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คู่มือคนไทยในญี่ปุ่น 1

1 การใช้ชีวิตประจำาวันในญี่ปุ่น

1.1	การเช่าบ้านพักและที่อยู่อาศัย
	 ต้องการติดต่อขอเช่าบ้าน	ต้องทำาอย่างไรบ้าง

◉	 ติดต่อบริษัทเอกชนจัดหาบ้านเช่า	(ฟุโดซัง)	โดยขอข้อมูลเกี่ยวกับ
บ้านที่ต้องการ	เช่น	ค่าเช่า	ขนาดห้อง	ทิศทางแสงอาทิตย์	ระยะ
ทางจากสถานรีถไฟหรือป้ายรถเมล์	เป็นต้น	ถา้หากมีรายการท่ีตรง
กับความตอ้งการของทา่น	บรษิทัเอกชนจดัหาบา้นเชา่กจ็ะแนะนำา
ใหพ้จิารณา	และสว่นใหญผู่เ้ชา่สามารถขอดูสถานทีไ่ดก่้อนตัดสนิ
ใจ

 เมื่อตกลงเช่าบ้านแล้ว	สัญญาเช่า	ค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่าย	เป็นอย่างไร
บ้าง
◉	 สามารถทำาสญัญาผา่นบรษิทัเอกชนจัดหาบ้านเชา่ไดโ้ดยตรง	โดย

จะต้องศึกษารายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ	 ในสัญญาให้ละเอียดก่อน	
ทั้งนี้	มีค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นในวันทำาสัญญา	ได้แก่

◉	 ค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัทเอกชนจัดหาบ้านเช่า	 (อัตราปกติจะ
เท่ากับเงินค่าเช่าบ้าน	1	เดือน)

◉	 เงินกินเปล่าให้เจ้าของบ้าน	 (เรคิน)	 (อัตราปกติจะเท่ากับค่าเช่า
บ้าน1-3	เดือน)

◉	 เงนิมัดจำาใหเ้จา้ของบา้น	(ชคิคินิ)	(อตัราปกตจิะเท่ากบัคา่เชา่บา้น	
1-3	เดือน)	เงนิจำานวนนีจ้ะไดร้บัคนืเมือ่เลกิสญัญา	แตจ่ะถกูหกัคา่
ใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านออกก่อน

◉	 คา่เชา่บา้นเดอืนแรกใหเ้จา้ของบา้น	ซึง่หากยา้ยเขา้บา้นกอ่นถงึวนั
สิ้นเดือนก็อาจต้องชำาระค่าเช่าบ้านล่วงหน้าสำาหรับวันที่เหลืออยู่
ของเดือนนั้น	และของเดือนถัดไปเต็มเดือน
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	เมื่อทำาสัญญาเช่าแล้ว	หากต้องการยกเลิกสัญญา	ต้องทำาอย่างไร
◉	 โดยส่วนใหญ่สัญญาจะมีระยะเวลา	2	ปี	หากต้องการยกเลิก	

จำาเป็นต้องแจ้งให้	เจ้าของบ้านทราบล่วงหน้าประมาณ	1	เดือน	
หรือตามที่กำาหนดไว้ในสัญญา	หากไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าตาม
เงื่อนไข	ก็อาจจะไม่ได้รับเงินมัดจำาคืน

◉	 เมื่อย้ายออก	ก็ต้องย้ายเฟอร์นิเจอร์ออกจากบ้านด้วยตนเอง	รวม
ทั้งทำาความสะอาดให้บ้านอยู่ในสภาพเดิมเหมือนตอนย้ายเข้า	มิ
ฉะนั้นจะถูกหักค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมต่างๆ	จากเงินมัดจำาที่
จะได้รับคืน

◉	 เมื่อสัญญาเช่าหมดลง	สัญญามักจะได้รับการต่อสัญญาโดย
อัตโนมัติ	ยกเว้นในกรณีที่เจ้าของบ้านมีความประสงค์จะขอ
เปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาเช่า	หรือในกรณีที่ผู้เช่าประสงค์
จะยกเลิกสัญญา	ทั้งเจ้าของบ้าน	และผู้เช่าต่างจะต้องแจ้งให้
ทราบก่อนล่วงหน้า	1-2	เดือน

	เมื่ื่อเข้าอยู่แล้วไม่พอใจสภาพบ้าน	สามารถซ่อมแซมหรือต่อเติมได้
เองหรือไม่	
◉	 ไม่ได้	ก่อนที่จะซ่อมแซม	ต่อเติม	ทาสี	หรือตอกตะปูบนผนังใน

บ้าน	จะต้องปรึกษาเจ้าของบ้านก่อน	

1.2	ไฟฟ้า	/	แก๊ส	/	น้ำาประปา	/	โทรศัพท์	/	แท็กซี่
	เมื่อย้ายเข้าที่พักแล้วต้องการใช้ไฟฟ้า	ต้องทำาอย่างไร

◉	 ในประเทศญี่ปุ่น	 แต่ละพื้นที่จะถูกกำาหนดให้ขึ้นอยู่กับบริษัทการ
ไฟฟ้าในท้องท่ีนั้น	 เมื่อย้ายเข้าบ้านแล้วและต้องการเริ่มใช้ไฟฟ้า
ให้โทรศัพท์แจ้งบริษัทการไฟฟ้าตามท้องที่น้ันตามเบอร์โทรศัพท์
ที่ติดอยู่ข้างตู้ควบคุมการเปิดปิดกระแสไฟฟ้า	 (เบรกเกอร์)	 หรือ
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บางบรษิทัการไฟฟา้ในทอ้งทีน่ัน้ใหก้รอกชือ่และวนัทีย่า้ยเขา้ลงใน
ไปรษณียบัตรที่ติดอยู่ข้างตู้โดยทำาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.	 เปิดสวิทช์เบรกเกอร์
2.	 เปิดสวิทช์อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว
3.	 เปิดสวิทช์เบรกเกอร์ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังห้องต่างๆ	

ของบ้าน
 ระบบไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างไร

◉	 ระบบไฟฟา้ในประเทศญีปุ่น่เปน็ระบบ	100	โวลท	์50	เฮริท์ซ	์(ดา้น
แถบตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นจะเป็น	 60	 เฮิร์ทซ์)	 จึงต้องระวัง
การใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟา้จากตา่งประเทศเพราะบางเครือ่งจะใชก้บัไฟ	
220	โวลท	์โดยเฉพาะเครือ่งใชไ้ฟฟา้จากประเทศไทย	หากประสงค์
จะนำาเครือ่งใช้ไฟฟา้จากประเทศไทยมาใชใ้นประเทศญีปุ่น่หรอืนำา
จากประเทศญี่ปุ่ น ไปใช้ ในประเทศไทยก็ควร จัดเตรียม
หม้อแปลงไฟฟ้า	(transformer)	ใช้ประกอบกันด้วย	

	เมื่อย้ายเข้าหรือย้ายออก	ต้องดำาเนินการในเรื่องแก๊ส	อย่างไร
◉	 ต้องแจ้งให้บริษัทแก๊สทราบล่วงหน้าก่อนวันย้ายเข้าเพื่อพนักงาน

จะไปตรวจสอบและเปิดวาล์วแก๊สโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	 ทั้งน้ี	
อาจเช่าเครือ่งแจง้เตือนดว้ยเสยีง	หากเกิดแกส๊รัว่	เมือ่ตอ้งการยา้ย
ออก	ต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าเช่นกัน	โดยต้องแจ้งวันย้าย
ออกพร้อมทั้งหมายเลขลูกค้าที่พิมพ์บนใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้ง
มิเตอร์	 เพื่อพนักงานจะมาระงับการจ่ายแก๊สและคิดเงินค่าแก๊สที่
ค้างชำาระ

 ชนิดของแก๊สที่ใช้ในบ้านเหมือนกันทั้งประเทศญี่ปุ่นหรือไม่
◉	 ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่	โดยสามารถแยกเป็น	2	ชนิด

ใหญ่ๆ	คือ	แก๊สจากถัง	และแก๊สที่มาตามท่อส่ง	โดยท่านควร
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ตรวจสอบชนิดของแก๊สก่อนใช้	เพื่อเลือกใช้เครื่องใช้แก๊สได้ตรง
ตามชนิด	เนื่องจากหากใช้เครื่องใช้แก๊สไม่ตรงตามชนิดแก๊สที่มี
อยู่นั้น	อาจทำาให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ซึ่งเป็นอันตรายมา

 ขั้นตอนตรวจสอบแก๊สเพื่อความปลอดภัยควรทำาอย่างไร	และหากได้กลิ่น
แก๊ส	ต้องทำาอย่างไรบ้าง
◉		 โปรดระวังสิ่งต่างๆ	ต่อไปนี้เป็นพิเศษในขณะกำาลังใช้แก๊ส

♦	 ตรวจสอบเปลวไฟทุกครั้งที่เปิดและปิดแก๊ส
♦	 ปิดวาล์วแก๊สก่อนออกจากบ้านหรือก่อนเข้านอนทุกครั้ง
♦	 ภายในบ้านหรือห้องจัดให้มีการระบายอากาศที่ดีขณะใช้

แก๊ส
◉		 โปรดทำาสิ่งต่อไปนี้เมื่อได้กลิ่นแก๊สหรือแก๊สรั่ว

♦	 เปิดหน้าต่างและประตูให้กว้างที่สุด	รีบออกจากห้อง	และ
ปิดวาล์วแก๊สใหญ่	ด้านนอกบ้าน

♦	 ติดต่อบริษัทแก๊ส
♦	 อย่าเปิดหรือปิดสวิทช์เครื่องใช้ไฟฟ้า	และอย่ากระทำาการอื่น

ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
 ค่าแก๊ส	และการชำาระเงินเป็นอย่างไร

◉	 ค่าแก๊สจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพื้นฐาน	และค่าแก๊สตามปริมาณ
ที่ใช้	โดยจะมีการเรียกเก็บเป็นรายเดือน	

◉	 การชำาระเงินมี	2	วิธี	คือ	ตัดจากบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ	หรือ
จะมีใบแจ้งค่าใช้บริการแก๊สส่งมาแล้วนำาไปชำาระเงินด้วยตนเอง

	เมื่อย้ายเข้าหรือย้ายออก	ต้องติดต่อเรื่องการใช้น้ำาประปาอย่างไร
◉	 ต้องแจ้งให้แผนกบริการน้ำาประปาประจำาเขต/อำาเภอที่อาศัยอยู่

ทราบก่อนวันย้ายเข้าและย้ายออก
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	เมื่อเกิดน้ำารั่ว	จะต้องทำาอย่างไร
◉	 ต้องรีบแจ้งแผนกบริการน้ำาประปาประจำาเขต/อำาเภอที่อาศัยอยู่

	ค่าน้ำา	และการชำาระเงินเป็นอย่างไร
◉	 ค่าน้ำาจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพื้นฐาน	และค่าน้ำาตามปริมาณที่

ใช้	โดยจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน	หรือ	2	เดือนต่อครั้ง	ทั้งนี้	
สำาหรับพื้นที่ซึ่งใช้น้ำาบาดาล	ค่าน้ำา	ก็จะแตกต่างกันไป

◉	 การชำาระเงินมี	2	วิธี	คือ	ตัดจากบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ	ซึ่ง
ใบแจ้งจะส่งมาภายหลัง	และการรับใบแจ้งไปจ่ายผ่านธนาคาร	
ที่ทำาการไปรษณีย์	ที่ว่าการเมือง	เขต/อำาเภอ

	ระบบโทรศัพท์ต่างๆ	มีกี่ประเภท	และมีการบริการอย่างไรบ้าง
◉	 ระบบโทรศัพท์มี	3	ประเภทและมีระบบการให้การบริการดังนี้

1.	 โทรศัพท์สาธารณะ	คือ	โทรศัพท์ที่ติดตั้งตามที่สาธารณะ	
เช่น	สถานีรถไฟ	ริมทางเดินถนน	หรือสถานที่สาธารณะ
ต่างๆ

2.	 โทรศัพท์เช่าคู่สาย	คือโทรศัพท์ที่ติดตั้งตามบ้านพักอาศัย	
บริษัท	ห้างร้านต่างๆ	สอบถามรายละเอียดขอเช่าคู่สายที่
หมายเลขโทรศัพท์	166

3.	 โทรศัพท์มือถอื	คือ	โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบพกพา	สามารถ
ใช้ได้ทั่วประเทศ	และสามารถขอซื้อและรับบริการได้จาก
บริษัทมือถือต่างๆ	ทั่วไปในญี่ปุ่น	เช่น	เอยู	ซอฟท์แบงค์	
โดโคโมะ	เป็นต้น

	การบริการโทรศัพท์	มีดังนี้
1.	 โทรศพัทภ์ายในประเทศ	สามารถกดเบอรร์หสัประจำาเมือง	

แล้วตามด้วยหมายเลขเครื่อง	 เช่น	ในกรุงโตเกียว	กดรหัส	
03+หมายเลขโทรศัพท์์
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2.	 โทรศพัทท์างไกลระหวา่งประเทศ	สามารถเลอืกใชบ้รกิารทัง้
โทรศพัทบ้์าน	โทรศพัทม์อืถอื	โทรศพัทส์าธารณะ(มปีา้ยระบุ
วา่บริการระหว่างประเทศ)	โทรศัพทม์อืถอื	โดยอา้งองิวธิกีาร
ใช้โทรศัพท์ตามบริษัทฯ	ที่กำาหนดให้บริการเนื่องจากแต่ละ
บริษัทฯ	มีระบบการใช้แตกต่างกันไป

3.	 สอบถามข้อมูลต่างๆ	ได้จากหมายเลขโทรศัพท์	ดังนี้
♦ เบอร์	104	สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ต่างๆ
♦ เบอร	์106	ชำาระคา่บริการโทรศัพทโ์ดยบัตรเครดติหรอื

ชำาระค่าบริการโดยการเรียกเก็บเงินปลายทาง 
♦ เบอร์	113	บริการรับแจ้งโทรศัพท์ชำารุด/ใช้งานไม่ได้
♦ เบอร	์114	ตรวจสอบสภาพการใชง้านของโทรศพัทเ์มือ่

หมายเลขปลายทางสัญญานไม่ว่างตลอดเวลา
♦ เบอร์	115	ใช้โทรเมื่อต้องการส่งโทรเลข
♦ เบอร	์116	สอบถามข้อมลูเก่ียวกบัการขอยา้ยโทรศพัท์

กรณีย้ายที่พักอาศัย
◉	 การชำาระค่าบริการโทรศัพท์	มีดังนี้

สามารถชำาระไดด้ว้ยตนเองท่ีบรษิทัเอน็ทีที	รา้นสะดวกซือ้	ท่ีทำาการ
ไปรษณยีภ์ายในเวลาทีก่ำาหนด	หรอืชำาระโดยการโอนเงนิผ่านบญัชี
ธนาคารต่างๆ	หลังจากที่ลงทะเบียนแจ้งธนาคารเพื่อขอให้หักเงิน
จากบัญชีโดยอัตโนมัติ

	การใช้บริการรถแท็กซี่ในญี่ปุ่นเป็นอย่างไรบ้าง	ค่าบริการโดยสารเท่าไหร่
◉	 ทีส่ถานรีถไฟทกุสถานจีะมีจุดให้บรกิารซ่ึงจะมีรถแท็กซ่ีบริการจอด

รอรับส่งผู้โดยสาร	 หากประสงค์จะให้รถแท็กซ่ีไปรับท่ีบ้านพักก็
สามารถโทรศัพท์แจ้งบริษัทรถแท็กซ่ี	 ซึ่งสามารถตรวจสอบราย
ละเอียดจากข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้
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◉	 ประตรูถแทก็ซีจ่ะเปดิปดิอตัโนมตั	ิและโปรดรดัเขม็ขดันริภัยขณะ
ใช้บริการ

◉	 ค่าบริการโดยสารรถแท็กซี่ขึ้นอยู่กับพื้นท่ี	 ส่วนใหญ่อัตราการให้
บรกิารจะข้ึนอยูก่บัระยะทางโดยในกรงุโตเกยีวนัน้	สว่นใหญอ่ตัรา
จะเริ่มต้นที่ราคา	730	เยน	สำาหรับ	2	กิโลเมตรแรกและหากรถวิ่ง
ช้ากว่า	10	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	ค่าโดยสารจะเพิ่มขึ้น80	เยน	ทุกๆ	
1	นาที	45	วินาที	และถ้าใช้บริการรถแท็กซี่ระหว่างเวลา	23.00	
-	05.00	น.	ค่าโดยสารจะเพิ่มขึ้น	30	เปอร์เซนต์จากอัตราปกติ

◉	 การชำาระค่าบริการสามารถชำาระได้ทั้งเงินสดหรือบัตร	Suica/
Pasmo	หรือบัตรเครดิต	(ในกรณีที่มีป้ายบนหลังคารถหรือติดที่
ประตูระบุว่ารับชำาระค่าโดยสารโดยบัตรดังกล่าว)

	การใช้บริการรถไฟฟ้าเป็นอย่างไร	มีกี่ประเภท	และค่าโดยสารราคาเท่า
ไหร่
◉	 มีรถไฟฟ้า	 3	 ประเภท	 คือรถไฟฟ้าบนดิน	 รถไฟฟ้าใต้ดิน	 และ

รถไฟฟ้าความเร็วสูง	 (ชินกันเซน)	 ซึ่งโดยมากเป็นการให้บริการ
ของเจอาร์	หรือ	Japan	Railways	เช่น	สายยามาโนเตะ	สายเค
ฮินโทโฮคุ	เป็นต้น	และบริษัทเอกชน	เช่น	สายโอดาคิว	สายเคโอ
โคคิว	เป็นต้น

◉	 ประเภทตั๋วโดยสาร	มีดังนี้
1.	 ต๋ัวเท่ียวเดียวราคาคา่โดยสารขึน้อยูก่บัระยะทางมจีำาหนา่ย

หน้าทางเข้าชานชาลา
2.	 ตั๋วแบบชำาระค่าโดยสารก่อน	 (Prepaid)	 เป็นบัตรเติมเงิน

ได้ตั้งแต่	2,000	เยน	แต่จะสามารถใช้ได้เพียง	1,500	เยน	
เพราะตอ้งชำาระคา่มัดจำาบตัรจำานวน	500	เยน	(บตัร	Suica)	
ส่วนตั๋วชำาระค่าโดยสารก่อนของรถไฟฟ้าใต้ดิน	หรือ	Pass	
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net	ราคาตั้งแต่	1,000	เยน	3,000	เยน	5,000	เยน	(บัตร
ใช้แล้วทิ้ง	ไม่สามารถเติมเงินได้)

3.	 ตั๋วแบบเอนกประสงค์	(Pasmo)	เป็นตั๋วชนิดพิเศษสามารถ
ใชไ้ดร้ว่มกับระบบขนสง่ภายในประเทศญีปุ่น่ไดท้กุประเภท	
เช่นรถไฟฟ้าบนดิน	รถไฟฟ้าใต้ดิน	รถเมล์	ต่างๆ	เป็นต้น	มี
รูปแบบเดียวกันกับบัตร	Prepaid	ของ	Suica

4.	 ตัว๋เดอืน	ลกัษณะคล้ายกับบตัรเตมิเงนิ	โดยกำาหนดเปน็	ราย
เดือน	ราย	3	เดือน	ราย	6	เดือน	(ระยะเวลายิ่งนานก็จะได้
รับส่วนลดมากขึ้น)	 สามารถซื้อได้กับนายสถานีทุกสถานี	
หรือตู้ขายตั๋วอัตโนมัติ

1.3	บัตรประจำาตัวผู้พำานักอาศัยในญี่ปุ่น	(ไซริวการ์ด)
	ตั้งแต่วันที่	15	กรกฎาคม	2555	ชาวต่างชาติทุกคนที่พำานักอาศัยใน

ญี่ปุ่นตั้งแต่ระยะกลางถึงระยะยาวจะต้องเข้าขอรับบัตรประจำาตัวผู้พำา
นกัอาศัยฯ	ทีส่ำานักงานตรวจคนเขา้เมอืงทอ้งถิน่ทีพ่ำานักอาศยัอยู	่ยกเวน้

1.	ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นน้อยกว่า	3	เดือน
2.	ผู้ที่ได้รับสถานะพำานักอาศัยประเภทระยะสั้น
3.	ผู้ที่ได้รับสถานะพำานักอาศัยประเภทการทูตและประเภท
ราชการ
4.	ผู้ที่กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นลงความเห็นว่ามีคุณสมบัติเช่นเดียว
กับบุคคลข้างต้นตามกฎกระทรวงฯ
5.	ผู้ได้รับสถานพำานักอาศัยถาวรแบบพิเศษ
6.	ผู้ที่ไม่มีสถานะพำานักอาศัย
	 บุคคลที่เข้าข่ายสามารถขอรับบัตรประจำาตัวผู้พำานักอาศัยฯ	

จะได้รับบัตรประจำาตัวผู้พำานักอาศัยฯเมื่อได้รับอนุญาตให้
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เดินทางเข้าประเทศที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินเมื่อ
เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น	หรือเมื่อได้รับอนุญาตให้เปลี่ยน
สถานะพำานักอาศัยใหม่	หรือขยายระยะเวลาการพำานัก
อาศัย	ที่สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่

	ข้อมูลในบัตรประจำาตัวผู้พำานักอาศัยฯ
◉	 บัตรประจำาตัวผู้พำานักอาศัยฯ	บรรจุชิพเพื่อป้องกันการปลอม

แปลงและแก้ไข	ข้อมูลที่ปรากฏบนตัวบัตรประจำาตัวผู้พำานัก
อาศัยฯ	มีดังนี้

1.ชื่อ-สกุล	วันเดือนปีเกิด	เพศ	สัญชาติ
2.ที่อยู่อาศัย
3.ประเภทสถานะพำานักอาศัย	ระยะเวลาที่อนุญาตให้พำานัก
อาศัย	วันสถานะพำานักอาศัยสิ้นสุด
4.ประเภทการขอรับสถานะพำานักอาศัย	วันที่ได้รับสถานะ
พำานักอาศัย
5.วันออกบัตร	วันหมดอายุบัตร
6.ข้อมูลว่าได้รับอนุญาตให้ทำางานหรือไม่
7.ข้อมูลว่าได้รับอนุญาตให้สามารถทำากิจกรรมอื่นนอก
เหนือจากที่สถานะพำานักอาศัยอนุญาตหรือไม่

 อายุบัตรประจำาตัวผู้พำานักอาศัยฯ
◉	 ผู้มีสถานะพำานักอาศัยประเภทถาวรและมีอายุมากกว่า	16	ปี	

บัตรจะหมดอายุหลังจากวันออกบัตร	7	ปี
◉	 ผู้มีสถานะพำานักอาศัยอื่นนอกจากประเภทถาวรและมีอายุ

มากกว่า	16	ปี	บัตรจะหมดอายุเมื่อสถานะพำานักอาศัยของผู้ถือ
บัตรสิ้นสุด

◉	 ผูม้สีถานะพำานกัอาศยัประเภทถาวรและมีอายนุอ้ยกว่า	16	ปี	บัตร
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จะหมดอายุเมื่อผู้ถือบัตรมีอายุครบ	16	ปีบริบูรณ์
◉	 ผู้มีสถานะพำานักอาศัยอื่นนอกจากประเภทถาวรและมีอายุน้อย

กว่า	16	ปี	บัตรจะหมดอายุเมื่อผู้ถือบัตรมีอายุครบ	16	ปีบริบูรณ์	
หรือเมื่อสถานะพำานักอาศัยของผู้ถือบัตรสิ้นสุด	 (ใช้เกณฑ์ที่มาถึง
ก่อน)

	ข้อควรน่ารู้อื่นๆ
◉	 อนุญาตให้ผู้ที่มีสถานะพำานักอาศัยถูกต้องและกำาลังยื่นขอรับ

สถานะพำานกัอาศยัใหม	่หรอืไดย้ืน่ขอขยายระยะเวลาพำานกัอาศัย
เดิม	 สามารถอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นได้อีก	 2	 เดือนหลังจากกำาหนดวัน
สถานะพำานักอาศัยที่มีอยู่สิ้นสุด	 หรือจนกระทั่งผลการขอรับ
สถานะพำานักอาศัยใหม่ออก	 (เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่	 15	 กรกฎาคม	
2552)

◉	 ลูกเรือจะต้องแสดงใบอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ	พร้อมกับ
แสดงบตัรประจำาตวัพนกังานหรือหนงัสือเดนิทางท่ีมีรปูถา่ยใบหนา้
ตอ่เจา้หนา้ทีก่องตรวจคนเขา้เมือง	ท้ังนี	้เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบ
รูปถ่ายใบหน้ากับตัวจริงว่าเป็นบุคคลเดียวกัน

