บ.CDCโจโฮซสีเต็ม 

 

 

026-286-1815 

026-244-3232 
29 水道のこと 

篠ノ井、川中島・更北地区

の方 

それ以外の方 

 

⇒ヴェオリア・ジェネッツ㈱ 

⇒ＣＤＣ情報システム株式会社 

 

026-286-1815 

026-244-3232 

ไฟฟ้า 

ตอนเหนือตัง้แต่ไซงาวะขึน้ไป 

ตอนใตต้ัง้แต่ไซงาวะลงมา 

จบูุเดนเรยีวค ุ

⇒ส านักงานสาขานากาโนะ 

⇒ส านักงานสาขาชโินโนอ ิ

 

0120-984-510 

0120-984-512 
32 

電気のこと 

犀川より北 

犀川より南 

中部電力 

⇒長野営業所 

⇒篠ノ井営業所 

0120-984-510 

0120-984-512 

แกส๊ 

ภายในอ าเภอนากาโนะช ัน้ใน 

เขตชโินโนอ・ิมตัสชึโิร ่

นากาโนะโทชแิกส๊ 

⇒สาขานากาโนะ 

⇒สาขาชโินโนอ ิ

 

026-226-8161 

026-292-1189 
34 

ガスのこと 

長野市街地 

篠ノ井・松代地区 

長野都市ガス 

⇒長野支社 

⇒篠ノ井支社 

 

026-226-8161 

026-292-1189 

เกีย่วกบัขยะ 
ทีว่า่การอ าเภอนากาโนะแผนกเซคทัสคึงัเคี

ยว 
026-224-7635 

37 
ごみのこと 長野市役所生活環境課 026-224-7635 

รถไฟ 

⇒JR ฮงิาชนิิฮง เทเรโฟนเซน็เตอร ์

⇒นากาโนะเดนเท็ตส ึ

⇒ชนิาโนะเท็ตสโึด 

050-2016-

1600 

026-248-6000 

0268-21-3470 

46 
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หวัขอ้ สถานทีต่ดิตอ่ โทรศพัท ์ หน้า 

こんなときは 連絡先 電話番号 ページ 

電車のこと 

⇒JR 東日本テレフォンセンター  

⇒長野電鉄 

⇒しなの鉄道 

050-2016-

1600 

026-248-6000 

0268-21-3470 

รถประจ าทาง 
⇒อารพุโิกโคซอื 

⇒นากาโนะเดนเท็ตสบึสั 

026-254-6000 

026-296-3208 
46 

バスのこと 
⇒アルピコ交通 

⇒長野電鉄バス 

026-254-6000 

026-296-3208 

ใบอนุญาตขิบัขี ่ ⇒ศูนยใ์บขบัขีฮ่กชนิ 026-292-2345 
49 

運転免許証のこと ⇒北信運転免許センター 026-292-2345 

ไปรษณีย ์ ไปรษณียก์ลางนากาโนะ(จโูอยบูนิเคยีวคุ) 0570-035-266 
59 

郵便のこと 長野中央郵便局 0570-035-266 

ประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ
ทีว่า่การอ าเภอนากาโนะ 
แผนกโคคุมนิเคนโคโฮเคน  

026-224-5025 
65 

国民健康保険のこと 長野市役所国保・高齢者医療課 026-224-5025 

การตรวจรกัษาในชว่งกลางคื

นและวนัหยุด 

ชมินิเบยีงองิ・ศูนยแ์พทยฉุ์กเฉิน 
*ในกรณีฉุกเฉินโทร⇒119 

026-295-1291 

70 
夜間・休日に病気になったと

き 

長野市民病院・医師会急病センター 

*緊急のときは⇒119番 
026-295-1291 

การตรวจสุขภาพและฉีดวคัซ ี

น  

สถานีอนามยัอ าเภอนากาโนะ 

แผนกสขุภาพ 
026-226-9960 

74 
健康診査・予防接種のこと 長野市保健所健康課 026-226-9960 

การศกึษา 

โรงเรยีนประถม・มธัยมตน้  

โรงเรยีนมธัยมปลายของจงัหวดั 

โรงเรยีนมธัยมปลายของอ าเภอ 

ใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัการศกึษา 

 

⇒แผนกกกัโกเคยีวอคิุ อ.นากาโนะ  

⇒แผนกโคโคเคยีวอคิุ จ.นากาโนะ  

⇒นากาโนะชริทิส ึนากาโนะโคโทกกัโก 

⇒แผนกกกัโกเคยีวอคิุ อ.นากาโนะ 

 

026-224-5081 

026-235-7430 

026-296-1241 

026-224-5081 

93 
教育のこと 

小・中学校のこと  

県立高校のこと 

長野市立高校のこと 

教育相談 

 

⇒長野市学校教育課 

⇒長野県高校教育課 

⇒長野市立長野高等学校 

⇒長野市学校教育課 

 

026-224-5081 

026-235-7430 

026-296-1241 

026-224-5081 
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หวัขอ้ สถานทีต่ดิตอ่ โทรศพัท ์ หน้า 

こんなときは 連絡先 電話番号 ページ 

แรงงาน・การจา้งงาน 

⇒“ฮลัโหลเวริค์”นากาโนะ 

⇒“ฮลัโหลเวริค์”ชโินโนอ ิ

⇒สนง.แรงงานนากาโนะ 

(เร ือ่งเกีย่วกบัเงือ่นไขแรงงาน) 

026-228-1300 

026-293-8609 

026-223-0553 

 
98 

労働・雇用のこと 

⇒“ハローワーク”長野 

⇒“ハローワーク”篠ノ井 

⇒長野労働局 (労働条件に関する

こと) 

026-228-1300 

026-293-8609 

026-223-0553 

หอ้งสมุด 

⇒นากาโนะโทโชคงั 

⇒นันบโุทโชคงั 

⇒หอ้งสมุดจงัหวดันากาโนะ 

026-232-3558 

026-292-0143 

026-228-4500 
100 

図書館のこと 

⇒長野図書館 

⇒南部図書館 

⇒県立長野図書館 

026-232-3558 

026-292-0143 

026-228-4500 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใชช้วีติในอ าเภอนากาโนะ 

長野に住む 

 

 

หนงัสอืคูม่อืการใชช้วีติส าหรบัชาวตา่งชาต ิ

在住外国人のための生活ガイド 

 

 

จดัท าโดย : แผนกอนิบาวด ์โคคไุซชทิส ึฝ่ายส่งเสรมิการท่องเทีย่ว  

               กองพาณิชยอ์ุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว อ าเภอนากาโนะ 

発行：長野市商工観光部観光振興課インバウンド・国際室 

（2023／3） 