◉	 อนญุาตใหช้าวต่างชาตทิีม่สีถานะพำานกัอาศัยในญีปุ่น่ถกูตอ้ง	เดนิ
ทางกลับเข้าญี่ปุ่นโดยไม่ต้องขออนุญาตเดินทางเข้าญี่ปุ่นอีก	
(Re-entry	 Permit)	 หากเดินทางออกและเข้าญี่ปุ่นภายในระยะ
เวลา	1	ปี
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(ตัวอย่างบัตรประจำาตัวผู้พำานักอาศัยในญี่ปุ่น	(ไซริวการ์ด))

1.4	ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สากล/ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของญี่ปุ่น
	การขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของญี่ปุ่น	ต้องทำาอย่างไร

◉	 ส่วนใหญ่แล้วจะเข้าเรียนในโรงเรียนสอนขับรถยนต์ก่อน	 โดยจะ
ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยขัน้ต่ำาประมาณ	300,000	เยน	ขึน้อยูกั่บชว่งระยะ
เวลาและเดือนที่ไปสมัคร	 จากนั้นจึงนำาหลักฐานการเรียนขับ
รถยนต์	 พร้อมกับหลักฐานประจำาตัวอื่นๆ	 ไปยื่นที่แผนกสอบใบ
อนุญาตขับขี่	ศูนย์ใบอนุญาตขับขี่ในเขต	หรือเมืองที่พำานักอยู่

 	 ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ระหว่างประเทศ	 (ใบขับขี่สากล)	 ท่ีขอจาก
ประเทศไทยสามารถใช้ในญี่ปุ่นได้หรือไม่
◉	 ใช้ได้เป็นระยะเวลา	1	ปีตามอายุของใบอนุญาตนั้น	เมื่อหมดอายุ

แล้ว	 ต้องไปยื่นขอใบใหม่ที่ประเทศไทยและต้องพำานักอยู่ใน
ประเทศไทยเป็นเวลาอย่างน้อย	3	เดือนก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นอีก
ครั้งจึงจะสามารถใช้ใบอนุญาตใหม่ได้

	มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของไทย	สามารถใช้ในญี่ปุ่นได้หรือไม่
◉	 ไม่ได้	 แต่สามารถใช้ประกอบการขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของ

ญี่ปุ่นได้สะดวกขึ้น	โดยจะต้องใช้ใบอนุญาตนั้นในประเทศไทยมา
แล้วเป็นเวลาไม่ต่ำากว่า	3	เดือน	โดยการนำาเอกสารทั้งหมดไปยื่น
คำารอ้งท่ีแผนกสอบใบอนญุาตขบัขี	่ณ	ศนูยใ์บอนญุาตขบัขีใ่นเขต/
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อำาเภอหรือเมืองที่พำานักอาศัยอยู่	ซึ่งมีขั้นตอน	ดังนี้
♦	เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอ	ได้แก่
1.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของไทย	และใบขับขี่สากล	(หากมี)
2.เอกสารแปลทางการของใบอนญุาตขบัขีร่ถยนต์เป็นภาษาญีปุ่น่	

ซ่ึงควรนำาไปแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นที่บริษัทแปลเอกสารและนำา
เอกสารแปลมารับรองคำาแปลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	 ซึ่งใช้
เวลา	3วันทำาการ

3.บัตรประจำาตัวผู้พำานักอาศัยในญี่ปุ่น	(ไซริวการ์ด)
4.หนังสือเดินทางไทย	
5.ตราชื่อประทับ	(อิงคัง	(หากมี))
6.รูปถ่าย	3	x	2.4	ซ.ม.		จำานวน	1	ใบ	(ถ่ายไว้ไม่เกิน	6	เดือน)
7.ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับประเภทของใบอนุญาตขับขี่
♦	ตรวจสุขภาพร่างกายและสายตา
♦	สอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรของญี่ปุ่น
♦ทดสอบการขับรถยนต์จริงในสนามสอบขับรถของศูนย์ใบ

อนุญาตขับขี่
	ต้องการแปลใบขับขี่รถยนต์ของไทยเพื่อขอใบขับขี่ของญี่ปุ่น	ต้องทำา

อย่างไร	จ่ายค่าธรรมเนียมเท่าใด
◉	 นำาใบขับขี่รถยนต์ฉบับจริงพร้อมสำาเนาด้านหน้าและด้านหลัง	 2	

ชุด	สำาเนาหนังสือเดนิทางไทย	และเอกสารประจำาตัว	ไปแปลเป็น
ภาษาญีปุ่น่และภาษาองักฤษท่ีบรษิทัแปลเอกสารและนำาเอกสาร
แปลมารบัรองคำาแปลทีส่ถานเอกอคัรราชทตูฯ	ซึง่มคีา่ธรรมเนยีม
ชุดละ	2,000	เยน
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1.5	ระบบประกันสังคมและประกันสุขภาพ
 ระบบประกันสังคมคืออะไร

◉	 ระบบที่ให้ความคุ้มครองเมื่อเจ็บป่วย	 เกิดอุบัติเหตุ	 เสียชีวิต	ว่าง
งาน	หรอื	เกษยีณอาย	ุโดยพนกังาน	ผู้ว่าจ้าง	และรฐับาลแบง่ภาระ
ในการชำาระเบี้ยประกัน

 แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย	จะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคม
ใดบ้าง
◉	 พนกังานหรอืคนงานบรษิทั	จะได้รบัการคุ้มครองจากระบบประกนั

สขุภาพพนกังานและประกันเงนิบำานาญสวัสดิการสำาหรบัพนกังาน
นอกจากนี้	 ยังมีประกันค่าชดเชยอุบัติเหตุคนงาน	 ซึ่งครอบคลุม
อบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ระหว่างการทำางาน	และประกันอาชพีซ่ึงคุ้มครอง
กรณีว่างงาน

◉	 พนักงานอิสระ	 พนักงานท่ีเกี่ยวกับการเกษตรกรรม	 และบุคคล
อื่นๆ	 ท่ีไม่ได้ถูกคุ้มครองโดยระบบประกันข้างต้น	 สามารถขอรับ
ความคุม้ครองจากประกันสุขภาพแหง่ชาติ	และประกันเงนิบำานาญ
แห่งชาติได้

	ระบบประกันสุขภาพพนักงานหรือคนงานบริษัทคืออะไร
◉	 ระบบท่ีให้ผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาลทางการแพทย์	 และ

คา่คุม้ครองอืน่ๆ	แกพ่นกังานหรอืคนงาน	และสมาชกิครอบครวัใน
กรณเีจบ็ปว่ย	หรอืไดรั้บบาดเจ็บหรอืเสียชวิีตจากการทำางาน	หรือ
การให้กำาเนิดบุตร

	ทำาอย่างไรจึงจะได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันนี้
◉	 ผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง	มีหน้าที่รับผิดชอบทำาประกันให้แก่พนักงาน

หรือ	 คนงานโดยนายจ้างจะต้องทำาประกันให้กับพนักงานทุกคน	
ยกเว้น	 พนักงานชั่วคราว	 หรือพนักงานรายวัน	 สำาหรับกรณีของ
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กิจการส่วนตัวที่มีพนักงานน้อยกว่า	 5	 คน	 ผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง
สามารถเขา้ระบบประกันนีไ้ด้ถา้ขอสมัครโดยมีเสียงของพนกังาน
ที่เห็นด้วยเกินครึ่งหนึ่งพร้อมท้ังได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าท่ีผู้มี
อำานาจ

	ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าเบี้ยประกัน
◉	 อตัราเบีย้ประกนัจะข้ึนอยูก่บัรายได้ของผูท้ำาประกันแต่ละคน	และ

ภาระในการจา่ยเบีย้ประกนัจะถกูแบง่ในจำานวนเทา่ๆ	กนัระหวา่ง
ผู้ว่าจ้างและพนักงาน

	ผู้มีประกันจะได้รับความคุ้มครองอย่างไรบ้าง
◉	 ในกรณีที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ	ให้แสดงบัตรประกันสุขภาพ

แก่ทางโรงพยาบาล	 โดยผู้มีประกันจะชำาระ	 30%	ของค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด	(เงื่อนไขนี้รวมถึงสมาชิกของครอบครัวที่มีรายชื่อปรากฎ
อยู่บนบัตรประกันนั้นๆ)

◉	 สำานกังานประกนัสงัคมในเขตพืน้ทีข่องกิจการนัน้ๆจะเปน็ผูจ้ดัการ
ด้านธุรกิจเกี่ยวกับการจ่ายค่าประกัน	 ยกเว้นในส่วนที่รับผิดชอบ
โดยสมาคมประกันสุขภาพ

	ระบบประกันเงินบำานาญสวัสดิการคืออะไร
◉	 เป็นระบบที่ให้การคุ้มครองแก่พนักงานหรือคนงาน	 สำาหรับการ

ยงัชพีในชว่งบัน้ปลายของชวีติ	นอกจากนี	้ยงัรวมถงึความคุม้ครอง
สำาหรับการยังชีพของพนักงานหรือคนงานที่ไม่สามารถทำางานได้	
เนื่องจากได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย	 หรือสำาหรับการยังชีพของ
คนในครอบครัวของพนักงานหรือคนงานที่เสียชีวิต	โดยมีขั้นตอน
การสมัคร	และการชำาระเบี้ยประกันเหมือนระบบประกันสุขภาพ
พนักงานหรือคนงาน
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♦	 พนักงานหรือคนงานชาวต่างชาติที่เข้าร่วมระบบประกันนี้	
หากเดินทางกลับประเทศจะต้องทำาอย่างไร

❖	ชาวต่างชาติใน	4	กลุ่มต่อไปนี้	สามารถแจ้งขอรับเงินคืนได้	
(โดยต้องแจ้งภายใน	 2	 ปี	 นับจากวันที่เดินทางออกจาก
ประเทศญี่ปุ่น)

①	ชาวต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมืองญี่ปุ่น
②	ชาวต่างชาติที่เป็นสมาชิกของระบบประกันเงินบำานาญ
สวัสดิการมากกว่า	6	เดือน

③	ชาวต่างชาติที่ไม่มีที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น
④	ชาวต่างชาติที่ไม่เคยได้รับบำานาญในประเทศญี่ปุ่น

♦	 ขั้นตอนการขอรับเงินคืนต้องทำาอย่างไร	 และจะได้รับคืนใน
อัตราเท่าใด
❖	 ขอแบบฟอร์มขอรับเงินคืนได้ที่สำานักงานประกันสังคม

ทั่วประเทศหรือที่ว่าการเขต/อำาเภอ	โดยกรอกข้อความ
และส่งไปยังที่อยู่ตามที่เขียนไว้ด้านหลังของแบบฟอร์ม

❖	 สำาหรับบุคคลท่ีมีสิทธิได้รับเงินบำานาญสามารถคำานวณ
เงินชำาระคืน	 โดยเงินที่จะได้รับจากการขอคืนประกัน
บำานาญจะอยู่ระหว่าง	0.4	ถึง	2.4	เท่าของรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ทำาประกัน

	ระบบประกันค่าชดเชยอุบัติเหตุของพนักงานหรือคนงานคืออะไร
◉	 ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน	พนกังานมีสิทธิได้รบัค่าชดเชยการ

รกัษาพยาบาลทางการแพทย	์หรอืขาดงานเนือ่งจากเจบ็ปว่ยหรอื
บาดเจ็บที่เกิดจากการทำางาน	นอกจากนี้	กฎหมายดังกล่าวได้ถูก
กำาหนดข้ึนเพื่อช่วยพนักงานในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
จนผู้ว่าจ้างไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยเต็มจำานวนให้ได้
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♦	 ทำาอย่างไรจึงจะได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันนี้
❖	ตามกฎหมายนายจ้างทุกรายที่มีพนักงานมากกว่า	1	คน	

รวมทั้งพนักงานนอกเวลาและพนักงานทำางานพิเศษจะ
ต้องจัดทำาประกันค่าชดเชยอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุก
คน	 หากนายจ้างปฏิเสธการทำาประกันให้สามารถเรียก
ร้องเพื่อขอรับสิทธินี้ได้

♦	ใครเป็นผู้รับผิดชอบการจ่ายค่าเบี้ยประกัน
❖	 ผู้ว่าจ้างหรือนายจ้างจะต้องรับผิดชอบชำาระเบ้ียประกัน

ที่เกี่ยวข้องเต็มจำานวน
♦	 ผู้มีประกันจะได้รับความคุ้มครองอย่างไรบ้าง

❖	 พนักงานหรือคนงานมีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยได้หลาย
รายการหากได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยระหว่างการ
ทำางานหรือได้รับอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางไปยัง
สถานที่ทำางาน	 (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่
สำานักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานที่อยู่ใกล้เคียง)

	ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติคืออะไร
◉	 คือระบบประกันท่ีสร้างขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองในยามเจ็บป่วย

หรอืไดร้บับาดเจบ็สำาหรบัประชาชนบคุคลทัว่ไปหรอืผูท้ีไ่มส่ามารถ
เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพพนักงานหรือคนงานข้างต้นได้
♦ ทำาอย่างไรคนต่างชาติจึงจะได้รับความคุ้มครองจากระบบ

ประกันนี้
❖	 จะตอ้งยืน่ขอทำารวมเปน็หลงัคาเรอืนท่ีแผนกประกนัของ

ที่ว่าการเขต/อำาเภอ	โดยใบประกันจะออกให้	1	ใบต่อ	1	
หลังคาเรือนเท่านั้น	และมีเงื่อนไขในการสมัคร	ดังนี้

1.	ลงทะเบียนชาวต่างชาติเรียบร้อยแล้ว
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2.	อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเกินกว่า	1	ปี	ถ้าพำานักอยู่ในที่อยู่อาศัย
ปัจจุบันน้อยกว่า	 1	ปี	 ต้องได้รับการรับรองว่าอยู่อาศัย
ในญี่ปุ่นเกินกว่า	1	ปี

♦	 ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าเบี้ยประกัน
❖	 จำานวนค่าเบี้ยประกันจะถูกกำาหนดจากปัจจัยหลายๆ	

อยา่ง	เชน่อตัราของเขต/อำาเภอทีอ่าศยัอยูจ่ำานวนสมาชกิ
ในครอบครัวและรายได้ของครอบครัวของปีที่ผ่านมา	
สำาหรับกรณีที่อาศัยอยู่คนเดียวและไม่มีรายได้ก็จะเสีย
ค่าเบ้ียประกันประมาณ	 10,000	 -	 20,000	 เยน	 ต่อปี	
(สำาหรบันักศกึษาอาจจะสามารถขอรบัสว่นลดไดจ้ำานวน
หนึง่)	ซึง่การจา่ยเงนิค่าเบ้ียประกนัสามารถทำาไดโ้ดยจา่ย
ท่ีท่ีว่าการเขต/อำาเภอหรือจ่ายโดยหักผ่านบัญชีธนาคาร
ก็ได้

♦ ผู้มีประกันจะได้รับความคุ้มครองอย่างไรบ้าง
❖	 เมือ่เปน็สมาชิกของระบบประกนัสขุภาพแหง่ชาตแิลว้	ผู้

มีประกันจะจ่ายเพียง	30%	ของค่ารักษาพยาบาล	(แต่มี
บางกรณีที่ไม่สามารถใช้ประกัน	 สุขภาพได้	 ต้องจ่ายค่า
รักษาพยาบาลเอง)

	ระบบประกันเงินบำานาญแห่งชาติคืออะไร
◉	 เป็นระบบประกันเงินบำานาญสำาหรับพนักงานหรือคนงานที่ไม่มี

สิทธิทำาประกันเงินบำานาญสวัสดิการพนักงานได้	 ซึ่งระบบนี้จะมี
ลักษณะเช่นเดียวกับระบบประกันเงินบำานาญสวัสดิการพนักงาน	
แต่การได้รับเงินคืนจะแตกต่างไป	 คือ	 จำานวนเงินที่ได้รับคืนบาง
ส่วนของระบบนี้	 จะข้ึนอยู่กับจำานวนเดือนท่ีได้ชำาระเบ้ียประกัน
เงินบำานาญแห่งชาติ
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	ไม่มีวีซ่า	ไม่มีประกันสุขภาพ	สามารถฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลได้หรือไม่
◉	 โอกาสที่จะถูกปฏิเสธนั้นมีสูง	 ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลหรือคลินิก

แต่ละแห่งจะพิจารณา	
	ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรประมาณเท่าใด

◉	 โดยทัว่ไปประมาณ	300,000	-	400,000	เยน	ขึน้อยูกั่บโรงพยาบาล
หรือคลินิก

	ข้อควรรู้ของการทำาประกัน
◉	 ผูท้ีอ่ยูใ่นญีปุ่น่อยา่งไมถ่กูตอ้งตามกฎหมาย	โอกาสทีจ่ะไมส่ามารถ

ทำาประกันได้มีค่อนข้างสูง	 ส่วนใหญ่ผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนคนต่าง
ชาติมากกว่า	1	ปี	และไม่มีวีซ่าจะไม่สามารถทำาประกันสุขภาพได้	
สำาหรับรายละเอียดให้สอบถามท่ีว่าการเขต/อำาเภอท่ีท่านพำานัก
อยู่

◉	 มบีรษิทัประกนัของเอกชนทีร่บับรกิารประกนัสขุภาพ	ควบคูไ่ปกบั
การประกันชีวิต	ซึ่งจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกับผู้ที่ไม่มีวีซ่า	และ
มีค่าใช้จ่ายและเบี้ยประกันที่สูงกว่าการทำาประกันของรัฐบาล
❖	 ผู้ยื่นขอทำาประกันกับบริษัทเอกชนต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้
1.	พำานักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
2.	จดทะเบียนคนต่างชาติที่สำานักงานทะเบียนเขตหรืออำาเภอที่

ตนพำานักอยู่
3.	ผู้ที่ประสงค์พำานักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นตลอดชีวิต
4.	สามารถอ่านและเข้าใจสัญญาประกันที่เป็นภาษาญี่ปุ่นได้
5.	ต้องไม่ถือวีซ่านักเรียน	นักศึกษาและผู้ฝึกงาน

	ได้รับบาดเจ็บระหว่างการทำางาน	ต้องการได้ค่าชดเชย	ควรทำาอย่างไร 
◉	 แจ้งให้นายจ้างทราบ	 เนื่องจากนายจ้างรับผิดชอบทำาประกันให้	

หากไม่ได้รับความเป็นธรรม	 สามารถขอคำาปรึกษาจากสำานักงาน
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แรงงานไทยในญี่ปุ่น	☎	03-5422-7014-15	เวลาทำาการ	09.00	
-	12.00	น.	และ	13.30	-	17.00	น.

◉	 กรณไีมม่วีีซา่	ไมม่ปีระกนั	ควรปรกึษาขอความเหน็ใจจากนายจา้ง
เพื่อดูแลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและหลังจากนั้น	 ควรเรียก
ร้องสิทธิให้นายจ้างจัดทำาประกันสุขภาพให้

◉	 เงินชดเชยที่ลูกจ้างได้รับจากประกันอุบัติเหตุจากการทำางานมี	 3	
ส่วน	คือ
1.	เงินค่ารักษาพยาบาล
2.	เงินชดเชยขณะหยุดงานเพื่อพักรักษาตัว	 จะได้รับในอัตรา

ประมาณ	80	%	ของค่าจ้างเฉลี่ย	นับตั้งแต่วันที่	4	ที่หยุดงาน
ไปรักษาตัว

3.	เงินทดแทนกรณีที่สูญเสียอวัยวะ	 หรือทุพพลภาพ	 เช่น	 นิ้ว
ขาด	หรือขาขาด	เป็นต้น

	สามีทำางานอยูท่ีญ่ีปุ่น่	ไดร้บับาดเจบ็หรอืเสยีชวีติจากอบุตัเิหตรุะหวา่งการ
ทำางาน	ภรรยาจะได้รับเงินทดแทนอะไรบ้างหรือไม่
◉	 กรณีลูกจ้างถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำางาน	 นายจ้างจะต้อง

จ่ายเงินทดแทน	 ให้แก่ทายาทเป็นจำานวนเงินเท่ากับอัตราค่าจ้าง
เฉลี่ยจำานวน	 1,000	 วัน	 และต้องจ่ายค่าทำาศพให้ผู้จัดการศพ
เท่ากับอัตราค่าจ้างเฉลี่ยจำานวน	60	วัน	ยกเว้นว่าได้มีการจ่ายเงิน
ทดแทนตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานหรอืกฎหมาย	อืน่แลว้โดย
มีการเรียงลำาดับทายาทดังนี้
♦	คู่สมรสท่ีอยู่กินฉันสามี/ภรรยา	 ถ้ามิได้จดทะเบียนสมรสต้อง

พิสูจน์ได้ว่าอยู่กินด้วยกันจริง	 (กรณีภรรยาเสียชีวิตสามีต้อง
มีอายุ	60	ปีขึ้นไป)

♦	บิดามารดา	(ที่มีอายุ	60	ปีขึ้นไป)



คู่มือคนไทยในญี่ปุ่น20

♦	บุตรที่มีอายุน้อยกว่า	18	ปีบริบูรณ์
♦	ปู่ย่าตายายที่มีอายุมากกว่า	60	ปี
♦	พี่น้องที่มีอายุน้อยกว่า	18	ปีบริบูรณ์	หรือมากกว่า	60	ปี

1.6	ธุรกรรมต่างๆ	ของธนาคารและไปรษณีย์
	หากต้องการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารญี่ปุ่น	จะต้องใช้เอกสารใดบ้าง

◉	 ท่านจำาเป็นต้องนำาสิ่งเหล่านี้ไปติดต่อด้วย
♦	ตราชือ่ประทบั	(“องิคงั”	คอืตราชือ่ประจำาตวัของแตล่ะบคุคล	

โดยทั่วไปชาวญี่ปุ่นจะใช้ชื่อสกุล)	 สามารถส่ังทำาได้จากร้าน
ขายเครื่องเขียนทั่วไป	 ตราประทับดังกล่าวสามารถนำาไปทำา
นิติกรรมต่างๆ	 ได้ตามกฎหมายญี่ปุ่น	 ไม่ว่าผู้ที่ถืออยู่นั้น	 จะ
เป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตาม	ดังนั้นจึงควรรักษาไว้ในที่ปลอดภัย

♦	เอกสารประจำาตัว	เช่น	หนังสือเดินทางไทย	บัตรประจำาตัวผู้
พำานกัอาศยัในญ่ีปุน่	(ไซรวิการด์)	หรอืใบอนญุาตขบัขีร่ถยนต์

	คนต่างชาติสามารถทำาบัตร	ATM	ได้หรือไม่
◉	 เมื่อเปิดบัญชีแล้ว	นอกจากจะได้รับสมุดบัญชีธนาคารยังสามารถ

ทำาบัตร	 ATM	ที่ใช้สำาหรับฝากและถอนเงินได้	 (รายละเอียดของ
บริการอื่นๆ	 และเวลาทำาการกรุณาติดต่อสอบถามกับธนาคาร
นั้นๆ)	 สำาหรับตราชื่อประทับและเอกสารประจำาตัวน้ันจะต้องนำา
ตดิตวัไปทกุครัง้	เพือ่สะดวกในการติดตอ่ทำาธรุกรรมตา่งๆ	กบัทาง
ธนาคาร

	ที่ทำาการไปรษณีย์ให้บริการอะไรบ้าง
◉	 บริการหลักคือการส่งจดหมายและพัสดุต่างๆ	 ทั้งในและนอก

ประเทศ	โดยปกติแลว้จดหมายทัว่ไปทีส่่งทางตูไ้ปรษณียจ์ะถกูเกบ็
โดยบุรุษไปรษณีย์ตามเวลาที่ระบุไว้ข้างตู้	 ส่วนพัสดุต้องนำาไปส่ง	
ณ	ที่ทำาการไปรษณีย์ด้วยตนเอง	ในบางกรณีอาจโทรศัพท์เรียกให้
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บุรุษไปรษณีย์มารับไปก็ได้รหัสไปรษณีย์ของญี่ปุ่นประกอบด้วย
ตัวเลข	7	หลัก	ขอให้เขียนรหัสไปรษณีย์ลงบนจดหมายหรือพัสดุ
ที่ต้องการส่งด้วย

◉	 นอกจากนี้	ยังสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก	ถอนเงิน	และส่งเงินทาง
ไปรษณีย์ได้	 โดยวิธีส่งธนาณัติ	 และโอนเงินไปยังบัญชีของผู้รับ
โดยตรง	 แต่ถ้าเป็นการส่งภายในประเทศ	 สามารถส่งเงินสดไป
พร้อมกับไปรษณีย์ลงทะเบียนได้	 และเมื่อมีบัญชีกับที่ทำาการ
ไปรษณีย์แล้ว	 สามารถฝากเงิน	 หรือถอนเงินได้จากที่ทำาการ
ไปรษณีย์หรือตู้	ATM	ของไปรษณีย์สาขาใดก็ได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น

◉	 สามารถชำาระค่าบริการต่างๆ	 ได้ทั้งเงินสด	 หรือหักจากบัญชี
ไปรษณีย์ที่ถืออยู่ได้

1.7	ระบบภาษี	
	ระบบภาษีในญี่ปุ่นมีลักษณะอย่างไร

◉	 การจัดเก็บภาษีในญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น	2	ประเภทใหญ่ๆ	คือ	ภาษี
แห่งชาติ	ซึ่งจัดเก็บโดยรัฐบาลกลาง	(ภาษีรายได้บุคคล	และภาษี
บรโิภค)	และภาษีท้องถิน่	ซึง่จดัเกบ็โดยรฐับาลทอ้งถิน่	(ภาษบีคุคล	
ภาษีสิ่งก่อสร้าง	ภาษีรถยนต์)

	ภาษีที่ถูกหักไปจากเงินเดือนโดยอัตโนมัติคือภาษีอะไร
◉	 คอืภาษรีายไดบ้คุคลทีจ่ดัเก็บโดยรฐับาลกลาง	ซึง่พนกังานทีร่บัเงนิ

เดือนจะถูกหักภาษีจากเงินเดือนโดยอัตโนมัติ	ส่วนที่คำานวณขาด
หรือเกินของภาษีจะถูกปรับให้เหมาะสมในปลายปี	โดยอัตราการ
จดัเกบ็จะแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัสถานะบคุคลว่าเปน็คนทอ้งถิน่หรอื
คนต่างชาติ
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	คนไทยที่เข้ามาทำางานในญี่ปุ่น	ต้องเสียภาษีรายได้บุคคลด้วยหรือไม่
◉	 ตอ้งเสยีภาษถึีงแมว้า่จะทำางานเป็นรายวนักต็อ้งเสยีภาษ	ีเนือ่งจาก

บุคคลที่เข้ามาอยู่อาศัยในญี่ปุ่น	 จะถูกพิจารณาให้เป็นบุคคลท้อง
ถิน่ทนัททีีเ่ข้าประเทศ	เว้นแตร่ะยะเวลาการอยูอ่าศัยรวมนอ้ยกวา่	
1	ปี

	หากถูกหักภาษีรายได้ไปเกินจำานวนในแต่ละปีภาษี	จะขอคืนได้หรือไม่	
และจากที่ใด
◉	 ไมว่า่จะมวีซีา่หรอืไมม่วีีซ่า	สามารถยืน่คำาขอต่อหน่วยงานภาษขีอง

ญี่ปุ่น	 เพื่อขอรับเงินภาษีส่วนที่จ่ายไว้เกินได้	 โดยสามารถขอคืน
ภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน	5	ปี	นับจากปีภาษีปัจจุบันเท่านั้น	โดยยื่น
ขอคืนภาษีได้ที่สำานักงานภาษีเขต/อำาเภอ	ที่พำานักอาศัยอยู่	(ส่วน
ใหญ่จะอยู่ที่เดียวกัน	 หรือใกล้เคียงกับสำานักงานเขต/อำาเภอ)	
นอกจากน้ี	 ยังยื่นขอได้ที่สำานักงานภาษีส่วนภูมิภาคโดยยื่นขอใน
ช่วงใดก็ได้ของปี	แต่ควรหลีกเลี่ยงช่วงวันที่	16	ก.พ.-15	มี.ค.	ของ
ป	ีเนือ่งจากเปน็ชว่งทีม่ผู้ีไปยืน่ขอปรับจ่ายภาษเีปน็จำานวนมาก	จงึ
อาจไมไ่ดร้บัความสะดวก	หลงัจากนัน้หนว่ยงานญีปุ่น่จะพจิารณา
โอนเงินภาษีคืนให้โดยใช้เวลาประมาณ	3	เดือน

◉	 ขอแบบฟอร์มจากสำานกังานภาษ	ีโดยใช้เอกสารประกอบคำาขอคนื
ภาษี	ได้แก่
♦	หลักฐานแสดงการหักภาษี	ณ	ที่จ่าย	โดยขอจากนายจ้าง
♦	บัตรประจำาตัวผู้พำานักอาศัยในญี่ปุ่น(ไซริวการ์ด)
♦	ชื่อและเลขที่บัญชีของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินคืนภาษี
♦	ตราชื่อประทับของผู้ยื่นขอ
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	 กรณีมีคู่สมรส	 หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงท่ีต้องเลี้ยงดู	 สามารถขอค่าลด
หย่อน	ภาษีคืนได้หรือไม่
◉	 ได้	 โดยเตรียมเอกสารเพิ่มเติมที่ได้รับการประทับตรารับรองจาก

ทีว่า่การเขต/อำาเภอ	และตอ้งมคีำาแปลเปน็ภาษาองักฤษหรอืภาษา
ญี่ปุ่นประกอบด้วย	คือ	
♦	 หลักฐานแสดงตนของคู่สมรส	หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 ซึ่ง

ตอ้งระบ	ุวนัเดอืน	ปเีกดิ	และแสดงความสัมพนัธว์า่เปน็บคุคล
ในครอบครวัของผูข้อคนืภาษี	เชน่	เปน็ภรยิา	บตุร	บดิามารดา

♦	หลกัฐานการสง่เงนิไปประเทศไทยเพือ่เปน็คา่เล้ียงดบูคุคลใน
ภาวะพึ่งพิง	พร้อมทั้งสำาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินซึ่งต้อง
ระบุวันเดือนปีเกิดและแสดงความสัมพันธ์ว่าเป็นคนใน
ครอบครัวของผู้ขอคืนภาษี	

 ในกรณีกลับประเทศไทยไปแล้ว	หรือต้องกลับโดยด่วน	ไม่สามารถยื่นขอ
คืนภาษีได้ด้วยตนเอง	จะทำาอย่างไร
◉	 สามารถมอบอำานาจใหผู้อ้ืน่ท่ีอยูใ่นญีปุ่น่ดำาเนนิการยืน่ขอคนืภาษี

แทนได้โดยรวบรวมเอกสารต่างๆ	 ให้ครบถ้วน	พร้อมกับเขียนใบ
มอบอำานาจให้ผู้แทนจัดการขอคืนภาษี	

 หากไปยื่นขอคืนภาษีแล้วไม่ได้รับคืน	เป็นเพราะสาเหตุใด
◉	 หากเอกสารถูกต้องและครบถ้วนแล้วแต่ไม่ได้รับภาษีคืน	 ควร

สอบถามกับนายจ้างให้แน่นอนว่า	 เงินที่ถูกหักเป็นภาษีรายได้ไว้	
ได้นำาส่งหน่วยงานภาษีของญี่ปุ่นอย่างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

1.8	มาย	นัมเบอร์	(My	number/マイナンバー)
◉	 ตั้งแต่เดือนตุลาคม	2558	คนไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้พำานักใน

ประเทศญี่ปุ่น	หรือ	จูมิงเฮียว(住民票)	อยู่แล้วจะได้รับจดหมายที่
แจ้งหมายเลข	 “มายนัมเบอร์”	 หรือ	 “หมายเลขของฉัน”	 จาก
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ทางการญีปุ่น่	หมายเลข	“มาย	นมัเบอร”์	จะเปน็หมายเลขประจำา
ตวั	12	หลกัทีใ่ชใ้นการเสียภาษแีละประกันสังคมในประเทศญีปุ่น่	
ตลอดชพี	จงึต้องระวงัไมใ่หผู้้อืน่ใช้หรอืเกบ็หมายเลขดงักล่าวแทน	
และระวงัไมแ่สดงหมายเลขดงักลา่วของทา่นใหผู้้อืน่ทราบผูฝ้า่ฝืน
จะถูกลงโทษตามกฎหมายญี่ปุ่นและในจดหมายดังกล่าวจะไม่มี
บัตร	“มายนัมเบอร์”	เนื่องจากทางการญี่ปุ่นไม่ได้บังคับให้ทุกคน
ถือบัตรดังกล่าว	 ผู้ที่ประสงค์จะมีบัตร	 “มาย	 นัมเบอร์”	 หรือข้อ
สงสยัสามารถสอบถามโดยตรงที	่คอลเซน็เตอร์ของสำานกังานคณะ
รัฐมนตรีญี่ปุ่น	(0570-20-0178	สำาหรับภาษาญี่ปุ่น	หรือ	0570-
20-0291	สำาหรับภาษาอังกฤษ)

 “มายนัมเบอร์”	เกี่ยวกับคนต่างชาติด้วยหรือไม่
◉	 มายนัมเบอร์	จะถูกออกให้กับ	คนต่างชาติที่พำานักอยู่ในญี่ปุ่นโดย

ถูกกฎหมายเกินกว่า	 3	 เดือนและมีที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น	 ได้แก่	
บุคคลที่มีบัตรประจำาตัวผู้มีถิ่นพำานักในญี่ปุ่น	(ไซริวการ์ด)	ผู้มีถิ่น
พำานักถาวร	(เอยู)	ผู้ที่ได้รับสถานภาพผู้ลี้ภัย	เป็นต้น	ซึ่งไม่รวมนัก
ท่องเที่ยว

	จะรู้	“มายนัมเบอร์”	ของตัวเองได้อย่างไร
◉	 เขตทีอ่ยูจ่ะสง่จดหมาย/ไปรษณียบัตรแจ้งตัวเลข	“มายนมัเบอร์”	

ไปทีบ้่านของในชว่งเดอืนตลุาคม	2558	เป็นตน้ไป	โดยตัง้แตเ่ดอืน
มกราคม	2559	นั้น	สามารถขอรับบัตร	“มายนัมเบอร์”	ได้ที่เขต
ที่อาศัยอยู่	โดยต้องติดต่อขอข้อมูลที่เขตที่อาศัยอยู่โดยตรง

	ใครจะเป็นคนใช้	“มายนัมเบอร์”
◉	 หน่วยงานรฐัญีปุ่่นและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัประกนัสังคม	ภาษ	ี

และภัยพิบัติจะเป็นผู้ใช้	โดยต่อไป	จะต้องกรอก	“มายนัมเบอร์”	
ในการประกันหลังเกษียณ	 (เน็งคิง)	 ประกันตกงาน	 และประกัน
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สุขภาพ	การขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ	และการเสีย
ภาษี	เป็นต้น	

โดยหากบรษิทัทีจ้่างงานหรอืทำาประกนั	เปน็ผูด้ำาเนนิการเกีย่ว
กับ	ประกันสังคม	ภาษีแทนก็อาจต้องแจ้ง	 “มายนัมเบอร์”	ของ
ตน	ตอนที่มอบอำานาจให้บริษัทดังกล่าวด้วย

	สามารถเปิดเผย	“มายนัมเบอร์”	ให้บุคคลใดก็ได้
◉	 ไมค่วรเปดิเผย	“มายนัมเบอร”์	ใหบุ้คคลใด	โดยควรแจ้งให้เฉพาะ

หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษี	
ประกันสังคม	และภัยพิบัติเท่านั้น	อาทิ	กรมสรรพากรเขตที่อาศัย	
บริษัทท่ีว่าจ้างงาน	 หน่วยงานดูแลประกันหลังเกษียณ	 (เน็งคิง)	
บริษัทประกันสุขภาพ	เป็นต้น

ท้ังนี้	 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษได้ที่
เว็บไซต์สำานักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่	 http://www.cas.go.jp/jp/
seisaku/bangoseido/english-faq.html
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2 	 การเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นและการพำานัก
อาศัยในญี่ปุ่นมีกฎระเบียบอย่างไร

2.1	เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
	ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง	ชาวต่างชาติที่ประสงค์

เดนิทางเขา้ประเทศญ่ีปุน่	ตอ้งมหีนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใชง้าน
มากกวา่	6	เดือนหรอืขอทำาหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ท่ีประเทศของ
ตนเองและยื่นขอรับการตรวจลงตราเข้าประเทศญี่ปุ่น	 (วีซ่า)	 ท่ี
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำาประเทศนั้นๆ	 ก่อนเดินทางเข้า
ประเทศญี่ปุ่น	 ในปัจุบันผู้ถือหนังสือเดิินทางไทยได้รับการยกเว้น
การตรวจลงตรา	หากเดินทางเข้าญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว	และไม่
เกิน	15	วัน	(ในหลักการไม่สามารถขอพำานักต่อได้)

	 เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น	 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประจำา
สนามบินและท่า เรื อมี อำ านาจตรวจสอบคุณสมบัติ ของ
หนังสือเดินทาง	 อายุหนังสือเดินทาง	 ระยะเวลาของวีซ่า	 จุด
ประสงค์ในการเข้าประเทศญี่ปุ่น	 ระยะเวลาในการพำานัก	 เม่ือ
เงื่อนไขตรงตามที่กฎหมายกำาหนดจึงอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น
ได้	 ดังน้ันการมีวีซ่าไม่ได้หมายความว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้า
ประเทศญี่ปุ่นได้เสมอไป

นอกจากนี้ชาวต่างชาติต้องตระหนักถึงระยะเวลาในการ
พำานกัในญีปุ่่นดว้ย	ถา้อยูเ่กินกำาหนดระยะเวลาท่ีไดร้บัอนญุาต	ชาว
ต่างชาติจะถูกจับ	 ถูกลงโทษและถูกเนรเทศกลับประเทศ	 กรณี
ประสงค์จะอยู่เกินกำาหนดวีซ่าต้องยื่นขออนุญาตอยู่ต่อ
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2.2	วีซ่าญี่ปุ่นและระยะเวลาการพำานักอาศัย
1.	 วีซ่าญี่ปุ่นมีทั้งหมด	7	ประเภท	27	ชนิด	 โดยสำานักงานตรวจคน

เข้าเมืองจะพิจารณาจากจุดประสงค์ของการเดินทางเข้าประเทศ	
ซึ่งจะสามารถทำางาน	หรือกิจกรรมต่างๆ	 ได้ตามขอบเขตกำาหนด
ของวีซ่าประเภทนั้นๆ

2.	 ระยะเวลาพำานักอาศัยขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าซึ่งได้กำาหนดไว้
และไม่สามารถอยู่เกินกำาหนดที่ได้รับอนุญาต

3.	 การขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าสามารถยื่นคำาร้องได้ที่สำานักงานตรวจ
คนเข้าเมืองซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณี

4.	 การขอต่ออายุวีซ่า	 กรณีที่ไม่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของการ
พำานักในช่วงเวลาที่วีซ่ากำาหนดต้องยื่นคำาร้องขอต่ออายุวีซ่าท่ี
สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง

5.	 การขออนุญาตทำากิจกรรมอื่นๆ	 นอกเหนือจากที่สำานักงานตรวจ
คนเข้าเมืองระบุไว้ในวีซ่าจะต้องยื่นคำาร้องขออนุญาตก่อน

6.	 การขออนุญาตกลับเข้าประเทศใหม่	 ชาวต่างชาติที่ประสงค์เดิน
ทางออกนอกประเทศญีปุ่่นเป็นการชัว่คราวในชว่งระยะเวลาท่ีวีซ่า
กำาหนด	จำาเป็นต้องยืน่คำารอ้งขออนญุาตกลับเขา้ประเทศใหมก่อ่น
เดนิทางออกนอกประเทศญีปุ่น่	ซึง่มใีหเ้ลอืกสองประเภทคอื	แบบ
ใช้เพียงครั้งเดียว	และแบบใช้ได้หลายครั้ง

หมายเหตุ	 การยื่นคำาร้องขอวีซ่า	เปลี่ยนแปลง	ต่ออายุ	ขออนุญาตทำากิจ
กรรมอื่นๆ	 ขออนุญาตกลับเข้าประเทศใหม่เอกสารที่แนบ
ประกอบจะแตกต่างกันตามประเภทของวีซ่า	 ท่านสามารถ
สอบถามได้โดยตรงท่ีสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น	 หรือ
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำาประเทศไทย
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2.3	การยื่นคำาร้องขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำาประเทศไทย
หรือสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศญี่ปุ่น

	การขอวีซ่าเข้าญี่ปุ่นต้องทำาอย่างไรบ้าง
◉	 คนไทยที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น	ต้องยื่นคำาร้องขอวีซ่า

ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำาประเทศไทยก่อนเดินทางมา
ญี่ปุ่น	ยกเว้นมาเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน	15	วัน	ทั้งนี้	เอกสารที่ใช้
แนบประกอบจะแตกต่างกันตามประเภทของวีซ่า	 ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นคำาร้องได้โดยตรงกับสถาน
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำาประเทศไทย	ประเภทของวีซ่ามีดังนี้

(1)	 วีซ่าประเภทพำานักระยะสั้น
	 	 กรณีขอพำานักอาศัยไม่เกินสามเดือน	เช่น	ท่องเที่ยว	เยี่ยมญาติ	

เยี่ยมเพื่อน	หรือคนรู้จัก	ธุรกิจ	เข้าร่วมกิจกรรมที่กำาหนด	สัมมนา
หรอืฝกึอบรม	ทา่นสามารถยืน่คำารอ้งขอวีซ่า	ประเภทพำานกัระยะ
สั้น

(2)	 วีซ่าประเภทพำานักระยะยาว
	 	 กรณีขอพำานักอาศัยมากกว่าสามเดือน	เช่น	ทำางาน	ศึกษา	หรือ

ฝึกอบรม	ท่านสามารถยื่นคำาร้องขอวีซ่าประเภทพำานักระยะยาว
	 	 สำาหรับผู้ท่ีประสงค์จะพำานักอาศัยตามจุดประสงค์ดังกล่าวข้าง

ต้นควรติดต่อล่วงหน้าที่สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศ
ญี่ปุ่น	เพื่อยื่นคำาร้องขอใบสถานภาพพำานักแล้วนำาไปยื่นประกอบ
การขอวีซ่าซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาในการตรวจสอบและสามารถ
ขอวีซ่าได้ง่ายกว่าไม่มีใบสถานภาพพำานัก

หมายเหต ุ
1.	 ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับการยื่นคำาร้องขอวีซ่า

ไดท้ีส่ถานเอกอคัรราชทูตญีปุ่น่ประจำาประเทศไทยหรอืสำานกังาน
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ตรวจคนเข้าเมืองในประเทศญี่ปุ่น
2.	 ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นคำาร้องขอใบ

สถานภาพพำานักได้ ท่ีสถานเอกอัครราชทูตญี่ ปุ่นประจำา
ประเทศไทยหรอืสำานกังานตรวจคนเขา้เมอืงในประเทศญีปุ่น่	หรือ
หาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์	ดังนี้

	 http://www.th.emb-japan.go.jp/th/	
	 http://www.immi-moj.go.jp/

2.4	การให้บริการด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ
	จะติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ	ได้อย่างไร

◉ แผนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	

3-14-6	Kamiosaki,	Shinagawa-ku,	Tokyo,	Japan	
141-0021	
วิธีการเดินทาง	เดินประมาณ	5	นาที	จากสถานีเมกุโระ	ออกทาง
ประตูตะวันออก
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☎	หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายกงสุล	:	03-5789-2449
หมายเลขโทรสารฝ่ายกงสุล	:	03-5789-2439
E-mail	:	infosect@thaiembassy.jp
Homepage	:	www.thaiembassy.jp	
วันหยุด	:	วันเสาร์-อาทิตย์	และวันหยุดราชการ

2.5	เอกสารที่ยื่นประกอบการขอรับบริการเรื่องต่างๆ	ที่สถานเอกอัครราช
ทูตฯ	

	เอกสารที่จำาเป็นสำาหรับคนไทยในญี่ปุ่น:♦หนังสือเดินทาง
ไทย♦สำาเนาทะเบียนบ้านไทย♦บัตรประจำาตัวประชาชนไทย♦ทะเบียน
สมรสไทย	หรือทะเบียนหย่าไทย
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3 เอกสารประจำาตัวของคนไทยในญี่ปุ่น

3.1	หนังสือเดินทางไทย
 ใช้หนังสือเดินทางปลอมเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นสามารถขอทำา

หนังสือเดินทางไทยใหม่ได้หรือไม่
◉	 ไม่ได้	 สถานเอกอัครราชทูตฯ	 จะออกหนังสือสำาคัญประจำาตัวคน

ไทย	(ซี.ไอ.)	ให้หากประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย	และให้
ติดต่อขอทำาหนังสือเดินทางไทย	ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย

หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนกิส	์(E-passport)	แตกตา่งจากหนงัสอืเดนิทาง
ไทยระบบเดิมอย่างไร
◉	 หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์	 (E-passport)	 แตกต่างจาก

หนังสือเดินทางไทยระบบเดิม	 คือ	 มีการเก็บข้อมูลชีวภาพ	 (เช่น	
โครงสร้างใบหน้า	ลายนิ้วมือ	ม่านตา	ลายเซ็น	เป็นต้น)	ของผู้ถือ
หนังสือเดินทางไว้ในไมโครชิพ	 ซึ่งในอนาคตข้อมูลนี้สามารถถูก
ตรวจสอบด้วยเครื่อง	Automatic	Gate	ณ	จุดผ่านแดนได้	ทั้งนี้	
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์	(E-passport)	มีอายุใช้งาน	5	ปี	ไม่
สามารถต่ออายุในเล่มได้	 และไม่สามารถแก้ไขรายการต่างๆ	 ได้	
ยกเว้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงลายเซ็นเท่านั้น

	ขอทำาหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์	(E-passport)	ที่โตเกียว	ต้องจ่ายค่า
ธรรมเนียมเท่าไรและใช้เวลานานเท่าไร
◉	 ค่าธรรมเนียม	9,000	เยนใช้เวลาดำาเนินการประมาณ	4	สัปดาห์	

เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ	 จะส่งข้อมูลคำาร้องและเอกสาร
ประกอบไปทีก่ระทรวงการตา่งประเทศ	โดยจะมขีัน้ตอนการตรวจ
สอบเอกสารและตรวจสอบประวัติบุคคลจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
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เอกสารในการยื่นเรื่องขอทำาหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์	(E-passport)	
เล่มใหม่	ต้องใช้อะไรบ้าง
♦	 หนังสือเดินทางไทยเล่มเดิม
♦	 บัตรประจำาตัวประชาชนไทยหรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย

หรือเอกสารแสดงตัวบุคคลที่มีภาพถ่ายยืนยันตัวบุคคล
♦	 ทะเบียนบ้านไทยหรือแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร	 (ทร.

14/1)	 พร้อมสำาเนา	 1	 ชุด	 (ในกรณีที่ช่ือหรือนามสกุลไม่ตรงกับ
หนังสือเดินทาง)

♦	 ทะเบียนสมรสไทย/หย่าไทย	 หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
สมรสไทย/หย่าไทย	(คร.22)	พร้อมสำาเนา	1	ชุด	(หากเคยสมรส/
หย่า)

	 หากบัตรประจำาตัวประชาชนไทยหมดอายุต้องทำาอย่างไร	 ขอทำาใหม่ที่
สถานเอกอคัรราชทตูฯ	ไดห้รอืไม	่และจะทำาหนงัสือเดินทางอเิล็กทรอนิกส	์
(E-passport)	ใหม่ได้หรือไม่
◉	 สามารถขอทำาบตัรประชาชนใหม่ท่ีสถานเอกอคัรราชทูตฯ	ไดแ้ละ

ใช้ประกอบการยื่นคำาร้องขอทำาหนังสือเดินทาง
	ขอทำาหนงัสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิส	์(E-passport)	ใหมต้่องใชร้ปูถา่ยหรอื

ไม่
◉	 ไม่ต้อง	เจ้าหน้าที่จะถ่ายรูปให้โดยกล้องดิจิตอลเพื่อประมวล

ข้อมูลเข้ากับระบบอี-พาสปอร์ต
	กรณีทำาหนังสือเดินทางไทยหายต้องทำาอย่างไร	ขอทำาใหม่ที่สถานเอก

อัครราชทูตฯ	ได้หรือไม่
◉	 ให้รีบแจ้งความกับสถานีตำารวจญี่ปุ่น	เพื่อขอใบแจ้งความ
◉	 หากมีหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ที่เข้าประเทศญี่ปุ่นโดยถูกต้อง	

สามารถยื่นคำาร้องขอทำาหนังสือเดินทางไทยเล่มใหม่ที่สถานเอก
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อัครราชทูตฯ	 โดยใช้หลักฐานยื่นประกอบเหมือนการขอทำา
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์	 (E-passport)	 พร้อมกับแสดงใบ
แจ้งความประกอบ

	การยื่นคำาร้องขอทำาหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์	(E-passport)	ให้
ผู้เยาว์	(อายุยังไม่ครบ	20	ปีบริบูรณ์)	ต้องใช้หลักฐานใดบ้าง
◉	 โปรดนำาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงให้ครบถ้วน	ดังนี้
	1.	 สูติบัตรของผู้เยาว์	หรือแบบรับรองรายการทะเบียนคนเกิด	

พร้อมสำาเนา	1	ชุด
	2.	 บัตรประจำาตัวประชาชนไทยของผู้เยาว์พร้อมสำาเนา	1	ชุด	(กรณี

อายุ	15	ปีขึ้นไป)
	3.	 สำาเนาทะเบียนบ้านไทยหรือแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร	

(ทร.14/1)	ของผู้เยาว์	(หากเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านแล้ว)
	4.	 บัตรประจำาตัวประชาชนไทยของบิดาและมารดา	หากบิดา

มารดาเป็นชาวต่างชาติ	ให้ใช้หนังสือเดินทางหรือใบขับขี่รถยนต์	
หรือบัตรแสดงตัวบุคคลที่มีรูปถ่ายติดพร้อมสำาเนา	1	ชุด

	5.	 สำาเนาหนังสือเดินทางไทยของบิดาและมารดา	1	ชุด
	6.	 สำาเนาใบเปล่ียนชือ่ของบิดาและมารดา	(หากชือ่บดิามารดาทีร่ะบุ

ไม่ตรงกับหลักฐานที่นำามาแสดง)
	7.	 สำาเนาทะเบียนบ้านไทยหรือแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร	

(ทร.14/1)	ของบิดาและมารดา
	8.	 ในกรณทีีบ่ดิามารดาหยา่ขาดจากกัน	ให้แนบใบทะเบยีนหยา่ท่ีระบุ

รายการบันทึกเกี่ยวกับอำานาจการปกครองบุตร
	9.	 กรณีบิดาหรือมารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาลงนามยินยอม

ในคำาร้องขอทำาหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุตร	 ให้แนบ
หนังสือยินยอมท่ีออกให้โดย	 อำาเภอไทยหรือกรมการกงสุล	
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กระทรวงการต่างประเทศไทย
10.	หากบดิามารดาหรอืผูมี้อำานาจปกครองบตุร	ไม่สามารถมาดำาเนนิ

การให้บุตรได้สามารถมอบอำานาจให้ผู้อื่นมาดำาเนินการแทนได้	
โดยให้แนบหนังสือมอบอำานาจและหนังสือยินยอมให้บุตรทำา
หนงัสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนกิสไ์ด้มาพรอ้มกับเอกสารอืน่ๆ	ขา้งตน้

11.	หากมารดาไม่ได้สมรสกับบิดา	 ให้มารดาแสดงหลักฐานที่ระบุ
ยนืยนัอำานาจการปกครองบตุรวา่อยูภ่ายใตก้ารดแูลของมารดาแต่
เพียงผู้เดียว	(ปค.14)

	เวลายื่นทำาหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์	(E-passport)	ของบุตร	ต้องพา
เด็กไปด้วยหรือไม่
◉	 บิดามารดาและบุตรต้องมายื่นคำาร้องด้วยกันทั้ง	3	คน	เนื่องจาก

สถานเอกอัครราชทูตฯ	จะบันทึกข้อมูลของบุตรลงใน
คอมพิวเตอร์	เช่น	ลายนิ้วมือ	รูปถ่ายใบหน้า	และบิดามารดาต้อง
ลงลายมือชื่อยินยอมให้บุตรทำาหนังสือเดินทางในคำาร้องขอทำา
หนังสือเดินทาง

	ไม่มีวีซ่า	ทำาหนังสือเดินทางไทยหาย	ถ้าไปแจ้งความจะถูกตำารวจจับหรือ
ไม่
◉	 โดยท่ัวไปหากเจ้าหน้าท่ีตำารวจทราบว่าไม่มีวีซ่า	 หรืออยู่เกิน

กำาหนด	กจ็ะนำาตวัสง่ใหกั้บเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองเพือ่ดำาเนนิ
คดใีนขอ้หาอยูเ่กนิกำาหนดท่ีทางการญีปุ่น่อนญุาต	(Overstay)	ใน
กรณนีี	้หากมคีวามประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย	สถานเอก
อัครราชทูตฯ	 จะออกหนังสือสำาคัญประจำาตัว	 (ซี.ไอ.)	 ให้แทน
หนังสือเดินทางไทย
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	 ไม่มีวีซ่า	จะทำาหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์	 (E-passport)	 เล่มใหม่ได้
หรือไม่
◉	 ได้	หากเป็นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยถูกต้อง	และให้แสดง

หลักฐานยืนยันว่าเข้าเมืองถูกต้อง	 เช่น	 หน้าประทับตราวีซ่าเข้า
เมืองครั้งแรก	บัตรประจำาตัวคนต่างด้าวที่ระบุวันเข้าประเทศ

	หากวีซ่าอยู่ในหนังสือเดินทางไทยฉบับเดิมที่หมดอายุต้องทำาอย่างไรบ้าง
หากได้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์	(E-passport)	ฉบับใหม่แล้ว
◉	 ควรติดต่อสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น	 (นิวกัง)	 เพ่ือขอ

ย้ายวีซ่าเข้าไปไว้ในหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์	 (E-passport)	
ฉบับใหม่	 หรือถือทั้งสองฉบับคู่กันเวลาเดินทาง	 แต่อาจจะไม่
สะดวกตอ่การแสดงเอกสารเดนิทางตอ่เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง	
เมื่อเดินทางเข้า-ออกประเทศ

	ที่ประเทศไทยทำาหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์	(E-passport)	ฉบับใหม่
ใช้เวลากี่วัน	และสามารถขอทำาที่ใดได้บ้าง
◉	 ใชร้ะยะเวลา	3	วนัทำา	แตต่อ้งยืน่คำารอ้งทีก่รมการกงสลุ	สำานกังาน

หนงัสอืเดนิทางชัว่คราวในกรงุเทพฯ	(ปิน่เกลา้	บางนา	ศนูยบ์รกิาร
ไปทำางานต่างประเทศ)	 ส่วนที่สำานักงานหนังสือเดินทางในต่าง
จังหวัดใช้เวลา	5-7	วัน	และกำาหนดให้รับทางไปรษณีย์

ข้าราชการที่มาเรียนต่อในญี่ปุ่นต้องการทำาหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์	
ราชการต้องทำาอย่างไร
◉	 หากลงทะเบียนไว้กับสำานักงาน	 ก.พ.	 ให้ขอหนังสือนำาจาก

สำานักงานผูด้แูลนกัเรยีนไทยในญีปุ่น่	หมายเลขโทรศัพท์	03-5424-
0652	 สำาหรับกรณีอื่น	 ต้องขอหนังสือนำาจากต้นสังกัดใน
ประเทศไทย
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4 	 การจดทะเบียนสมรส

4.1	 การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	 จะ
ต้องดำาเนินการและใช้เอกสารอะไรบ้าง
◉ เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย	ได้แก ่

♦	 หนังสือเดินทางไทย	 บัตรประจำาตัวประชาชนไทย	 สำาเนา
ทะเบียนบ้านไทย

♦	 หากเคยเปลีย่นชือ่หรือนามสกลุ	กรณุาเตรยีมสำาเนาใบเปลีย่น
ชื่อ	หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย

♦	 หนังสือรับรองความเป็นโสดออกโดยอำาเภอไทย	กรณีที่เคย
หย่าจะต้องมีหนังสือรับรองว่าไม่เคยสมรสกับผู้ใด

♦	 ภายหลังการหย่า	 โดยต้องผ่านการประทับตรารับรองจาก
กระทรวงการต่างประเทศไทยแล้วไม่เกิน	 3	 เดือน	 พร้อม
สำาเนา	1	ชุด

♦	 หากเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่า	 กรุณาเตรียมสำาเนา
ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าไทยมาด้วย	1	ชุด	และหาก
ฝ่ายหญิงเคยจดทะเบียนหย่า	จะต้องหย่าเกิน	310	วัน	หรือ
มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์มาแสดง	 (กรณีสมรสใหม่
แลว้ตัง้ครรภก์อ่นครบ	310	วัน	หลังการหยา่กับสามีเก่า	บุตร
ที่เกิดมาจะถือว่าเป็นบุตรของสามีเก่า	 ยกเว้นสามีเก่าไปยื่น
คำารอ้งตอ่ศาลวา่บตุรนัน้ไมใ่ชบ่ตุรของตน	หลังจากนัน้ใหบ้ดิา
ทีแ่ทจ้รงิยืน่คำารอ้งต่อศาลอกีคร้ัง	เพือ่ยนืยันว่าตนเองเปน็บดิา
ท่ีแท้จรงิ	แลว้รอศาลพจิารณา	จงึจะมสีทิธใิสช่ือ่บดิาทีแ่ทจ้ริง
ในสูติบัตรได้	 ดังนั้น	 เพื่อหลีกเล่ียง	 ปัญหาและความยุ่งยาก	
ควรรอใหห้ยา่ครบ	310	วนั	กอ่นจงึสมรสใหม	่หรอืควรมบีตุร
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หลังจากหย่าแล้ว	310	วัน)
♦	 หากมีบุตรด้วยกัน	กรุณาเตรียมสำาเนาสูติบัตรบุตรมาด้วย	1	

ชุด
♦	 สำาเนาบัตรประจำาตัวคนต่างด้าว	หรือบัตรไซริวการ์ด	1	ชุด
♦	 รูปถ่ายขนาด	3	x	5	ซม.	1	รูป
♦	 สำาเนาบัตรประชาชนไทยของบิดาและมารดา	อย่างละ	1	ชุด

◉	 เอกสารของชาวต่างชาต	ิได้แก่
♦	 หนังสือเดินทางตัวจริง	พร้อมสำาเนาหน้าที่มีรูปถ่าย	1	ชุด
♦	 กรณเีปน็คนญีปุ่น่	จะต้องนำาทะเบียนครอบครวัญีปุ่่น	(โคเซกิ

โทฮง)	 ท่ีผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
แล้วไม่เกิน	3	เดือน	มาแสดง	

♦	 หนงัสอืรบัรองความเปน็โสด	หรอืหนงัสอืรับรองคณุสมบตัใิน
การสมรสฉบบัภาษาองักฤษ	ท่ีผ่านการรบัรอง	จากกระทรวง
การต่างประเทศ	 หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ	 ของประเทศ
นั้นๆ	ไม่เกิน	3	เดือน

♦	 สำาเนาบัตรประจำาตัวคนต่างด้าว	หรือบัตรไซริวการ์ด	1	ชุด
♦	 ใบรับรองการทำางาน	ใบรับรองการเสียภาษี	(1	ปี	ย้อนหลัง)	

ใบรับรองเงินเดือน	(3	เดือนย้อนหลัง)	ที่ผ่านการประทับตรา
และรับรองจาก	โคโชนินยาคุบะ	(Notary	Public)

♦	 รูปถ่ายขนาด	3	x	5	ซม.	1	รูป
4.2	 การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	 จะ

ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่
◉ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
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	4.3	ต้องการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	
แต่ไม่สามารถเดินทางไปด้วยตนเองได้	 ขอยื่นคำาร้องทางไปรษณีย์ได้
หรือไม่
◉	 ไม่ได้	 การจดทะเบียนสมรสหรือหย่าตามกฎหมายไทย	 ผู้ร้องทั้ง

สองฝ่ายต้องมายื่นคำาร้องและลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน
ด้วยตนเอง

4.4	การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายญี่ปุ่นที่อำาเภอญี่ปุ่น	จะต้องดำาเนิน
การอย่างไร
◉	 ติดต่อที่อำาเภอญี่ปุ่นโดยตรง	 และหากอำาเภอญี่ปุ่นขอหนังสือ

รับรองคุณสมบัติเพื่อการสมรส	(คนอินโยเคนกุบิโชเมโช)สามารถ
ยืน่คำารอ้งดว้ยตนเองพรอ้มคูส่มรสไดท้ีส่ถานเอกอคัรราชทตูฯ	โดย
เตรียมเอกสาร	ดังนี้
♦ เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย	ได้แก่	

❖	หนงัสือเดนิทางไทย	บตัรประจำาตวัประชาชนไทย	สำาเนา
ทะเบียนบ้านไทย

❖	หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล	 กรุณาเตรียมสำาเนาใบ
เปลี่ยนชื่อ	หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย

❖	หนังสือรับรองความเป็นโสดออกโดยอำาเภอไทย	กรณีที่
เคยหย่าจะต้องมีหนังสือรับรองว่าไม่เคยสมรสกับผู้ใด	
ภายหลังการหย่า	 โดยต้องผ่านการประทับตรารับรอง
จากกระทรวงการต่างประเทศไทยแล้วไม่เกิน	 3	 เดือน	
พร้อมสำาเนา	1	ชุด

❖		หากเคยจดทะเบยีนหยา่	ตอ้งนำาใบสำาคญัการหยา่ตวัจรงิ
หรอืใบทะเบยีนฐานะแหง่ครอบครวัหยา่	พรอ้มสำาเนา	1	
ชุด	กรณีที่เป็นหญิงไทยต้องหย่าแล้วอย่างน้อย	310	วัน	
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หากหยา่เกนิ	100	วนั	แตย่งัไมถ่งึ	310	วนั	จะตอ้งมใีบรบั
รองแพทย์	ระบุว่าไม่ได้ตั้งครรภ์มาแสดง

❖	สำาเนาบัตรประจำาตัวคนต่างด้าว	หรือบัตรไซริวการ์ด	1	
ชุด

❖	รูปถ่ายขนาด	3	x	5	ซม.	1	รูป
♦	เอกสารของชาวต่างชาติ	ได้แก่

❖	หนงัสอืเดนิทาง	หรอืใบอนญุาตขบัขีร่ถยนต์	พรอ้มสำาเนา	
1	ชุด

❖	สำาหรับคนญี่ปุ่นต้องนำาทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น	(โคเซกิ
โทฮง)	 ซึ่งผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ
ญี่ปุ่นแล้วไม่เกิน	3	เดือน	

❖	สำาหรับชาวต่างชาติอื่นที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น	 ใช้สำาเนาบัตร
ประจำาตัวคนต่างด้าว	หรือบัตรไซริวการ์ด	1	ชุด	และให้
นำาหนังสือรับรองความเป็นโสด	 หรือหนังสือรับรอง
คุณสมบัติในการสมรสฉบับภาษาอังกฤษ	 ที่ผ่านการ
รบัรองจากกระทรวงการต่างประเทศ	หรอืสถานเอกอคัร
ราชทตูฯ	ของประเทศนัน้ๆ	ไม่เกิน	3	เดอืน	มาแสดงด้วย	
พร้อมสำาเนา	1	ชุด

❖	ใบรับรองการทำางานปัจจุบันออกโดยบริษัท	(ตัวจริง)	1	
ชดุ	ผูท้ีป่ลดเกษียณอายกุารทำางาน	ใชห้นงัสอืการบันทกึ
รายได้จากการเกษียณอายุ	(ตัวจริง)	พร้อมสำาเนา	1	ชุด	
ผูป้ระกอบกจิการสว่นตัวใชใ้บสำาคญัการจดทะเบยีนการ
ค้า	 (ตัวจริง)	 หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ	 (ตัวจริง)	
พรอ้มสำาเนา	1	ชดุ	หรอืหนงัสือรบัรองการตัง้กจิการส่วน
ตวัและนำาไปประทับตรารบัรองนติิกรณ์ท่ีโคโชนนิยาคุบะ	
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(Notary	Public)	ตัวจริง	1	ชุด
❖	รูปถ่ายขนาด	3	x	5	ซม.	1	รูป

	4.5	จะขอหนังสือรับรองความเป็นโสด	หรือหนังสือรับรองว่าไม่เคยสมรส
กับผู้ใดภายหลังการหย่า	ต้องทำาอย่างไร
◉	 สามารถยื่นขอได้ท่ีอำาเภอไทยที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้าน	 หากไม่

สะดวกเดินทางกลับไปขอด้วยตนเอง	 สามารถขอทำาหนังสือมอบ
อำานาจที่สถานเอกอัครรราชทูตฯ	 เพื่อให้บุคคลอื่นไปดำาเนินการ
แทนได	้โดยหลงัจากทีไ่ดร้บัหนงัสอืรบัรองจากทางอำาเภอแลว้	ตอ้ง
นำาไปขอตราประทับรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศไทยให้
เรียบร้อย	ก่อนที่จะนำามาใช้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	ต่อไป

4.6	 หนังสือรับรองความเป็นโสด	 หรือหนังสือรับรองว่าไม่เคยสมรสกับผู้
ใดภายหลังการหย่า	 ต่างจากหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อการสมรส	
(คนอินโยเคนกุบิโชเมโช)	อย่างไร
◉	 หนังสอืรบัรองความเปน็โสด	หรือหนงัสอืรบัรองวา่ไมเ่คยสมรสกบั

ผู้ใดภายหลังการหย่า	เป็นเอกสารที่อำาเภอไทยออกให้เพื่อรับรอง
สถานภาพสมรสปัจจุบันของผู้ยื่นคำาขอ	 ส่วนหนังสือรับรอง
คุณสมบัติเพื่อการสมรส	 (คนอินโยเคนกุบิโชเมโช)	 เป็นเอกสารที่
สถานเอกอคัรราชทูตฯ	ออกใหเ้พือ่รบัรองวา่บคุคลนัน้มคีณุสมบตัิ
เพียงพอที่จะจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายญี่ปุ่นได้

4.7	ชายและหญงิสามารถจดทะเบยีนสมรสตามกฎหมายได	้เมือ่อายเุทา่ใด
◉	 เมื่ออายุครบ	20	ปีบริบูรณ์	หรือเมื่ออายุครบ	17	ปีบริบูรณ์	หาก

ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
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4.8	ตอ้งการจดทะเบยีนสมรสกบัคนญีปุ่น่	แตไ่มม่วีซีา่	หรอืไมส่ามารถเดนิ
ทางกลับไปขอหนังสือรับรองความเป็นโสดด้วยตนเองท่ีอำาเภอไทย	
และไม่มีญาติหรือคนรู้จักท่ีประเทศไทยท่ีจะรับมอบอำานาจไปดำาเนิน
การแทนให้ได้	สถานเอกอัครราชทตูฯ	ชว่ยขอหนงัสือรบัรองความเปน็
โสดแทน	หรือออกหนังสือรับรองความเป็นโสดให้ได้หรือไม่
◉	 ไม่ได้

4.9	เมื่อแต่งงานตามกฎหมายญี่ปุ่นแล้ว	ต้องดำาเนินการอย่างไรบ้าง
◉	 หากจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายญี่ปุ่นแล้ว	ไม่ต้องจดทะเบียน

สมรสตามกฎหมายไทยอีก	 เพราะการจดทะเบียนสมรสตาม
กฎหมายตา่งชาตมิผีลสมบรูณต์ามกฎหมายไทยดว้ย	อยา่งไรกต็าม	
ควรยืน่คำารอ้งขอบนัทกึทะเบยีนฐานะแหง่ครอบครวัตอ่อำาเภอไทย	
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

4.10	 การขอบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวที่อำาเภอไทย	 ต้องใช้
เอกสารอะไรบ้าง
◉	 กรณีจดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่นที่อำาเภอญี่ปุ่น	 จะต้องขอ

ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น	 (โคเซกิโทฮง)	จากอำาเภอญี่ปุ่น	จากนั้น
นำาไปประทับตรารบัรองท่ีกระทรวงการตา่งประเทศญีปุ่น่	(ไมเ่กนิ	
3	 เดือน)	 แล้วจึงแปลเป็นภาษาไทย	 และนำามาขอประทับตรา
รับรองท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ	 (กรณีจดทะเบียนสมรสกับชาว
ตา่งชาตอิืน่ทีอ่ำาเภอญ่ีปุ่น	จะต้องขอหนงัสือรบัรองการจดทะเบียน
สมรส	(คนอินจุริโชเมโช)	จากอำาเภอญี่ปุ่นแทน	เนื่องจากคนต่าง
ชาติไม่มีทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น	(โคเซกิโทฮง)	เหมือนคนญี่ปุ่น)
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4.11	 หากจดทะเบียนสมรสที่อำาเภอญี่ปุ่นแล้ว	 แต่ไม่สะดวกมายื่นคำาร้อง
ขอประทบัตรารบัรองในเอกสารแปลท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ	สามารถ
ทำาที่หน่วยงานอื่นได้หรือไม่
◉	 ทำาได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำาประเทศไทย	 กรุณา

สอบถามรายละเอียดจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำา
ประเทศไทยโดยตรง

4.12	จะขอบนัทึกทะเบยีนฐานะแหง่ครอบครวัทีส่ถานเอกอคัรราชทตูฯ	ได้
หรือไม่
◉	 ไม่ได้	 เพราะสถานเอกอัครราชทูตฯ	 ไม่มีอำานาจกระทำาเรื่องดัง

กล่าวได้
4.13	เมื่อจดทะเบียนสมรสแล้ว	คู่สมรสฝ่ายหญิงจำาเป็นต้องเปลี่ยนคำานำา

หน้านามจาก	“นางสาว”	เป็น	“นาง”	หรือไม่
◉	 ไมจ่ำาเป็น	เนือ่งจากพระราชบญัญัตคิำานำาหนา้นามหญงิ	พ.ศ.	2551	

บัญญติัให้หญิงซ่ึงจดทะเบยีนสมรสแลว้	และกรณกีารสมรสสิน้สดุ
ลง	สามารถเลือกใช้คำานำาหน้านามว่า	“นางสาว”	หรือ	“นาง”	ได้
ตามความสมัครใจ

4.14	 จดทะเบียนสมรสกับคนญ่ีปุ่น	 แล้วไปขอวีซ่าติดตามคู่สมรสที่
สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น	ทำาไมถึงใช้เวลานาน	และบางกรณี
ก็ถูกปฏิเสธ
◉	 กรุณาสอบถามเหตุผลจากสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น

โดยตรง	เนือ่งจากการพจิารณาใหว้ซีา่ของแตล่ะกรณไีมเ่หมอืนกัน
4.15	 หากมีรายการท่ีต้องการแก้ไขในทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว	 (คร.

22)	ที่ออกโดยอำาเภอไทย	 เช่น	ตัวสะกดชื่อ	หรือนามสกุลผิด	จะขอ
แก้ไขทีส่ถานเอกอัครราชทูตฯ	ได้หรือไม่
◉	 ไม่ได้	 ต้องยื่นคำาร้องขอบันทึกรายการที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมที่
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อำาเภอไทย	ทัง้นี	้ควรแนบเอกสารประกอบการแก้ไขดงักลา่ว	เช่น	
ทะเบยีนครอบครวัญีปุ่่น	(โคเซกิโทฮง)	พรอ้มคำาแปลท่ีถกูต้อง	หาก
ท่านไม่สามารถไปยื่นคำาร้องขอแก้ไขด้วยตนเองท่ีอำาเภอไทยได้	
สามารถทำาหนังสือมอบอำานาจที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	 /	 สถาน
กงสุลใหญ่ฯ	ได้

4.16	 ต้องการจดทะเบียนสมรสในประเทศญี่ปุ่น	 แต่ไม่มีเอกสารแสดงตัว
ใดๆ	 เช่น	 หนังสือเดินทาง	 บัตรประจำาตัวประชาชน	 สำาเนาทะเบียน
บา้น	และไมม่บีดิามารดาหรอืญาตทิีป่ระเทศไทยเลย	ควรทำาอย่างไร
◉	 หากไม่มีเอกสารที่แสดงว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยเลย	 ควรเริ่มต้น

ดว้ยการกลบัไปภมูลิำาเนาเดมิของตนเองท่ีประเทศไทย	เพือ่ค้นหา
เอกสารหลักฐานที่จำาเป็นต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสจาก
อำาเภอไทยที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

4.17	ต้องการกลับประเทศไทยพร้อมคู่สมรสชาวต่างชาติ	ต้องทำาอย่างไร
◉	 หากคูส่มรสชาวตา่งชาตติอ้งการอาศัยอยูใ่นประเทศไทย	สามารถ

ติดต่อขอวีซ่าติดตามคู่สมรสคนไทยได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
4.18	หญงิไทยหลังจากจดทะเบียนหย่าแล้ว	จะจดทะเบยีนสมรสใหม่ทันที

ได้หรือไม่
◉	 ต้องรอเป็นเวลา	 310	 วัน	 ยกเว้นกรณีคลอดบุตรแล้วในระหว่าง

นั้น	หรือกลับมาสมรสกับสามีคนเดิม	หรือมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่
ได้ตั้งครรภ์มาแสดง	หรือมีคำาสั่งจากศาลให้สมรสได้
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4.19	 หากต้ังครรภ์กับชาวญี่ปุ่นโดยที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส	 ควรทำา
อย่างไร
◉	 เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของตนและบุตร	ควรจดทะเบียนสมรส

ให้เรียบร้อยก่อนคลอดบุตร	 หรือหากยังไม่สามารถจดทะเบียน
สมรสได้	 ควรให้บิดาของเด็กในครรภ์ยื่นคำาร้องขอจดทะเบียน
รับรองบุตรที่อำาเภอญี่ปุ่นในขณะตั้งครรภ์	 เพื่อให้บุตรได้สัญชาติ
ญี่ปุ่นตามบิดา	และมารดาก็มีสิทธิยื่นขอวีซ่าเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้
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5.   การจดทะเบียนหย่า

5.1	การจดทะเบยีนหยา่ตามกฎหมายไทยทีส่ถานเอกอคัรราชทตูฯ	จะตอ้ง
ดำาเนินการและใช้เอกสารอะไรบ้าง
◉ เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย	ได้แก่	

♦	 หนังสือเดินทางไทย	 บัตรประจำาตัวประชาชนไทย	 สำาเนา
ทะเบียนบ้านไทย

♦	หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล	กรุณาเตรียมสำาเนาใบเปลี่ยน
ชื่อ	หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย

♦	ใบสำาคัญการสมรสฉบับจริงและสำาเนาทะเบียนสมรส		
♦	หากมีบตุรดว้ยกนั	กรณุาเตรยีมสำาเนาสตูบิตัรบุตรมาด้วย	1	ชดุ
♦	สำาเนาบัตรประจำาตัวคนต่างด้าว	หรือบัตรไซริวการ์ด	1	ชุด
♦	รูปถ่ายขนาด	3	x	5	ซม.	1	รูป

◉	 เอกสารของชาวต่างชาต	ิได้แก่
♦	หนังสือเดินทางตัวจริง	พร้อมสำาเนาหน้าที่มีรูปถ่าย	1	ชุด
♦	 กรณีเป็นคนญี่ปุ่น	 จะต้องนำาทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น	 (โคเซกิ

โทฮง)	 ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
แล้วไม่เกิน	3	เดือน	มาแสดง

♦	ใบสำาคัญการสมรสฉบับจริงและสำาเนาทะเบียนสมรส	
♦	สำาเนาบัตรประจำาตัวคนต่างด้าว	หรือบัตรไซริวการ์ด	1	ชุด
♦	รูปถ่ายขนาด	3	x	5	ซม.	1	รูป

5.2	การจดทะเบยีนหยา่ตามกฎหมายไทยทีส่ถานเอกอคัรราชทตูฯ	จะตอ้ง
เสียค่าธรรมเนียมหรือไม่
◉	 ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
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5.3	 การจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายญี่ปุ่นที่อำาเภอญี่ปุ่น	 จะต้องดำาเนิน
การอย่างไร
◉	 ติดต่อดำาเนินการที่อำาเภอญี่ปุ่นโดยตรง

5.4	เมือ่จดทะเบยีนหยา่ตามกฎหมายญ่ีปุน่แล้ว	ตอ้งดำาเนนิการอย่างไรบา้ง
◉	 หากจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายญี่ปุ่นแล้ว	 ไม่ต้องจดทะเบียน

หยา่ตามกฎหมายไทยอกี	เพราะการจดทะเบยีนหยา่ตามกฎหมาย
ตา่งชาตมิผีลสมบรูณต์ามกฎหมายไทยดว้ย	อยา่งไรก็ตาม	ควรยืน่
คำาร้องขอบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวต่ออำาเภอไทย	 เพ่ือ
เก็บไว้เป็นหลกัฐาน	และขอเปลีย่นคำานำาหนา้นามและชือ่สกลุภาย
หลังการหย่าต่อไป

5.5	การขอบนัทึกทะเบยีนฐานะแห่งครอบครวัท่ีอำาเภอไทย	ตอ้งดำาเนนิการ
อย่างไรบ้าง
◉	 กรณจีดทะเบยีนหยา่กบัคนญีปุ่น่ทีอ่ำาเภอญีปุ่น่	จะตอ้งขอทะเบยีน

ครอบครัวญี่ปุ่น	(โคเซกิโทฮง)	จากอำาเภอญี่ปุ่น	และนำาไปประทับ
ตรารบัรองท่ีกระทรวงการตา่งประเทศญีปุ่น่	(ไมเ่กนิ	3	เดอืน)	แลว้
จึงแปลเป็นภาษาไทย	 (กรณีจดทะเบียนหย่ากับชาวต่างชาติอื่นที่
อำาเภอญี่ปุ่น	จะต้องขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนหย่า	(ริคนจุ
รโิชเมโช)	จากอำาเภอญีปุ่น่แทน	เนือ่งจากคนตา่งชาตไิมม่ทีะเบยีน
ครอบครัวญี่ปุ่น	(โคเซกิโทฮง)	เหมือนคนญี่ปุ่น)

◉	 จากนั้นนำามาขอประทับตรารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	 โดย
เตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำาร้อง	ดังนี้	
♦	 สำาเนาหนงัสอืเดนิทางไทย	สำาเนาบตัรประจำาตวัประชาชนไทย	

สำาเนาทะเบียนบ้านไทย
♦	 สำาเนาทะเบยีนฐานะแห่งครอบครัว-สมรสหรอืสำาเนาทะเบียน

สมรส	
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♦	 สำาเนาสตูบิตัรบตุร	(กรณมีบีตุรดว้ยกนั	และบตุรมสีญัชาตไิทย)
◉	 นำาทะเบยีนครอบครวัญีปุ่่น	(โคเซกิโทฮง)	พรอ้มคำาแปลภาษาไทย	

ทีป่ระทบัตรารบัรองจากสถานเอกอคัรราชทตูฯ	แลว้	ไปขอประทบั
ตรารับรองท่ีกองสัญชาติและนิติกรณ์	 กระทรวงการต่างประเทศ	
หากไม่สะดวกเดินทางกลับไปดำาเนินการด้วยตนเอง	 สามารถขอ
ทำาหนังสือมอบอำานาจที่สถานเอกอัครรราชทูตฯ	เพื่อให้บุคคลอื่น
ไปดำาเนินการแทนได้

◉	 นำาทะเบยีนครอบครวัญีปุ่่น	(โคเซกิโทฮง)	พรอ้มคำาแปลภาษาไทย	
ทีป่ระทบัตรารบัรองจากกระทรวงการตา่งประเทศไทยแลว้	ไปขอ
บันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-หย่า	ที่อำาเภอที่ตนมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน	 และขอเปลี่ยนคำานำาหน้านามและชื่อสกุลภายหลัง
การหย่า

5.6	 หากจดทะเบียนสมรสและหย่าที่อำาเภอญี่ปุ่น	 แต่ยังไม่เคยขอบันทึก
ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรส	ต้องดำาเนินการอย่างไร
◉	 สามารถขอบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรส	 และขอ

บันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-หย่า	ย้อนหลังพร้อมกันได้	
5.7	เมื่อจดทะเบียนหย่าแล้ว	จะใช้นามสกุลของคู่สมรสต่อไปได้หรือไม่

◉	 ไมไ่ด	้หลงัจดทะเบยีนหยา่จะตอ้งกลบัมาใชน้ามสกลุเดมิของตนเอง
ก่อนการสมรส

5.8	การจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายญี่ปุ่น	มีกี่ประเภท
◉	 4	ประเภท	คือ

♦	 การหย่าโดยความยินยอมของท้ังสองฝ่าย	 และตกลงตาม
เงื่อนไขของกันและกันเอง	เช่น	อำานาจการปกครองบุตรและ
ค่าเลี้ยงดู	และการแบ่งทรัพย์สิน	เป็นต้น
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♦	 การหย่าโดยการไกล่เกล่ียของศาลครอบครัว	 กรณีที่ฝ่ายใด
ฝา่ยหนึง่ไมต่อ้งการหยา่	หรอืไม่สามารถตกลงกันตามเงือ่นไข
ต่างๆ	 เช่นอำานาจการปกครองบุตร	 ค่าเล้ียงดู	 และการแบ่ง
ทรัพย์สินได้

♦	 การหยา่โดยคำาพพิากษาของศาลครอบครวั	กรณีทีไ่มส่ามารถ
ไกล่เกลี่ยกันได้

♦	 การหยา่โดยศาลท้องถิน่	กรณีตกลงกันไม่ไดใ้นศาลครอบครวั	
ฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงสามารถยืน่ฟอ้งตอ่ศาลทอ้งถิน่ได้	แตห่ากไมม่ี
เหตุผลเพียงพอ	 ศาลอาจไม่รับคำาร้อง	 ดังนั้น	 จึงควรปรึกษา
ทนายเพื่อช่วยดำาเนินการในกรณีดังกล่าว

5.9	เมือ่จดทะเบยีนหยา่แลว้	จะสามารถเรยีกรอ้งผลประโยชนใ์ดๆ	ไดบ้า้ง
หรือไม่
◉	 เม่ือหย่าร้างกันแล้ว	 ควรปรึกษาทนายกรณีต้องการเรียกร้องผล

ประโยชน์ต่างๆ	เพิ่มเติม	โดยประเด็นสำาคัญที่ต้องพิจารณา	คือ
♦	 สิทธิในการปกครองบุตร	และค่าเลี้ยงดูบุตร
♦	 การเรียกค่าทำาขวัญ
♦	 การแบ่งปันทรัพย์สิน
♦	 สถานภาพพำานักภายหลังการหย่า

5.10	หลงัจดทะเบยีนหยา่กบัคนญีปุ่น่แล้ว	สถานภาพพำานกัในญ่ีปุน่จะเปน็
อย่างไร
◉	 ภายหลงัการหยา่กบัคนญีปุ่น่แลว้	จะไมม่สีทิธใินวซีา่ตดิตามคูส่มรส

คนญี่ปุ่น	 ถึงแม้ว่าวีซ่าติดตามคู่สมรสนั้นยังมีอายุใช้งานอยู่ก็ตาม	
หากต้องการอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นต่อไป	จะต้องขอเปลี่ยนสถานะวีซ่า
เป็นประเภทอื่น	 ซึ่งควรขอคำาแนะนำาจากสำานักงานตรวจคนเข้า
เมืองญี่ปุ่นโดยตรง
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5.11	 คนไทยกับคนต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยที่
ประเทศไทย	จะขอจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	ได้หรือไม่
◉	 ได	้เพราะจดทะเบยีนสมรสตามกฎหมายใด	ตอ้งหยา่ตามกฎหมาย

นั้น
5.12	คนไทยกบัคนญีปุ่่นจดทะเบยีนสมรสทีอ่ำาเภอญีปุ่น่	จะขอจดทะเบยีน

หย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	ได้หรือไม่
◉	 ไม่ได้	

5.13	 จดทะเบียนหย่าแล้ว	 ต้องการจดทะเบียนสมรสใหม่กับคู่สมรสเดิม	
ต้องรอให้ครบ	310	วันก่อนหรือไม่
 ◉	 ไม่จำาเป็น

5.14	 จดทะเบียนหย่าแล้ว	 แต่ยังไม่เคยขอบันทึกทะเบียนฐานะแห่ง
ครอบครวั-หยา่ท่ีอำาเภอไทย	จะขอหนงัสอืรบัรองความเปน็โสดไดห้รอื
ไม่
◉	 ไม่ได้	ต้องดำาเนินการขอบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-หย่า

ที่อำาเภอไทยก่อน	 แล้วจึงขอหนังสือรับรองว่าไม่เคยสมรสกับผู้ใด
ภายหลังการหย่าต่อไป

5.15	 ต้องการจดทะเบียนหย่ากับคู่สมรสที่อยู่ในประเทศไทย	 แต่ไม่รู้ที่อยู่
และไม่สามารถติดต่อคู่สมรสได้	ควรทำาอย่างไร
◉	 ยื่นคำาร้องต่อศาลที่ประเทศไทย

5.16	 ชายและหญิงชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยที่
ประเทศไทย	จะขอจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	ได้หรือไม่				
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◉	 ได้
5.17	 ต้องการจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	

แต่ไม่สามารถเดินทางไปด้วยตนเองได้	 ขอยื่นคำาร้องทางไปรษณีย์ได้
หรือไม่
◉	 ไม่ได้	 การจดทะเบียนสมรสหรือหย่าตามกฎหมายไทย	 ผู้ร้องทั้ง

สองฝ่ายต้องมายื่นคำาร้องและลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน
ด้วยตนเอง

5.18	ตอ้งการจดทะเบยีนหยา่กบัคูส่มรสทีอ่ยูใ่นประเทศไทย	แตไ่มส่ามารถ
กลับไปลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนด้วยตนเองที่อำาเภอไทยได้	
และคู่สมรสก็ไม่สามารถเดินทางมาลงลายมือช่ือต่อหน้านาย
ทะเบียนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	ได้เช่นกัน	ควรทำาอย่างไร
◉	 คู่สมรสท่ีอยู่ในประเทศไทยสามารถยื่นคำาร้องขอจดทะเบียนหย่า

ต่างสำานักทะเบียน	ณ	อำาเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน	และคู่
สมรสที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นสามารถยื่นคำาร้องที่สถานเอกอัครราช
ทูตฯ	 ได้	 แต่อาจจะใช้เวลาดำาเนินการนาน	 เนื่องจากมีหลายขั้น
ตอนในการดำาเนินการ
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6 	 ทะเบียนราษฎร	การแจ้งเกิด	และสัญชาติ

6.1	ทะเบียนราษฎร
	 ทะเบียนราษฎรคืออะไร	ต่างกับทะเบียนครอบครัวอย่างไร

◉	 ทะเบยีนราษฎรคอืเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลตวับคุคล	ชือ่-สกลุ	
เพศ	วันเดือนปีเกิด	ตาย	สัญชาติ	ศาสนา	ภูมิลำาเนา	สถานะการ
สมรส	วุฒิการศึกษา	ชื่อบิดามารดา	ชื่อคู่สมรส	และชื่อบุตร	ส่วน
งานทะเบยีนครอบครวัคอืเอกสารทีเ่กีย่วกบัการสมรส	หยา่	รบัรอง
บุตร	รับบุตรบุญธรรม	เลิกรับบุตรบุญธรรม	ฐานะของภริยา	และ
ฐานะแห่งครอบครัว

6.2	การแจ้งเกิดบุตร/การขอสูติบัตรไทย/การขอสัญชาติไทย
	 เอกสารที่ใช้ประกอบการแจ้งเกิด	มีอะไรบ้าง

	 1.	เอกสารของบุตร	คือ
♦	ใบรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลญี่ปุ่นและใบแจ้งเกิดจาก

อำาเภอญี่ปุ่นท่ีประทับตรารับรองจากอำาเภอและผ่านการ
รับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศญ่ีปุ่น	 (ไกมุโช)	 โดยไม่
สามารถใช้ใบรับรองการแจ้งเกิด	(จุริโชเมโช)	แทนได้

♦	รูปถ่ายครอบครัวปัจจุบันท่ีแสดงภาพใบหน้าบุตร	 บิดาและ
มารดาที่ชัดเจน	1	ใบ

 2.	เอกสารของมารดา/บิดาคนไทย	ได้แก่
♦	หนังสือเดินทางไทยฉบับจริงพร้อมสำาเนา	1	ชุด	(หน้าที่มีรูป

ถ่ายและหน้าวีซ่า)
♦	บตัรประจำาตวัประชาชนไทย/หนงัสอืรบัรองบคุคลตดิรปูถา่ย/

เอกสารแสดงตัวบุคคลฉบับจริง	พร้อมสำาเนา	1	ชุด
♦	ทะเบียนบ้านไทยฉบับจริงหรือฉบับที่ได้รับการรับรองสำาเนา
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ถกูตอ้ง/แบบรบัรองรายการทะเบียนราษฎร	(ทร.14/1)	ฉบบั
จริง	พร้อมสำาเนา	1	ชุด

♦	สำาเนาใบทะเบยีนสมรสไทย/หยา่ไทย/ใบฐานะแหง่ครอบครวั
สมรส/หย่า	(คร.22)	หากเคยสมรส/หย่า

♦	สำาเนาใบเปลี่ยนชื่อ/เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
 3.	เอกสารของมารดา/บิดาชาวญี่ปุ่น	ได้แก่	

♦	หนังสือเดินทางญี่ปุ่น/ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/บัตรประจำาตัว
พนักงาน/เอกสารอื่นๆ	ที่แสดง	รูปถ่ายฉบับจริง	พร้อมสำาเนา	
1	ชุด

♦	ใบทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น	 (โคเซกิโทฮง)	 ที่ผ่านการประทับ
ตรารับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

 4.	เอกสารของมารดา/บิดาชาวต่างชาติอื่นๆ	ที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่น
♦	หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำาเนา	1	ชุด	(หน้าที่มีรูปถ่าย	

หน้าต่ออายุ	หน้าที่มีรายการแก้ไข	และหน้าวีซ่า)
♦	บัตรประจำาตัวผู้พำานักอาศัยในญ่ีปุ่น	 (ไซริวการ์ด)	 ฉบับจริง

พร้อมสำาเนา	1	ชุด
♦	บตัรประจำาตวัพนกังาน/ใบอนญุาตขบัขีร่ถยนตฉ์บับจรงิพรอ้ม

สำาเนา	1	ชุด	(กรณีไม่มีหนังสือเดินทาง)
	 แจง้เกดิตามกฎหมายไทยท่ีสถานเอกอคัรราชทูตฯ	จา่ยคา่ธรรมเนยีมหรือ

ไม่
◉	 ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม	

	 คลอดบุตรที่โรงพยาบาลแล้วต้องทำาอย่างไรต่อไป
◉	 กรอกข้อความในใบแจ้งเกดิ	“ชทุเซโทโดเก”	ซึง่เปน็ใบเดยีวกนักบั

ใบรับรองการเกิด	 “ชุทเซโชเมโช”	 ที่ได้จากโรงพยาบาล	 และรีบ
นำาไปแจ้งเกิดที่เขต/อำาเภอญี่ปุ่นภายใน	14	วัน
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	 คลอดบุตรที่ญี่ปุ่นแล้วอยากให้บุตรมีสัญชาติไทยควรทำาอย่างไร
◉	 ไปแจง้เกดิเพือ่ทำาสติูบตัรท่ีสถานเอกอคัรราชทูตฯ	หรอืสถานกงสลุ

ใหญ่	ณ	นครโอซากา
	 ไม่มีวีซ่า	แจ้งเกิดบุตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	ได้หรือไม่่

◉	 ได้
	 ไม่มีหนังสือเดินทางไทย	แจ้งเกิดบุตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	ได้หรือไม่

◉	 ได้	แต่ต้องมีบัตรประจำาตัวประชาชนไทย	หรือใบรับรองการขอมี
บัตรประชาชน	 (ใบเหลือง)	 หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย	
หรอืใบตน้ขัว้คำารอ้งขอมีบตัรประชาชนท่ีมรีปู	หรอืเอกสารรบัรอง
บุคคลที่มีรูปซึ่งออกโดยกรมการปกครอง

	 ไม่มีเงินชำาระค่าคลอดบุตรที่โรงพยาบาล	สถานเอกอัครราชทูตฯ	ออกให้	
ได้หรือไม่	
◉	 ไม่ได้	ต้องขอรับความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือญาติเอง

	 เวลาไปแจ้งเกิดให้บุตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	 ต้องพาเด็กไปด้วยหรือ
ไม่	
◉	 ไม่จำาเป็น

	 ต้องไปแจ้งเกิดให้บุตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	ภายในกี่วันหลังคลอด	
◉	 จะต้องไปแจ้งเกิดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	ภายใน	15	วันหลังวัน

คลอด	กรณทีีไ่มส่ามารถมาแจง้ไดภ้ายใน	15	วนั	กส็ามารถมาแจง้
เกดิในภายหลงัได	้แตค่วรดำาเนินการโดยเรว็ทีส่ดุ	เพือ่ผลประโยชน์
ของบุตร	

	 แจง้เกดิบตุรทีส่ถานเอกอคัรราชทตูฯ	ใช้เวลาดำาเนนิการนานเทา่ใด	จงึจะ
ได้รับสูติบัตร
◉	 ไม่เกิน	2	สัปดาห์	
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	 บ้านอยู่ไกล	จะขอแจ้งเกิดและรับสูติบัตรทางไปรษณีย์ได้หรือไม่	
◉	 การยื่นเรื่องขอแจ้งเกิดบุตร	 บิดาหรือมารดาต้องเดินทางมายื่น

คำารอ้งดว้ยตนเองทีส่ถานเอกอคัรราชฑตูฯ	โดยสถานเอกอคัรราช
ฑูตฯ	สามารถส่งสูติบัตรทางไปรษณีย์ได้

	 ทำาสูติบัตรหาย	จะขอแจ้งเกิดใหม่เพื่อขอสูติบัตรใหม่ได้หรือไม่
◉	 ไม่ได้	แต่ถ้าเป็นสูติบัตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	ออกให้	สามารถ

ขอคัดสำาเนาไปใช้แทนฉบับจริงได้	โดยมีค่าธรรมเนียม	2000	เยน	
และต้องนำาเอกสารประจำาตัว	 ได้แก่	 หนังสือเดินทางไทย	 บัตร
ประจำาตัวประชาชนไทย	ทะเบียนบ้านไทย	พร้อมสำาเนาอย่างละ	
1	ชุดมายื่นขอ

	 ทำาไมต้องนำาใบเกิดญี่ปุ่นที่มีตรารับรองจากเขต/อำาเภอญี่ปุ่นแล้วต้องไป
รับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นอีก	
◉	 เป็นระเบียบปฏิบัติในการรับรองเอกสารที่ใช้ระหว่างประเทศ	

	 แจ้งเกิดที่อำาเภอญี่ปุ่นนานแล้ว	ไปขอคัดใบรับแจ้งการเกิดและใบรับรอง
การเกิดแต่ทางอำาเภอบอกว่าไม่มีแล้ว	สามารถไปขอได้ที่ไหน
◉	 ขอรบัเอกสารไดจ้ากสำานกังานภายใต้สังกัดกรมยติุธรรม	(โฮมุเคียว

คุ)	ที่อำาเภอญี่ปุ่นได้ส่งรายงานการแจ้งเกิด
	 บุตรที่เกิดในญี่ปุ่น	ไปแจ้งเกิดที่ประเทศไทยได้หรือไม่

◉	 ไม่ได้
	 ในการออกสูติบัตรบุตรจะใช้นามสกุลตามบิดาหรือมารดา	

◉	 หากบดิามารดาจดทะเบยีนสมรสกัน	บตุรตอ้งใชน้ามสกุลบดิา	แต่
หากทัง้บดิาและมารดายนิยอม	บตุรจะใช้นามสกลุของมารดากไ็ด	้
แต่บิดาและมารดาต้องยืนยันและบันทึกถ้อยคำาต่อหน้านาย
ทะเบียน
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◉	 หากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน	 บุตรต้องใช้นามสกุล
มารดา	หากประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลบิดา	บิดาและมารดาต้อง
มาให้ความยินยอมและมาบันทึกถ้อยคำาต่อหน้านายทะเบียน	

	 อยากแจ้งเกิดบุตรที่อายุมากแล้วทำาได้หรือไม่
◉	 ได้

	 แจ้งเกิดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	โดยตั้งชื่อบุตรไม่ตรงกับใบเกิดญี่ปุ่นได้
ไหม
◉	 ได	้แตต่อ้งขอหนงัสอืรบัรองบุคคลเพิม่เตมิเพือ่ใช้คู่กับสูติบัตรไทย	

(ห้ามทำาหาย	 เพราะต้องใช้ยืนยันตลอดไป)	 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
และความไม่สะดวกที่จะเกิดตามมา	ควรตั้งชื่อบุตรให้ตรงกัน	

	 มบีตุรกับคนญีปุ่น่โดยไมไ่ดส้มรสกัน	โดยบตุรเกดิภายหลงัจากทีไ่ดเ้ลกิกบั
บิดาของบุตรไปแล้ว	จะให้บุตรใช้นามสกุลตามบิดาญี่ปุ่นได้หรือไม่
◉	 ไม่ได้	 ยกเว้นกรณีที่บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรแล้ว	 และบิดามา

บนัทกึปากคำา	ใหค้วามยนิยอมรว่มกบัมารดาวา่ใหบ้ตุรใชน้ามสกลุ
ของบิดาได้

	 การแจ้งเกิดบุตร	 จะตั้งชื่อบุตรโดยใช้ช่ือเป็นสำาเนียงต่างประเทศได้หรือ
ไม่
◉	 ได้

	 บิดาญี่ปุ่น	มารดาไทยไม่ได้สมรสกัน	แจ้งเกิดบุตรโดยใส่ชื่อบิดาของบุตร
ลงไปในใบสูติบัตรไทยได้หรือไม่
◉	 ได้	แต่บิดาของบุตรต้องมาใหป้ากคำาและยนิยอมตอ่หนา้เจา้หนา้ท่ี	

โดยมีพยาน	2	คน
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	 มารดาใชช้ือ่ปลอมแจง้เกดิท่ีเขต/อำาเภอญีปุ่น่	ภายหลงัต้องการแก้ไขเป็น
ชื่อที่ถูกต้อง	ควรทำาอย่างไร
◉	 ไปตดิตอ่ขอแก้ไขชือ่ทีเ่ขต/อำาเภอญีปุ่น่	ซึง่เขต/อำาเภอจะพจิารณา

ถึงเหตุผล	หรืออาจยื่นคำาร้องต่อศาล
	 ใช้ชื่อเพื่อนเป็นมารดาเด็กในใบเกิดญี่ปุ่น	 ภายหลังจะใช้ชื่อมารดาท่ีแท้

จริงในการแจ้งเกิดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	ได้หรือไม่
◉	 ไม่ได้	แต่หากมีความประสงค์อย่างยิ่ง	อาจยื่นคำาร้องต่อศาลญี่ปุ่น

พิจารณาเพื่อขอแก้ไขในใบเกิดญี่ปุ่นก่อน
	 สมรสกบัคนญ่ีปุน่และมีบุตรเกดิทีเ่มอืงไทย	แจง้เกดิทีอ่ำาเภอไทยแลว้ต้อง

แจ้งที่ญี่ปุ่นอีกไหม
◉	 ต้องแจ้งเกิดที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำาประเทศไทย	

ภายใน	14	วัน	
	 แจง้เกดิทีส่ถานเอกอคัรราชทตูฯ	แลว้	ตอ่มาพบวา่มขีอ้ผดิพลาดในสตูบิตัร	

สถานเอกอัครราชทูตฯ	จะแก้ไขได้หรือไม่
◉	 แก้ไขได้

	 เขต/อำาเภอไทยไม่แก้ไขรายการในสูติบัตรที่ออกโดยสถานเอกอัครราช
ทูตฯ	โดยให้เหตุผลว่าสูติบัตรออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ	ต้องแก้ไข
ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	เท่านั้น	จริงหรือไม่
◉	 ในหลกัการหากเพิม่ช่ือบุตรในทะเบียนบ้านแล้ว	สถานเอกอัครราช

ทตูฯ	ไมม่อีำานาจแกไ้ขรายการในสตูบิตัรได	้แมว้า่จะเปน็สตูบิตัรท่ี
สถานเอกอัครราชทูตฯ	ออกให้ก็ตาม	ต้องแก้ไขที่เขต/อำาเภอที่ได้
เพิม่ชือ่บตุรเขา้ทะเบยีนบ้านแล้วเท่านัน้	อยา่งไรก็ตาม	ขอให้ติดตอ่
สถานเอกอัครราชทูตฯ	เพื่อขอรับการปรึกษาเป็นรายกรณี

	 การเพิ่มชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทยต้องทำาอย่างไร
	 1)	แจ้งเกิดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	เพื่อออกสูติบัตร
	 2)	ขอทำาหนังสือเดินทางไทยให้บุตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
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	 3 ) 	 พาบุ ต ร เดิ นทางออกจากประ เทศญี่ ปุ่ น โดย ใช้
หนังสือเดินทางไทย	(ขอให้ตม.ญี่ปุ่นประทับตราการเดินทาง
ขาออกจากญี่ปุ่นในหนังสือเดินทางไทยของบุตร	 และควร
แสดงหนังสือเดินทางญี่ปุ่นของบุตรต่อเจ้าหน้าที่ตม.ด้วย)

	 4)	เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย	ใหต้ม.ไทยประทับตราการเดนิ
ทางขาเข้า	ประเทศไทยในหนังสือเดินทางไทยของบุตร

	 5)ยื่นคำาร้องขอเพิ่มชื่อบุตรเข้าในทะเบียนบ้านไทยท่ีเขต/
อำาเภอ	 ที่บิดาและมารดาประสงค์ขอเพ่ิมช่ือบุตรเข้าใน
ทะเบียนบ้าน	โดยแสดงหนังสือเดินทางไทยของบุตรที่มีหน้า
ประทับตราการเดินทางเข้าประเทศไทย

	 หากไมไ่ดท้ำาหนงัสอืเดนิทางไทยใหบ้ตุรทีส่ถานเอกอคัรราชทตูฯ	และเดนิ
ทางเข้าประเทศไทยโดยใชห้นงัสอืเดนิทางของประเทศอืน่	จะเพิม่ชือ่บุตร
เข้าทะเบียนบ้านไทยได้หรือไม่
◉	 ได้	 หากยังไม่มีสูติบัตรไทยแต่มีหนังสือรับรองการเกิดฉบับแปล

แนบประกอบมารดาและบดิาตอ้งยืน่คำารอ้งตอ่นายทะเบยีนทีเ่ขต/
อำาเภอท่ีต้องการเพิม่ชือ่บตุรเขา้ในทะเบยีนบา้นไทย	นายทะเบียน
จะสง่ตวัผูข้อเพิม่ชือ่และบตุรใหส้ำานกังานตรวจคนเขา้เมอืงเพือ่ขอ
พิสูจน์สัญชาติ	 หากผู้ขอเพิ่มมีสัญชาติไทยจริง	 นายทะเบียน
สอบสวนเจ้าบ้าน	หลังจากนั้นจะกำาหนดเลขที่บัตรประชาชนแล้ว
จึงเพิ่มชื่อบุตรเข้าในทะเบียนบ้าน	 หากมีสูติบัตรไทยที่ออกโดย
สถานเอกอัครราชทูตฯ	 /สถานกงสุลใหญ่ฯ	 แล้วแต่ไม่ได้ใช้
หนังสือเดินทางไทยเดินทางเข้าประเทศไทย	 ให้มารดายื่นคำาขอ
เพิ่มชื่อบุตรที่เขต/อำาเภอ	นายทะเบียนจะตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร	สอบสวนเจ้าบ้าน	กำาหนดเลขที่บัตรประชาชน	และ
เพิ่มชื่อบุตร	เข้าในทะเบียนบ้าน
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◉	 หากบุตรใช้หนังสือเดินทางไทยเข้าประเทศไทย	 นายทะเบียนจะ
พจิารณาเพ่ิมชือ่บตุรในทะเบยีนบา้นไทยได้งา่ย	โดยลดขัน้ตอนการ
สอบสวนเจ้าบ้าน	และการพิสูจน์สัญชาติ

	 ถ้าแจ้งเกิดแล้ว	ไม่เพิ่มชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทยได้หรือไม่
◉	 ได้	แต่บุตรจะเสียสิทธิในประเทศไทย	เช่น	บุตรอาจจะไม่สามารถ

เข้าโรงเรียนในประเทศไทยได้และบุตรจะไม่อยู่ในสารบบรายชื่อ
สำามะโนครัวประชากร	

	 การเพิ่มชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทย	ต้องทำาภายในกี่วัน
◉	 ไม่มีกำาหนด

	 ต้องการแก้ไขรายการในสูติบัตรที่ออกโดยเขต/อำาเภอไทย	สามารถทำาที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ	ได้หรือไม่
◉	 ไม่ได้	

	 บุตรไม่ได้เกิดในญี่ปุ่น	สถานเอกอัครราชทูตฯ	ออกสูติบัตรให้ได้หรือไม่
◉	 ไม่ได้	 ต้องยื่นขอจากสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศที่บุตร

เกิดเท่าน ั น้	 อย่างไรก็ตาม	 สามารถยื่นคำาร้องผ่านสถาน
เอกอคัรราชทตูไทยในประเทศทีต่นเองพำานกัอยูใ่นปจัจบุนั	เพือ่สง่
คำารอ้งต่อไปยงัสถานเอกอคัรราชทตูในประเทศทีบ่ตุรเกดิ	หรือไป
ยื่นคำาร้องโดยตรงที่กองสัญชาติและนิติกรณ์	 กระทรวงการต่าง
ประเทศไทย

	 ทำาสตูบิตัรทีอ่อกโดยเขต/อำาเภอไทยหาย	สถานเอกอคัรราชทตูฯ	ออกให้
ใหม่ได้	หรือไม่
◉	 ไม่ได้

	 ขอคดัสำาเนาสตูบัิตรทีอ่อกโดยเขต/อำาเภอไทยจากสถานเอกอคัรราชทูตฯ	
ได้หรือไม่
◉	 ไม่ได้	 แต่สามารถทำาใบมอบอำานาจที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	 ให้
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บุคคลอื่นไปดำาเนินการแทนที่ประเทศไทยได้
	 หญิงไทยเอาบุตรมาฝากให้เล้ียงแล้วหายสาบสูญไป	 ยังไม่ได้แจ้งเกิดให้

บุตร	ไม่มีหลักฐานของบิดามารดาเลย	ควรทำาอย่างไร	
◉	 กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ	 เพื่อขอรับคำาปรึกษาเป็นราย

กรณี	 โดยควรหาเอกสารเกี่ยวกับมารดาเด็กที่แสดงว่าเป็นบุคคล
สัญชาตไิทย	และหลกัฐานการเกดิของเดก็จากเขต/อำาเภอญีปุ่น่มา
ด้วย

	 อยากให้บุตรกลับเมืองไทย	จะฝากเพื่อนคนไทยที่มีวีซ่ากลับได้หรือไม่
◉	 ไม่ได้	ด่านตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นยอมให้บิดาหรือมารดาเท่านั้นที่

สามารถพาเด็กกลับได้
6.3	สัญชาติ	
	 แนวทางการวนิจิฉยัสญัชาติของเด็กท่ีเกิดนอกราชอาณาจกัร	ท่ีสถานเอก

อัครราชทูตฯ	ปฏิบัติอยู่เป็นอย่างไร

กรณีที่ สัญชาติบิดา สัญชาติ
มารดา

สถานภาพ
สมรส

สัญชาติบุตร 	กฎหมาย

1 ไทย ไทย จด ไทย 7	(1),	ม.10
2 ไทย ไทย ไม่จด ไทย 7	(1),	ม.10
3 ไทย อื่นๆ จด ไทย 7	(1),	ม.10
4 ไทย อื่นๆ ไม่จด ไม่ได้สัญชาติ

ไทย*
7	(1),	ม.10

5 อื่นๆ ไทย จด ไทย 7	(1),	ม.10
6 อื่นๆ ไทย ไม่จด ไทย 7	(1),	ม.10

*ตามคำาพิพากษาศาลฎีกาปีพ.ศ.	2543
	 การเปลี่ยนสัญชาติไทยเป็นญี่ปุ่นต้องดำาเนินการอย่างไร

◉	 กรุณาติดต่อขอทราบรายละเอียดจากเขต/อำาเภอญี่ปุ่น	 หรือ



คู่มือคนไทยในญี่ปุ่น60

สำานักงานยุติธรรม	(โฮมุเคียวคุ)	ได้โดยตรง
	 การสละสัญชาติไทยต้องดำาเนินการอย่างไร

◉	 ยื่นคำาร้องขอสละสัญชาติไทย	
◉	 ผู้ยื่นคำาร้องที่มีภูมิลำาเนาอยู่ในกรุงเทพฯ	 ให้ยื่นคำาร้องต่อผู้กำากับ

การตำารวจสันติบาล
◉	 ผูย้ืน่คำารอ้งมภีมูลิำาเนาอยูใ่นจังหวัดอืน่	ใหย้ืน่คำารอ้งต่อผู้กำากับการ

ตำารวจภูธร
◉	 ผู้ยื่นคำาร้องพำานักอยู่ ในต่างประเทศให้ยื่นคำาร้องต่อสถาน

เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้น
◉	 กรุณาติดต่อสอบถามสถานเอกอัครราชทูตฯ	 โดยตรงเก่ียวกับ

เอกสารประกอบการยื่นคำาร้องขอสละสัญชาติไทย	 หรือกรุณา
เขียนจดหมายพร้อมส่งซองเปล่าติดแสตมป์	120	เยน	ไปที่สถาน
เอกอัครราชทูตฯ	เพื่อขอระเบียบการและคำาร้อง

	 บุตรมีสองสัญชาติได้จนถึงอายุเท่าไร	 และหลังจากถึงอายุที่กำาหนดแล้ว
ต้องทำาอย่างไรต่อไป
◉	 จนถึงอายุ	20	ปี	จากนั้นต้องเลือกถือสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง	กรณี

ทีส่ละสญัชาตไิทยตอ้งยืน่คำาร้องขอสละสญัชาติไทยดว้ย	หากอายุ
ยังไม่ถึง	20	ปี	ยังไม่สามารถยื่นคำาร้องขอสละสัญชาติได้

◉	 บดิาหรอืมารดาไมส่ามารถยืน่ขอสละสญัชาตแิทนบตุรได	้เนือ่งจาก
การสละสญัชาตเิปน็เรือ่งเฉพาะตวั	ผูอ้ืน่จงึไมอ่าจยืน่คำารอ้งขอสละ
สัญชาติแทนได้

	 คนไทยเมือ่แปลงสัญชาตเิปน็คนตา่งดา้ว	จะเสยีสญัชาตไิทยโดยทนัทหีรือ
ไม่
◉	 คนไทยที่แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าวย่อมเสียสัญชาติไทย	แต่จะ

มีผลก็ต่อเม่ือได้ขอสละสัญชาติไทย	 และมีการประกาศในราชกิจ
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จานุเบกษาแล้วเท่านั้น	
	 การได้สัญชาติไทยย้อนหลังคืออะไร

◉	 เดิมพระราชบัญญัติสัญชาติปี	 พ.ศ.	 2508	 ยินยอมให้บุคคลได้
สัญชาติไทย	 ในวงจำากัด	 ต่อมาเม่ือมีการแก้ไขพระราชบัญญัติ
สัญชาติในปี	พ.ศ.	2535	จึงเปิดโอกาสให้บุคคลได้รับสัญชาติไทย
ได้มากข้ึน	รวมท้ังผูท่ี้เกิดกอ่นวนัที	่26	ก.พ.	2535	ซึง่เปน็วนัทีพ่ระ
ราชบญัญติัสัญชาตฉิบบัแกไ้ขมผีลบงัคับใชด้ว้ย	ดงันัน้	ผูท้ีเ่กดิก่อน
วันที่	 26	 ก.พ.	 2535	 และมิได้สัญชาติไทยเมื่อแรกเกิดจึงได้รับ
สัญชาติไทยเป็นการย้อนหลัง

	 คนที่มีสิทธิได้รับสัญชาติไทยมาขอแจ้งเกิดเมื่ออายุเกิน	20	ปี	สถานเอก
อัครราชทูตฯ	 จะรับแจ้งเกิดหรือไม่	 และจะถือว่าเป็นการเลือกสัญชาติ
หรือไม่	
◉	 ได้	เนื่องจากไม่มีข้อห้ามไว้	และไม่ถือว่าเป็นการเลือกสัญชาติ

	 แจ้งเกิดบุตรที่อำาเภอไทยโดยในสูติบัตรไม่ได้ระบุว่ามีสัญชาติไทย	 จะ
สามารถขอสัญชาติไทยให้บุตรได้หรือไม่	
◉	 ได้	ทั้งนี้บุตรที่เกิดก่อนวันที่	26	ก.พ.	2535	สามารถยื่นคำาร้องขอ

สัญชาติไทยให้บุตรย้อนหลังได้ท่ีเขต/อำาเภอท่ีมีชื่อบุตรอยู่ใน
ทะเบียนบ้าน	

	 บุคคลที่อ้างว่ามีสัญชาติไทยซึ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศด้วย
หนังสือเดินทางต่างประเทศหรือหนังสือสำาคัญประจำาตัว	(ซี.ไอ.)	มีความ
ประสงค์จะขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มี	
สัญชาติไทย	ควรทำาอย่างไร
◉	 ให้ยื่นคำาร้องต่อนายทะเบียนที่เขต/อำาเภอ	เพื่อดำาเนินการ	ดังนี้

1.	เขต/อำาเภอจะสง่ตัวผู้ขอเพิม่ชือ่ให้สำานกังานตรวจคนเขา้เมือง
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พิสูจน์สัญชาติ
2.	หากผู้ขอเพิ่มช่ือเป็นผู้มีสัญชาติไทย	 ให้เจ้าบ้านติดต่อเขต/

อำาเภอเพื่อสอบสวน
3.	เขต/อำาเภอ	จะกำาหนดเลขที่ประจำาตัวประชาชนให้
4.	เพิ่มชื่อบุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้าน

การสละสัญชาติไทยกรณีสมรสกับคนต่างด้าวมีข้อดีข้อเสียอย่างไร
◉	 ข้อดี

1.	ทำาใหส้ามภีรรยาซึง่เปน็บคุคลในครอบครวัถอืสญัชาตเิดียวกนั
2.	ภรรยาตามกฎหมายมสิีทธิไดร้บัความคุ้มครองหรอืไดร้บัสิทธิ

ประโยชน์ตามกฎหมายของประเทศของสามีในฐานะคน
สัญชาติของประเทศนั้น

◉ ข้อควรระวัง
กฎหมายสญัชาตขิองบางประเทศจะกำาหนดใหผู้้ยืน่คำารอ้งขอ

ถือสญัชาตขิองประเทศนัน้ๆ	ตอ้งสละสัญชาตเิดมิกอ่น	ดงันัน้	กอ่น
สละสัญชาติไทยควรศึกษากฎหมายสัญชาติของประเทศสามีให้
เข้าใจก่อน	หากสละสญัชาตไิทยแล้ว	แตอ่ยูร่ะหวา่งการขอสัญชาติ
ตามสามหีากการสมรสสิน้สดุลงโดยการหยา่	หรอืคำาพพิากษา	อาจ
ขาดคุณสมบัติที่จะถือสัญชาติตามสามีได้กรณีเช่นนี้จะมีผลทำาให้
หญิงนั้นเป็นบุคคลไร้สัญชาติได้

◉ ผลในทางปฏิบัติ
	 จะมีผลตามกฎหมายไทยต่อเมื่อมีการประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาให้เสียสัญชาติไทย	และมีผลดังนี้
1.	จะถูกตดัชือ่ออกจากทะเบียนราษฎร	ทำาใหไ้มม่หีลกัฐานแสดง

ความเปน็ไทยอกีตอ่ไป	เชน่	ไมส่ามารถถอืหนงัสอืเดนิทางไทย
และบัตรประจำาตัวประชาชนไทยได้
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2.	จะอยู่ในสถานะเป็น	 “บุคคลต่างด้าว”	 หากเดินทางเข้า
ประเทศไทยต้องถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ตนถือ
สัญชาติและต้องขอรับการตรวจลงตรา	 (ขอวีซ่าเ ข้า
ประเทศไทย)

3.	หากตกทุกข์ได้ยาก	 หรือประสบความเดือดร้อนในระหว่าง
อาศัยอยู่ในต่างประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ	สถานเอกอัครราชทูต	
หรอืสถานกงสลุใหญไ่ทยไม่สามารถใหค้วามคุม้ครองดแูลชว่ย
เหลือตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายไทยได้

4.	หมดสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้ง	หมด
สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง

5.	การประกอบอาชพีอสิระในประเทศไทยไม่สามารถกระทำาได้
อย่างบุคคลผู้มีสัญชาติไทยทั่วไป	ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการทำางานของคนต่างด้าวปี	พ.ศ.	2542

6.	 ไม่มีสิทธิ์ถือครองที่ดิน	 (อสังหาริมทรัพย์)	 การถือครองที่ดิน
สำาหรับคนต่างด้าวนั้น	ต้องนำาเงินมาลงทุนไม่ต่ำากว่า	40	ล้าน
บาท	 และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย	จงึจะมสิีทธ์ิถอืครองท่ีดินเพือ่การอยูอ่าศัยได้ไม่เกิน	
1	ไร่

	 เมื่อได้สัญชาติอื่นตามสามีแล้ว	จำาเป็นต้องสละสัญชาติไทยหรือไม่	
◉	 กฎหมายไทยมไิดก้ำาหนดวา่ใหส้ละสญัชาตไิทย	แตห่ากประสงคจ์ะ

สละสัญชาติไทย	 ก็สามารถยื่นคำาร้องเพื่อสละสัญชาติไทยได้
อย่างไรก็ตาม	 หากเป็นกรณีของการแปลงสัญชาติเป็นญี่ปุ่น	
กฎหมายญีปุ่น่บงัคบัใหย้ืน่สละสัญชาติเดมิภายใน	2	ปี	นบัจากวนั
ที่ได้สัญชาติญี่ปุ่น
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7	 	 การรับรองบุตร	และการรับบุตรบุญธรรม

7.1	การรับรองบุตร	
	 การรับรองบุตรคืออะไร	ต่างกับการรับบุตรบุญธรรมอย่างไร

◉	 การรับรองบตุรคอืการรบัรองบตุรของตนเองให้เปน็บตุรท่ีชอบดว้ย
กฎหมาย	สว่นการรบับตุรบญุธรรม	คอืการรับบตุรของผูอ้ืน่มาเปน็
บุตรของตนเอง

	 บิดาญ่ีปุ่น	 มารดาไทย	 ไม่ได้จดทะเบียนสมรส	 แต่บิดาญี่ปุ่นรับรองบุตร
ขณะเด็กอยูใ่นครรภ์	บตุรไดส้ญัชาติญีปุ่น่และใช้นามสกุลตามบดิา	ตอ่มา
เลิกกันแต่ยังติดต่อบิดาเด็กได้	มารดาต้องการมีสิทธิปกครองบุตรเพียงผู้
เดียว	ต้องทำาอย่างไร
◉	 ให้บิดาแสดงความจำานง	 ยินยอมให้มารดามีสิทธิปกครองบุตรแต่

เพียงผู้เดียว	ที่เขต/อำาเภอ
	 บิดาญ่ีปุ่น	 มารดาไทย	 ไม่ได้จดทะเบียนสมรส	 แต่บิดาญี่ปุ่นรับรองบุตร

ขณะเด็กอยูใ่นครรภ์	บตุรไดส้ญัชาติญีปุ่น่และใช้นามสกุลตามบดิา	ตอ่มา
บิดาหายสาบสูญมารดาต้องการมีสิทธิปกครองบุตรเพียงผู้เดียว	 ต้องทำา
อย่างไร
◉	 ฟ้องศาล

	 ตามกฎหมายไทย	บดิาจะขอจดทะเบยีนรบัรองบตุรในขณะท่ีบตุรยงัเป็น
ผู้เยาว์	และสื่อความหมายไม่ได้	ได้หรือไม่
◉	 ไม่ได้	ตามหลักการของการให้บิดารับรองบุตรคือ	มารดาและบุตร

จะต้องให้ความยินยอมทั้งสองคน	 ดังนั้น	 หากบุตรยังสื่อความ
หมายไมไ่ด	้ไมว่า่จะมอีายเุท่าใดก็ไม่อาจจดทะเบยีนรบัรองบตุรได้
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	 หากมารดาเป็นคนไร้ความสามารถหรือถึงแก่ความตาย	 บิดาจะรับรอง
บุตร	ได้อย่างไร
◉	 รับรองบุตรได้โดยคำาพิพากษาของศาลเท่านั้น	

	 มบีตุรกบัชายญีปุ่น่	ชายญ่ีปุ่นไมร่บัเด็กเปน็บุตร	ไมย่อมจดทะเบยีนรับรอง
บุตร	ควรทำาอย่างไร
◉	 ขอคำาปรึกษาจากอำาเภอญี่ปุ่น	 หรือยื่นคำาร้องอุทธรณ์ต่อศาลเพื่อ

ให้ศาลพิจารณา
	 มีบุตรกับชายญี่ปุ่นซึ่งมีภรรยาอยู่แล้ว	 จะให้ชายผู้นั้นจดทะเบียนรับรอง

บตุรตามกฎหมายญีปุ่น่โดยทีไ่มต้่องขอรับความยนิยอมจากภรรยาได้หรอื
ไม่		
◉	 ขอคำาปรึกษาจากเขต/อำาเภอญี่ปุ่น	

7.2	การรับบุตรบุญธรรม
	 การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมีวิธีปฏิบัติกี่วิธี

◉	 ปฏิบัติได้	2	กรณี	คือ
	 1)	 การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมกรณีผู้ที่จะเป็นบุตร

บุญธรรมบรรลุนิติภาวะ
	 2)	 การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมกรณีผู้ที่จะเป็นบุตร

บุญธรรมเป็นผู้เยาว์
	 สามหีรอืภรรยาชาวญีปุ่น่ตอ้งการรับเดก็ไทยเปน็บุตรบญุธรรมจะไดห้รอื

ไม่
◉	 คนญี่ปุ่นสามารถยื่นเร่ืองขอรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรมของ

ตนเองได	้โดยมขีัน้ตอนทีต้่องดำาเนนิการภายใตก้ฎหมายไทย	ดงัน้ี
1.	ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ตำ่ากว่า	 25	ปี	 และต้องมีอายุ

มากกว่า	บุตรบุญธรรม	อย่างน้อย	15	ปี
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2.	ผู้เป็นบุตรบุญธรรมที่มีอายุไม่ตำ่ากว่า	 15	 ปี	 ต้องให้ความ
ยินยอม

3.	กรณผีูเ้ปน็บตุรบญุธรรมเปน็ผูเ้ยาว	์(อายตุ่ำากวา่	15	ป)ี	จะตอ้ง
ได้รับความยินยอมจาก	
♦	บิดาและมารดา	(กรณีมีทั้งบิดาและมารดา)
♦	บิดาหรือมารดา	 กรณีท่ีบิดาหรือมารดาเสียชีวิตหรือถูก

ถอนอำานาจจากการปกครอง
♦	กรณไีมม่ผีูม้อีำานาจใหค้วามยนิยอม	ผูข้อรบับตุรบญุธรรม

หรืออัยการจะร้องขอต่อศาลให้มีคำาสั่งอนุญาตแทนการ
ให้ความยินยอม

♦	ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีคู่สมรส
♦	ตอ้งเปน็ครอบครวัซึง่มคีวามเหมาะสม	และมเีหตอุนัควร

ที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
♦	ต้องเป็นผู้ที่สามารถรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ตาม

กฎหมายญี่ปุ่น
4.	ผูจ้ะรบับตุรบญุธรรม	และผูจ้ะเปน็บตุรบญุธรรม	หากมคีูส่มรส

ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากคูส่มรส	ในกรณทีีคู่ส่มรสไมอ่าจให้
ความยินยอมได้	หรือไปจากภูมิลำาเนาหรือถิ่นที่อาศัยอยู่หรือ
หาตัวไม่พบไม่น้อยกว่า	 1	 ปี	 ต้องร้องขอต่อศาล	 ให้มีคำาสั่ง
ยินยอมแทน

5.	การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม	 ในกรณีผู้ที่จะเป็นบุตร
บญุธรรมเปน็ผูเ้ยาว์	ผู้จะรบับตุรบญุธรรมจะตอ้งยืน่คำารอ้ง	ณ	
ศูนย์อำานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	 กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ	 ที่อยู่	 255	 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิง
บ้านราชวิถี	 ถนนราชเทวี	 เขตราชเทวี	 กรุงเทพฯ	 10400	
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โทรศพัท	์66-2354-7509,	66-2306-8802	โทรสาร	66-2354-
7511หรอืทีว่า่การเขต/อำาเภอ	หรอืทีท่ำาการประชาสงเคราะห์
จังหวัด	 พร้อมหนังสือยินยอมจากบุคคลผู้มีอำานาจยินยอม	
และต้องปฏิบัติตาม	พ.ร.บ.	การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	

	 คนไทยในญี่ปุ่นหรือคนญี่ปุ่นต้องการยื่นคำาขอรับเด็กไทยเป็นบุตร
บุญธรรม	ต้องทำาอย่างไร
◉	 จะตอ้งยืน่คำาขอผา่นหนว่ยงานทีร่ฐับาลญีปุ่น่มอบหมาย	หรอืทีส่ว่น

ราชการที่มีอำานาจในเรื่องการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ	
หรอืทีอ่งคก์ารสวสัดภิาพเดก็ทีร่ฐับาลอนญุาตใหด้ำาเนนิการได	้เชน่	
หน่วยงาน	 International	Social	Service	 Japan	 (ISSJ)	 โทร.	
03-5840-5711	(ISSJ	รบัเรือ่งในกรณทีีบ่ตุรบญุธรรมมอีายไุมเ่กนิ	
20	ปเีทา่น้ัน	กรณบีตุรบุญธรรมมีอายุมากกว่า	20	ปีขึน้ไป	สามารถ
ดำาเนินเรื่องโดยตรงได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

◉	 เมื่อคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	 ภายใต้กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการอนุมัติให้มีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
แล้ว	สามารถยื่นคำาขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได้ที่สถานเอก
อัครราชทูตฯ	โดยใช้เอกสารประกอบการยื่นเรื่อง	ดังนี้
1.	เอกสารของบดิาคนญีปุ่น่/มารดาคนญีปุ่น่ทีจ่ะรบัจดทะเบียน

บุตรบุญธรรม
	 1)	หนังสอืเดนิทาง/ใบขับขีร่ถยนต์/บตัรแสดงตัวบคุคลที่

มีรูปถ่ายฉบับจริง	พร้อมสำาเนา	1	ชุด
	 2)	รูปถ่ายสีขนาด	3X5	ซ.ม.	1	ใบ

2.	 เอกสารของบิดาคนไทย/มารดาคนไทยที่จะรับจดทะเบียน
บุตรบุญธรรม	หรือ	ผู้ที่ยินยอมให้คู่สมรสจดทะเบียนรับบุตร
บุญธรรม
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	 1)	หนังสือเดินทางไทยฉบับจริง	พร้อมสำาเนา	1	ชุด
	 2)	บัตรประจำาตัวประชาชนไทยฉบับจริง	พร้อมสำาเนา	1	

ชุด
	 3)ทะเบยีนบา้นไทยหรอืแบบรับรองทะเบยีนราษฎร	(ทร.

14/1)	ฉบับจริง	พร้อมสำาเนา	1	ชุด
	 4)	ใบทะเบยีนสมรสหรอืใบทะเบยีนฐานะแหง่ครอบครวั

สมรส	(คร.22)	ฉบับจริง	พร้อมสำาเนา	1	ชุด
	 5)	รูปถ่ายสีขนาด	3X5	ซ.ม.	1	ใบ

3.เอกสารของบุตรที่จะเป็นบุตรบุญธรรม
	 1)	หนังสือเดินทางไทยฉบับจริง	พร้อมสำาเนา	1	ชุด
	 2)	สูติบัตรฉบับจริง	พร้อมสำาเนา	1	ชุด 
	 3)	บัตรประจำาตัวประชาชนไทยฉบับจริง	พร้อมสำาเนา	1	

ชุด	(อายุ	15	ปีขึ้นไป)
	 4)ทะเบยีนบา้นไทยหรอืแบบรับรองทะเบยีนราษฎร	(ทร.

14/1)	ฉบับจริง	พร้อมสำาเนา	1	ชุด
	 5)	รูปถ่ายสีขนาด	3X5	ซ.ม.	1	ใบ

	 กรณีที่สามีชาวญี่ปุ่นจดทะเบียนรับบุตรที่เกิดจากภรรยาคนไทยกับสามี
เก่าเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายที่อำาเภอญี่ปุ่นแล้ว	 จะมีผลบังคับใช้
ตามกฎหมายไทยหรือไม	่และสามารถดำาเนนิการท่ีสถานเอกอคัรราชทูตฯ	
ได้หรือไม่	
◉	 ไม่มี	หากต้องการให้มผีลบงัคบัใช้ตามกฎหมายไทยใหต้ดิตอ่ขอจด

ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม	 ผ่านศูนย์อำานวยการรับเด็กเป็นบุตร
บุญธรรม	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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	 บิดามารดาหย่ากัน	ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรม
ผู้อื่น	ได้หรือไม่
◉	 ได	้หากผูน้ัน้เปน็ผูม้อีำานาจปกครองบตุรตามขอ้ตกลงการหยา่	ทัง้นี	้

อีกฝ่ายหนึ่งไม่จำาเป็นต้องให้ความยินยอม
	 คนไทยจะขอรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยเป็นบุตรบุญธรรมได้หรือไม่

◉	 ได	้เพราะคำาวา่	“ผูเ้ยาว์”	ตามพระราชบัญญติัการรบัเด็กเป็นบุตร
บุญธรรม	พ.ศ.	 2522	 มิได้จำากัดว่าจะต้องเป็นผู้เยาว์ท่ีมีสัญชาติ
ไทยเท่านั้น

	 การจดทะเบยีนรับเดก็ไทยเป็นบตุรบญุธรรมทีส่ถานเอกอคัรราชทตูฯ	ตอ้ง
นำาเด็กไปด้วยไหม
◉	 จำาเป็น

	 คนญ่ีปุ่นได้จดทะเบียนรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรมตามคำาสั่งศาลญี่ปุ่น
แล้ว	จำาเป็นต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทยหรือไม่
◉	 จำาเปน็	เพราะแมว้า่การจดทะเบยีนรบับตุรบญุธรรมตามกฎหมาย

ญี่ปุ่นแล้วนั้น	จะไม่มีผลบังคับตามกฎหมายไทย
	 หลงัจากจดทะเบยีนเปน็บตุรบญุธรรมของคนญีปุ่น่แลว้จะขอวีซา่อยูญ่ีปุ่น่

อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้หรือไม่	
◉	 กรุณาติดต่อสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นเพ่ือสอบถามราย

ละเอียดโดยตรง
	 หากไม่สามารถหาผู้รับมอบอำานาจไปดำาเนินการท่ีประเทศไทยจะขอให้

สถานเอกอัครราชทูตฯ	ช่วยดำาเนินการได้หรือไม่
◉	 ไมไ่ด	้ยกเวน้กรณบีตุรบญุธรรมเคยเปน็เด็กถกูทอดทิง้	(เดก็กำาพรา้)	

ที่อยู่ในการดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมาก่อนและ
การขอรับบุตรบุญธรรมดำาเนินการโดยถูกต้องผ่านกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ	ก็สามารถขอหนังสือมอบอำานาจที่สถานเอก
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อคัรราชทตูฯ	เพือ่มอบใหเ้จา้หนา้ทีก่รมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร
ดำาเนินการ	ดังกล่าวให้ได้	

	 ขอหนังสือมอบอำานาจสำาหรับดำาเนินการเรื่องบุตรบุญธรรม	 ต้องใช้
เอกสาร	อะไรบ้าง
◉	 เอกสารของบุตรมีดังนี้

1.	หนังสือเดินทางไทยพร้อมสำาเนา	1	ชุด
2.	ทะเบียนบุตรบุญธรรมฉบับจริง	พร้อมสำาเนา	1	ชุด
3.	สูติบัตร/บัตรประจำาตัวประชาชนไทยฉบับจริง	 พร้อมสำาเนา	

1	ชุด
4.	ทะเบยีนบา้นไทยหรอืแบบรบัรองทะเบยีนราษฎร	(ทร.14/1)	

ฉบับจริง	พร้อมสำาเนา	1	ชุด
◉ เอกสารของมารดา/บิดาไทยมดีังนี้

1.	หนังสือเดินทางไทยฉบับจริง	พร้อมสำาเนา	1	ชุด
2.	บัตรประจำาตัวประชาชนไทยฉบับจริง	พร้อมสำาเนา	1	ชุด
3.	ทะเบยีนบา้นไทยหรอืแบบรบัรองทะเบยีนราษฎร	(ทร.14/1)	

ฉบับจริง	พร้อมสำาเนา	1	ชุด
4.	ใบทะเบียนสมรสหรือใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรส	

(คร.22)	ฉบับจริงพร้อมสำาเนา	1	ชุด
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8  การแจ้งเสียชีวิตของคนไทย

8.1	ใครเป็นผู้แจ้งเสียชีวิต
◉	 เมื่อมีคนไทยเสียชีวิตในญี่ปุ่น	ผู้แจ้งเสียชีวิตได้แก่	บุคคลที่ไปกับผู้

ตายหรือผู้พบศพ	 โดยแจ้งตำารวจญี่ปุ่น	 ซึ่งผู้แจ้งอาจจะไม่ได้
เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตก็ได้	 หลังจากนั้นตำารวจญี่ปุ่นจะเป็นผู้แจ้ง
ตอ่สถานเอกอคัรราชทตูฯ	หรอืญาตขิองผูเ้สยีชวีติใหม้าดำาเนนิการ
แจ้งเสียชีวิตต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ	ต่อไป

8.2	คนไทยเสียชีวิตในญี่ปุ่น	ผู้ที่เกี่ยวข้องควรทำาอย่างไร
◉	 ญาติหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องแจ้งต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ	

เพือ่ขอให้ออกมรณบตัรของผูเ้สียชวีติ	โดยตอ้งใชเ้อกสารประกอบ	
ดังนี้
♦	เอกสารแสดงตัวของผู้เสียชีวิต	 เช่น	 หนังสือเดินทางไทย	

ทะเบียนบ้านไทย	บัตรประจำาตัวประชาชนไทย
♦	ใบรับรองการเสียชีวิตจากโรงพยาบาลญี่ปุ่น	 และใบแจ้งการ

เสียชีวติจากอำาเภอ	(เปน็สำาเนาและมตีราอำาเภอญีปุ่น่ประทบั
และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น)

♦	ใบอนญุาตเผาศพจากอำาเภอญีปุ่น่	(มตีราอำาเภอญีปุ่น่ประทบั	
และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น)	
พรอ้มทัง้เอกสารของผูท้ีแ่จ้ง	เรือ่งเสยีชวีติ	คอื	หนงัสอืเดนิทาง
ไทย/บัตรประจำาตัวประชาชนไทย/สำาเนาทะเบียนบ้านฉบับ
จริง	พร้อมสำาเนาอย่างละ	1	ชุด	หากผู้แจ้งเป็นชาวญี่ปุ่น	ต้อง
ใช้เอกสารแสดงบุคคล	คือ	สำาเนาหนังสือเดินทาง	หรือสำาเนา
ใบขับขี่รถยนต์
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8.3	แจ้งการเสียชีวิตที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	เสียค่าธรรมเนียมหรือไม่
◉	 ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม	แตห่ากมกีารรบัรองเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้ง

เสียค่าธรรมเนียมสำาหรับการรับรองเอกสารฉบับละ	2,000	เยน	
8.4	เมื่อพบว่ามีคนไทยเสียชีวิต	ควรทำาอย่างไร

◉	 ตดิตอ่ใหต้ำารวจแจง้สถานเอกอคัรราชทตูฯ	หรอืแจ้งสถานเอกอคัร
ราชทูตฯ	เพื่อขอรับคำาปรึกษาได้โดยตรง

8.5	ตามระเบียบของทางการไทย	 จะต้องแจ้งการเสียชีวิตภายในเวลา
เท่าใด
◉	 ภายใน	24	ช.ม.

8.6	คนไทยเสียชีวิต	ไม่มีเงินค่าเผาศพ	ควรทำาอย่างไร
◉	 ติดต่อแผนกสงเคราะห์และช่วยเหลือชาวต่างชาติ	ณ	เขต/อำาเภอ

ญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่
8.7	คนไทยป่วยเสียชีวิต	 และมีค่ารักษาพยาบาลค้างชำาระจำานวนมาก	

สถานเอกอัครราชทูตฯ	ออกเงินให้ได้หรือไม่
◉	 ไม่ได้

8.8	เป็นผูรู้จั้กกับคนไทยท่ีเสยีชีวติ	ตำารวจใหไ้ปยนืยนัศพ	แตไ่ม่มีวซีา่	กลวั
ถูกตำารวจจับ	ควรทำาอย่างไร
◉	 ขอให้ผู้ที่มีวีซ่าและรู้จักกับผู้เสียชีวิตไปดำาเนินการแทน	

8.9	แจ้งการเสียชีวิตที่อำาเภอญี่ปุ่น	ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง
◉	 ใบรับรองการเสียชีวิตท่ีออกโดยโรงพยาบาล	 เอกสารประจำาตัวผู้

เสียชีวิต	 เช่น	 หนังสือเดินทางไทย	 บัตรประจำาตัวประชาชนไทย	
ทะเบียนบ้านไทย	และเอกสารประจำาตัวอื่นๆ
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8.10	 แจ้งการเสียชีวิตของคนไทยที่อำาเภอญ่ีปุ่นแล้ว	 ต้องไปแจ้งที่สถาน
เอกอัครราชทูตฯ	อีกหรือไม่
◉	 จำาเป็นต้องแจ้งการเสียชีวิตที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	 เพื่อขอให้

สถานเอกอัครราชทูตฯ	ออกใบมรณบัตรไทยให้แก่ผู้เสียชีวิต	แล้ว
จงึนำามรณบตัรไทยไปแจ้งการเสียชวิีตท่ีเขต/อำาเภอไทยท่ีผู้เสียชีวติ
มีชื่อในทะเบียนบ้านไทยเพื่อให้นายทะเบียนดำาเนินการจำาหน่าย
ชื่อของผู้เสียชีวิตออกจากรายการทะเบียนบ้านไทย

8.11	ควรติดต่อเรื่องการเผาศพที่ใด	มีค่าใช้จ่ายเท่าใด
◉	 สถานท่ี เผาศพในแต่ละเขต/อำ า เภอ	 หรือสอบถามจาก

ประชาสงเคราะห์ญี่ปุ่นในเขต/อำาเภอที่อาศัยอยู่	ค่าใช้จ่ายในการ
เผาศพประมาณ	100,000	เยนเป็นอยา่งต่ำา	โดยมีค่าเก็บศพวันละ
ประมาณ	10,000	เยนเป็นอย่างต่ำา

8.12	นำาอัฐิกลับเมืองไทยก่อนแล้วไปแจ้งการเสียชีวิตที่สถานเอกอัครราช
ทูตฯ	ภายหลังได้หรือไม่	
◉	 ได้	แต่ควรดำาเนินการขอมรณบัตรไทยให้แก่ผู้เสียชีวิตที่สถานเอก

อัครราชทูตฯ	 ก่อนเพื่อสะดวกต่อการแสดงหลักฐานการเสียชีวิต
ตอ่เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง	กรณีถกูสอบถามรายละเอยีดเกีย่ว
กับอัฐิของผู้เสียชีวิต

8.13	เวลานำาอัฐิกลับประเทศไทย	ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อวางอัฐิหรือไม่
◉	 ไม่จำาเป็น	แต่ควรใส่กระเป๋าถือไป	ไม่ควรถือเป็นกล่องหรือห่อผ้า

8.14	ค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศไทยประมาณเท่าใด
◉	 ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ให้บริการและน้ำาหนัก	หรือสายการบิน	แต่ตาม

ปกติจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ	800,000	เยนขึ้นไป
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8.15	สามีญี่ปุ่นเสียชีวิต	จะมีสิทธิได้รับมรดกหรือไม่
◉	 หากแต่งงานถูกต้องตามกฎหมาย	 ภรรยาและบุตรมีสิทธิได้รับ

มรดกของผูเ้สยีชวีติ	ทัง้นี	้มส่ีวนประกอบอืน่ๆ	ทีอ่าจเกีย่วขอ้ง	เชน่	
พินัยกรรมของสามีควรติดต่อทนายความเพื่อให้ช่วยดูแลผล
ประโยชน์ของตนเองโดยตรง

8.16	ตอ้งการตรวจสอบเรือ่งมรดกหลงัสามเีสยีชวีติ	สถานเอกอคัรราชทตูฯ	
มีทนายความช่วยเหลือหรือไม่
◉	 ไม่มี	ต้องติดต่อโดยตรงเอง

8.17	คนไทยเสียชีวิตและไม่มีญาติในญี่ปุ่น	ควรทำาอย่างไร
◉	 ผูท้ีรู่จ้กักบัผูเ้สยีชวีติควรตดิตอ่กลุ่มอาสาสมคัร	หรอืแจ้งสถานเอก

อัคร-ราชทูตฯ

8.18	 คนไทยเสียชีวิตในญี่ปุ่นโดยมีสิทธิได้รับเงินประกัน	 ญาติอยู่ใน
ประเทศไทยควรทำาอย่างไร
◉	 ควรใหท้นายความดำาเนนิการแทน	หรอืมอบอำานาจใหบ้คุคลทีไ่วใ้จ

ได้ติดตามเรื่องให้
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9	 	นิติกรณ์และการรับรองเอกสาร

9.1 การรับรองเอกสารคืออะไร
◉ การรับรองเอกสารแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. การรับรองคำาแปล
1.1 คำาแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
1.2 คำาแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
1.3 คำาแปลเอกสารจากภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

2. การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำานาจลงนามในเอกสาร
2.1 การรบัรองลายมอืชือ่เจา้หนา้ทีท่ีม่อีำานาจลงนามรบัรอง

เอกสารของประเทศญี่ปุ่น
2.2 รับรองลายมือชือ่บคุคลทัว่ไป เชน่ ขอรบัรองลายมอืช่ือ

ของตนในฐานะเจ้าของเอกสาร หรือในฐานะผู้มีอำานาจ
ลงนามแทนนิติบุคคลผู้ขอรับรองลายมือชื่อดังกล่าวต้อง
มาลงนามต่อหนา้เจา้หนา้ที ่ทัง้นี ้เนือ้หาของเอกสารตอ้ง
มีวัตถุประสงค์ที่ ไม่ขัดต่อกฎหมายและความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

3. การรับรองสำาเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยออกให้
เอกสารทีน่ำามายืน่ขอรบัรองตอ้งเปน็สำาเนาทีถ่า่ยจากตน้ฉบบั
ซึ่งเป็นเอกสารท่ีทางราชการไทยออกให้ (ให้นำาต้นฉบับมา
แสดง)

9.2 การรับรองคำาแปลจากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาอังกฤษเพื่อนำาเอกสารไปใช้
กับหน่วยงานไทยต้องทำาอย่างไรบ้าง

◉ เอกสารออกโดยหน่วยงานญีปุ่น่ตอ้งผา่นการรบัรองจากกระทรวงการตา่ง
ประเทศญี่ปุ่นหรือ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำานาจรับรอง
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เอกสารตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นก่อน หลังจากนั้นสถานเอกอัคร
ราชทูตฯ ดำาเนินการรับรองลายมือชื่อของผู้มีอำานาจในเอกสาร

9.3 การรับรองคำาแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยเพื่อนำาเอกสารไปใช้กับ
หน่วยงานไทยต้องทำาอย่างไรบ้าง

◉ เอกสารออกโดยหนว่ยงานญีปุ่น่ตอ้งผา่นการรับรองจากกระทรวง
การต่างประเทศญี่ปุ่นหรือ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นที่มี
อำานาจรับรองเอกสารตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นก่อน หลัง
จากน้ันย่ืนคำารอ้งขอรบัการประทบัตราในเอกสารแปลทีส่ถานเอก
อัครราชทูตฯ ค่าธรรมเนียม 2,000 เยนต่อ 1 ชุด เอกสารคำาแปล
ภาษาไทย ผู้ร้องขอต้องจัดหามาเอง

9.4 การรบัรองคำาแปลจากภาษาไทยเปน็ภาษาองักฤษของเอกสารทีอ่อกโดย
หน่วยงานราชการไทยต้องทำาอย่างไรบ้าง

◉ นำาเอกสารต้นฉบับและเอกสารคำาแปลท่ีผู้แปลลงนามพร้อมกับ
ระบุรับรองคำาแปลถูกต้อง มายื่นคำาร้องขอรับการประทับตราว่า 
“สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับทราบแล้ว” ค่าธรรมเนียม 2,000 
เยน ต่อ 1 ชุด

9.5 สถานเอกอัครราชทูตฯ มีบริการแปลเอกสารหรือไม่
◉ ไม่มี

9.6 ไม่รู้จักบริษัทที่ให้บริการแปลเอกสาร สถานเอกอัครราชทูตฯ แนะนำาให้
ได้หรือไม่

◉ ไม่ได้ ท่านสามารถหาข้อมูลของบริษัทที่ให้บริการแปลเอกสาร
ต่างๆ จากโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่างๆ หรือข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต

9.7 การให้บริการนิติกรณ์อื่นๆ มีอะไรบ้าง
◉ หนังสือมอบอำานาจ หนังสือให้ความยินยอม หนังสือรับรองลาย

เซ็น หนังสือรับรองการมีชีวิต (สำาหรับขอรับบำาเหน็จ/บำานาญ)
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◉ หนังสือรับรองการศึกษา (สำาหรับขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) 
หนังสอืรบัรองสญัชาตไิทย (สำาหรบัขอเปลีย่นสญัชาติตามคูส่มรส)

◉ หนงัสอืรบัรองและยนืยนัอำานาจการปกครองบุตร (ปค.14) หนงัสอื
รับรองว่ามิใช่สินสมรส (ที่ดิน)

◉ หนังสือข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล หนังสือรับรองคำานำาหน้าหญิง 
หนังสือรับรองต่างๆ เป็นต้น

9.8 หากไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยเพ่ือไปดำาเนินการเก่ียวกับ
เอกสารที่หน่วยงานราชการไทย ควรทำาอย่างไร

◉ ขอทำาหนงัสอืมอบอำานาจทีส่ถานเอกอคัรราชทตูฯ เพ่ือมอบอำานาจ
ให้ญาติหรือผู้อื่นไปดำาเนินการแทน

9.9 ขอหนงัสอืรบัรองความเปน็โสด/หนงัสอืรบัรองวา่ไมเ่คยสมรสกบัผูใ้ดภาย
หลังการหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้หรือไม่ 

◉ ไม่ได้ เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีอำานาจออกเอกสารดัง
กล่าว แต่ท่านสามารถทำาหนังสือมอบอำานาจที่สถานเอกอัครราช
ทตูฯ เพือ่มอบอำานาจใหญ้าตหิรอืผู้อืน่ไปดำาเนนิการขอเอกสารดงั
กล่าวที่เขต/อำาเภอไทยที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านไทยแทนได้

9.10 หากสามีชาวญี่ปุ่นไม่สามารถมาลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ต่อหน้า
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ต้องทำาอย่างไร

◉ ให้ยื่นคำาร้องขอรับรองลายเซ็นในเอกสารที่ Notary Public หรือ
หน่วยงานที่มีอำานาจรับรองเอกสารตามกฎหมายญี่ปุ่น หลังจาก
นั้นมอบให้ผู้อื่นไปดำาเนินการแทน

9.11 ให้ผู้อื่นไปยื่นขอหนังสือมอบอำานาจที่สถานเอกอัครราชทูตฯ แทนได้
หรือไม่

◉ ไม่ได้ เน่ืองจากการออกหนังสือมอบอำานาจนั้น ผู้มอบอำานาจจะ
ต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำานาจต่อหน้านายทะเบียน 
(กงสุล) เท่านั้น
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9.12 จัดทำาหนังสือมอบอำานาจขึ้นมาเองได้หรือไม่
◉ ได ้แตจ่ะสามารถนำาไปใชท้ีห่นว่ยงานไทยไดห้รอืไม ่ขึน้อยูก่บัหนว่ย

งานนัน้ๆ โดยปกติแล้ว หากพำานกัอยูต่า่งประเทศ นว่ยงานไทยจะ
ให้ผู้ยื่นเรื่องติดต่อขอทำาหนังสือมอบอำานาจที่สถานเอกอัครราช
ทูตฯ แต่บางกรณีก็สามารถจัดทำาขึ้นได้เอง ทั้งนี้ ควรสอบถาม
ข้อมูลจากหน่วยงานไทยก่อน

9.13 การยืน่คำาร้องขอทำานติกิรณแ์ละรบัรองเอกสารใช้เอกสารประกอบอะไร
บ้างใช้เวลาดำาเนินการเท่าใด

◉ เอกสารประกอบการยื่นเรื่อง ได้แก่
1. หนังสือเดินทางไทยฉบับจริง พร้อมสำาเนา 1 ชุด
2. บัตรประจำาตัวประชาชนไทยฉบับจริง พร้อมสำาเนา 1 ชุด
3. ทะเบยีนบา้นไทย/แบบรบัรองรายการทะเบียนราษฎร (ท.ร.

14/1)  ฉบับจริง พร้อมสำาเนา 1 ชุด
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10	 	 บัตรประชาชน

10.1 สามารถทำาบัตรประชาชนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้หรือไม่
◉ สามารถทำาได้

10.2 เด็กท่ีเกิดในญ่ีปุ่นยังไม่เคยทำาบัตรประชาชนจะขอทำาท่ีสถานทูตได้หรือไม่
◉ ไม่สามารถทำาได้ การทำาบัตรประชาชนคร้ังแรกต้องทำาท่ีประเทศไทย

เท่านั้น
10.3 จะทำาบัตรประชาชนก่อนหมดอายุได้กี่เดือน

◉ สามารถทำาบตัรประชาชนใหมไ่ด ้กอ่นบตัรประชาชนเดมิหมดอาย ุ
2 เดือน

10.4 มีค่าธรรมเนียมในการทำาบัตรประชาชนเท่าไร
◉ ในกรณีที่บัตรประชาชนหมดอายุ ไม่มีค่าธรรมเนียม
◉ ในกรณีที่บัตรสูญหาย ค่าธรรมเนียม 100 เยน
◉ ในกรณีท่ีต้องการเปล่ียนบัตรเน่ืองจากเปล่ียนช่ือสกุล ค่าธรรมเนียม 

100 เยน
◉ ในกรณีท่ีต้องการเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนที่อยู่ที่ประเทศไทย 

ค่าธรรมเนียม 100 เยน
10.5 การยื่นขอทำาบัตรประชาชน ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง

◉ บัตรประชาชนฉบับจริง
◉ หนังสือเดินทางไทยฉบับ
◉ สำาเนาทะเบียนบ้าน
◉ บัตรประจำาตัวผู้พำานักอาศัย (ไซริวการ์ด)
หมายเหตุ กรณีที่เปลี่ยนชื่อสกุล จำาเป็นต้องมีใบเปลี่ยนชื่อสกุลตัวจริง
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10.6 กรณีบัตรประชาชนสูญหาย จำาเป็นต้องใช้ใบแจ้งความเพื่อขอทำาบัตร
ประชาชนใหม่หรือไม่

◉ ไม่จำาเป็นต้องใช้ใบแจ้งความ
10.7 ยื่นคำาร้องบัตรประชาชนได้กี่โมง

◉ ช่วงเช้า 9.00 น.-11.30 น. ช่วงบ่าย 13.30 น.-14.30 น.
10.8 คำาร้องทำาบัตรประชาชนขอได้ที่ไหน

◉ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือรับ
ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

10.9 พระสงฆ์หรือผู้พิการ จะทำาบัตรประชาชนได้หรือไม่
◉ พระสงฆ์กับผู้พิการเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น แต่ถ้าประสงค์จะ

ทำาบัตรประชาชนก็สามารถทำาได้
 **พระสงฆท์ีป่ระสงค์จะทำาบตัรประชาชน ตอ้งมีชือ่อยูใ่นทะเบยีน

บ้านวัด**
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11	 			 การให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือคนไทย
ในญี่ปุ่น

11.1 การเดินทางกลับประเทศไทย
 ต้องการเดินทางกลับประเทศไทย แต่ไม่มีวีซ่าหรือหนังสือเดินทางไทย 
ต้องทำาอย่างไร

◉ คนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอย่างไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ไม่ว่าจะมีหนังสือเดินทางไทยหรือไม่ หากประสงค์จะ
เดินทางกลับประเทศไทยสามารถทำาได้ด้วยการไปมอบตัวโดย
สมัครใจต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น ซึ่งจะได้รับการ
พิจารณาด้วยดี หากไม่ได้ทำาผิดกฎหมายอื่น จากนั้นก็จะดำาเนิน
การตามขั้นตอนเพื่อส่งตัวกลับ

 หากไปมอบตวัโดยสมคัรใจกบัเจ้าหนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงญีปุ่น่ จะถกูปรบั
หรือกักขังหรือไม่
◉ เม่ือมอบตัวท่านจะถูกสอบถามประวัติการเดินทางเข้าประเทศ

ญีปุ่น่ จะไมถ่กูควบคมุตัวและถกูกักขงัแตอ่ยา่งใด หากไม่ได้ทำาผดิ
กฎหมายอื่น

 ประสงคจ์ะเดนิทางกลบัประเทศไทย หนงัสอืเดนิทางไทยยงัมอีายกุารใช้
งาน แต่ไม่มีวีซ่าต้องทำาอย่างไร
◉ ทำาตามขั้นตอน ดังนี้

1. มอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นด้วยตนเอง เจ้า
หน้าที่ทำาการสอบสวนและกำาหนดวันที่อนุญาตให้เดินทาง
กลับ

2. ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิตามวนั และเวลาทีเ่จ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมอืง
ญี่ปุ่นกำาหนด
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3. นำาตั๋วเครื่องบินหรือใบจองต๋ัวเครื่องบินไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
อีกครั้ง

4. นำาเอกสารต่างๆ ท่ีได้รบัจากสำานกังานตรวจคนเข้าเมอืงญีปุ่น่ 
พร้อมตั๋วเครื่องบินเดินทางไปสนามบินตามวันและเวลาที่เจ้า
หน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นกำาหนด

5. ดำาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่สนามบินเหมือนผู้โดยสาร
ทั่วไป

 ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ไม่มีหนังสือเดินทางไทย หรือ
หนังสือเดินทางไทยหมดอายุและไม่มีวีซ่า แต่มีเอกสารแสดงตนว่าเป็น
คนไทย ต้องทำาอย่างไร
◉ ทำาตามขั้นตอน ดังนี้

1. มอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด้วยตนเอง เมื่อเจ้า
หน้าที่ทำาการสอบสวนให้แจ้งว่า ไม่มีหนังสือเดินทางไทย

2. ตดิตอ่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพือ่แจ้งความจำานงว่า ตอ้งการ
กลับประเทศไทย และแสดงเอกสารการมอบตัวที่ได้รับจาก
กองตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นเพื่อยืนยันว่าได้มอบตัวกับเจ้า
หน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นแล้ว

3. ขอทำาหนังสือสำาคัญประจำาตัว (ซี.ไอ.) โดยนำาหนังสือเดินทาง
ไทย (มีอายุการใช้งานหรือไม่ก็ได้) บัตรประจำาตัวประชาชน
ไทย หนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หรือเอกสารที่ออกโดย
หนว่ยงานราชการไทยอืน่ๆ เท่าท่ีมเีพือ่เปน็หลักฐานยนืยนัวา่
ตนคือคนไทย

4. เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะสัมภาษณ์เพื่อยืนยันว่า
เป็นคนไทยจริง

5. เม่ือได้รบัซี.ไอ.แลว้ ไปพบเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงญีปุ่่นอกี
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ครั้ง เพื่อดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไปเช่นเดียวกับบุคคลที่มี
หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุการใช้งาน

 มีบุตรในประเทศญี่ปุ่น แต่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมายประสงค์
จะนำาบุตรกลับประเทศไทยด้วย ต้องทำาอย่างไร
◉ หากยังไม่ได้แจง้เกิดใหบ้ตุร ตอ้งแจง้ขอทำาสติูบัตรไทยใหบ้ตุรกอ่น

ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ แล้วจึงไปมอบตัวกับเจ้าหน้าท่ีตรวจคน
เขา้เมอืงพรอ้มบตุร หลงัจากนัน้ ยืน่ขอทำาหนงัสอืสำาคัญประจำาตวั 
(ซี.ไอ.) ให้บุตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

◉ หากบุตรมีสติูบัตรไทย สามารถไปมอบตวั พรอ้มบตุรตอ่เจา้หนา้ที่
ตรวจคนเข้าเมอืงพรอ้มบตุรไดเ้ลย และขอทำาหนงัสอืสำาคญัประจำา
ตัว (ซี.ไอ.) ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

◉ หากบุตรมีหนังสือเดินทางไทยให้ไปมอบตัวพร้อมบุตร 
 หนังสือสำาคัญประจำาตัว (ซี.ไอ.) มีอายุการใช้งานนานเท่าใด ต่ออายุได้

หรือไม่
◉ มอีาย ุ30 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร หากหมดอายตุอ้งขอทำาใหม ่

โดยต้องมีเหตุผลที่เหมาะสมที่เดินทางกลับล่าช้า
ทำาหนังสือสำาคัญประจำาตัว (ซี.ไอ.) ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

◉ เอกสารประจำาตัว อาทิ หนังสือเดินทางไทย (หากมี) บัตรประจำา
ตวัประชาชนไทย ทะเบยีนบา้นไทย หากมีบตุรตอ้งนำาใบเกิดญีปุ่น่
และสูติบัตรไทยของบุตรไปแสดงด้วย 

เวลาไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจำาเป็นต้องพาบุตรไป
ด้วยหรือไม่
◉ จำาเป็น 

ต้องการพาบุตรกลับประเทศไทย ควรทำาอย่างไร
◉ กรณีที่มารดาไม่สามารถเดินทางกลับได้ แต่จะให้บิดาของบุตร 

หรือผู้อื่นพากลับ
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♦	หากยังไม่ได้แจ้งเกิดบุตรต้องแจ้งขอทำาสูติบัตรให้บุตรที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อน

♦	มารดาต้องไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อทำาหนังสือ
ยินยอมให้บิดาหรือผู้ อื่ น เป็นผู้พาบุตรของตนกลับ
ประเทศไทย 

11.2 กฎหมายของญี่ปุ่นกำาหนดบทลงโทษสำาหรับผู้ที่อยู่ในญี่ปุ่นอย่างผิด
กฎหมายไว้อย่างไร 
◉ กฎหมายญี่ปุ่นกำาหนดบทลงโทษ ดังนี้

 1) กรณีมอบตัวต่อทางการญี่ปุ่นด้วยความสมัครใจ สามารถเดิน
ทางกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อีก หลังจากวันท่ีถูกเนรเทศกลับ
ประเทศไทยไปแล้ว 1 ปี

 2) กรณถีกูจบักมุหรอืตรวจพบวา่มคีวามผดิคดอีืน่ๆ จะไมส่ามารถ
เดินทางกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อีกเป็นเวลา 5 ปี หลังจากวันที่
ถูกเนรเทศกลับประเทศไทย และอาจถูกปรับเงินจำานวนตั้งแต่ 
300,000 - 3,000,000 เยน

 3) กรณีผู้ที่เคยถูกเนรเทศกลับประเทศไทย และยังไม่พ้นกำาหนด
ระยะเวลา ทางการห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางเข้าญี่ปุ่นอีก
ครั้ง จะถูกปรับเงินจำานวนตั้งแต่ 300,000 - 3,000,000 เยน และ
จะไม่สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อีกเป็นเวลา 10 ปี

 4) กรณีถูกจับกุม คดีฐานเป็นผู้ช่วยจัดหางานให้แก่ชาวต่างชาติที่
เข้าเมอืงโดยผดิกฎหมายหรอืไม่มวีีซา่จะถกูจำาคุกไม่เกิน 3 ปแีละ/
หรือถูกปรับเงินจำานวน ไม่เกิน 2,000,000 -3,000,000 เยน
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11.3 กรณีเจ็บป่วย
คนไทยป่วยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลญี่ปุ่น และประสงค์จะเดินทางกลับ

ประเทศไทย ต้องทำาอย่างไร
◉ ให้ญาติของผู้ป่วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1.ต้องได้รับคำายืนยันจากแพทย์ว่าสามารถขึ้นเครื่องบิน กลับ
ประเทศไทยได้

2. ให้แพทย์กรอกแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (Medical 
Information Sheet) โดยขอแบบฟอรม์ไดจ้ากบรษิทัการบนิ
ไทยฯ เพื่อขออนุญาตขึ้นเครื่องบิน

3. หากผูป้ว่ยไมม่หีนงัสือเดินทางไทย หรอืมีหนงัสือเดนิทางไทย
ทีห่มดอายแุลว้ ให้นำาหลักฐานท่ีแสดงว่าเปน็คนไทย อาทิ บตัร
ประจำาตวัประชาชนไทย หรอืเอกสารแสดงตนทีม่รีปูถ่าย เพ่ือ
ติดต่อขอหนังสือสำาคัญประจำาตัว (ซี.ไอ.) ใช้เดินทางกลับ
ประเทศไทย

4. สำาหรับผู้ท่ีไม่มีวีซ่า ต้องติดต่อสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ญีปุ่่น ก่อนวซ่ีากำาลงัจะหมดหรือโดยนำาใบรบัรองแพทยไ์ปยืน่
ด้วย

 สถานเอกอคัรราชทตูฯ สามารถชว่ยเหลือในเรือ่งคา่รกัษาพยาบาลได้หรอื
ไม่
◉ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถช่วยเหลือในเรื่องค่ารักษา

พยาบาลได้ แต่จะช่วยเหลือประสานงานกับหน่วยงานญี่ปุ่นและ
หน่วยงานไทยในเรื่องการมอบตัว และการเดินทางกลับ
ประเทศไทย
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11.4 กรณีถูกตำารวจจับกุม 
 เมื่อถูกจับกุม กระบวนการดำาเนินคดีจะเป็นอย่างไร

◉ กระบวนการต่างๆ จะขึ้นอยู่กับข้อหาและความผิดที่กระทำา โดย
ปกติแลว้ตำารวจจะทำาการสอบสวนและส่งเรือ่งไปยงัอยัการภายใน 
48 ช.ม. เพื่อให้อัยการตัดสินว่า จะปล่อยตัวหรือควบคุมตัว และ
ภายใน 20 วัน หลังถูกจับกุม อัยการจะสอบสวนผู้ต้องหาเพื่อ
พจิารณาวา่จะรอ้งต่อศาลหรอืไม ่หากอยัการไมฟ่อ้งกจ็ะไดร้บัการ
ปล่อยตัว 

 หากอยัการสอบสวนและตดัสินส่งฟ้องศาลแล้ว กระบวนการต่อไปจะเปน็
อย่างไร 
◉ หลงัการสง่ฟ้องแล้ว ตำารวจหรอือยัการจะไมส่อบสวนผูต้อ้งหาอกี 

แต่ผูต้้องหาจะถูกควบคมุตวัจนเสรจ็สิน้การพจิารณาคดใีนชัน้ศาล 
ทั้งนี้ศาสอาจพิจารณาให้หรือไม่ให้ผู้ต้องหาประกันตัวก็ได้

 การพิจารณาคดีในชั้นศาลเป็นอย่างไร
◉ ผู้พิพากษาจะเป็นผู้กำาหนดวันพิจารณาคดี และหากจำาเลยไม่มี

ทนายความรฐับาลญีปุ่น่กจ็ะจัดหาทนายความให ้เมือ่พิจารณาคดี
เสรจ็สิน้แลว้ ผูพ้พิากษาจะเปน็ผูต้ดัสินวา่จำาเลยมคีวามผดิจรงิหรอื
ไม่ และพิจารณาบทลงโทษตามความผิดนั้นๆ 

 การรอลงอาญา คืออะไร 
◉ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้พิพากษาตัดสินว่าจำาเลยกระทำาความผิด

จริง และตัดสินลงโทษจำาคุก 2 ปี แต่ให้รอลงอาญา 4 ปี 
หมายความว่าจะปล่อยตัวจำาเลยเป็นอิสระ หากในช่วงเวลา 4 ปี 
จำาเลยไม่กระทำาความผิดใดๆ ถือว่าโทษนั้นสิ้นสุด แต่หากใน
ระหว่างรอลงอาญานี้ จำาเลยได้กระทำาความผิดอีก จำาเลยจะต้อง
ถูกลงโทษจำาคุกเป็นเวลารวมโทษเดิม (2 ปี) กับโทษใหม่
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 หากจำาเลยถูกตัดสินรอลงอาญาและได้รับการปล่อยตัว แต่ไม่มีวีซ่า จะ
เป็นเช่นไร
◉ ศาลจะส่งตัวจำาเลยไปยังสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น เพื่อ

ส่งตวักลบัประเทศไทย ทัง้นี ้ผูท้ีถ่กูเนรเทศกลบัจะไมไ่ดร้บัอนญุาต
ให้เข้าประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 5 ปี ขึ้นไป

 หากถูกจับกุมและถูกควบคุมตัว ผู้ต้องสงสัยจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง
◉ ผู้ต้องสงสัยจะได้รับสิทธิ ดังนี้

♦	สิทธิที่จะไม่ให้ปากคำาใดๆ ต่อตำารวจหรืออัยการ โดยไม่มี
ทนายความอยู่ด้วย

♦	สิทธิขอแต่งตั้งทนายความ
♦	สิทธิขอพบทนายความตามลำาพัง
♦	สิทธิในการขอประกันตัว
♦	สิทธิท่ีจะได้รับอาหารตามกำาหนดเวลา พร้อมทั้งสามารถขอ

ซื้ออาหารอื่นทดแทนได้
♦	สิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์เมื่อเจ็บป่วย
♦	สิทธิในการให้คนในครอบครัว ญาติมิตรเข้าเยี่ยมได้ หรือนำา

ของใช้ส่วนตัวฝากให้ โดยมีเจ้าหน้าที่ยืนควบคุม ยกเว้นกรณี
ที่ศาลสั่งห้ามเยี่ยมหรือรับของฝาก

♦	สิทธิในการขอส่งจดหมาย โดยจดหมายจะถูกตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่ก่อน

	ระหว่างถูกสอบสวน ควรปฏิบัติอย่างไร
◉ ข้อควรจำาระหว่างถูกสอบสวน คือ 

♦	อย่ายอมรับในสิ่งที่ตนเองไม่ได้กระทำา
♦	หากในบนัทกึคำาใหก้ารมีขอ้ความผิดพลาดจากขอ้เท็จจรงิต้อง

แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องโดยทันทีก่อนที่
เรื่องจะถูกส่งไปถึงศาล
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 เม่ือถกูจบักมุจะแจง้สถานเอกอคัรราชทตูฯ ไดอ้ยา่งไรและสถานเอกอคัร
ราชทูตฯ สามารถช่วยอะไรได้บ้าง 

◉ เมื่อถูกจับกุมไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ต้องสงสัยที่เป็นคนไทยมีสิทธิที่
จะติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยต้องแจ้งความจำานงต่อเจ้า
หนา้ท่ีตำารวจวา่ต้องการใหส้ถานเอกอคัรราชทตูฯ (ไทยไทชกิงั) รับ
ทราบ เพื่อขอคำาแนะนำาและขอความช่วยเหลือต่างๆ หลังจากนั้น 
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิท่ี
จำาเลยสมควรได้รับ และหารือกับเจ้าหน้าที่ตำารวจเพื่อหาทางช่วย
เหลือ หากไม่ได้รับสิทธิที่พึงได้รับหรือไม่ได้รับความยุติธรรม รวม
ถึงช่วยติดต่อญาติที่ประเทศไทย

11.5 คำาถามและปัญหาที่คนไทยถามและพบบ่อย
ถาม ถกูสามทีำารา้ย ถอืวา่สามีทำาผิดกฎหมายหรอืไม่ แจ้งตำารวจไดห้รอื

ไม่
ตอบ การทำารา้ยร่างกายถอืวา่มคีวามผดิอาญา ไมว่า่คนทีท่ำารา้ยจะเปน็

ใคร สามารถแจ้งความได้ การแจ้งความกับตำารวจควรไปแจ้ง
ตำารวจในขณะมบีาดแผลหรอืถ่ายรปูบาดแผลหรอืรอ่งรอยการถกู
ทำารา้ยรา่งกายไวเ้พือ่เปน็หลกัฐานในการเอาผดิกบัคนกระทำา และ
ควรจดบันทึกว่าถูกทำาร้าย อย่างไร ที่ไหน เมื่อไร หากมีใบรับรอง
แพทย์ด้วยก็จะเป็นหลักฐานในการเอาความผิดได้

ถาม ทนการทำาร้ายของสามีไม่ไหว จะทำาอย่างไร
ตอบ ปรึกษากับประชาสงเคราะห์ (ฟุคุชิ) ที่เขต/อำาเภอที่ได้ลงทะเบียน

คนต่างชาติไว้ หรือติดต่อหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือชาวต่าง
ชาติ หรือติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ 

ถาม สือ่สารกับเจา้หน้าทีญ่ีปุ่่นไมเ่ขา้ใจ มเีจา้หนา้ทีห่รือหนว่ยงานอาสา
สมัครที่ให้ความช่วยเหลือหรือไม่
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ตอบ มีหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติ ในเขต/อำาเภอต่างๆ 
ทัว่ประเทศญีปุ่น่ ซึง่มล่ีามอาสาสมัครทีพ่ดูภาษาไทยได ้มท้ัีงอาสา
สมัครคนไทยและอาสาสมคัรชาวตา่งชาตทิีค่อยใหค้วามชว่ยเหลอื 
ดังนี้

1. กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ)
โทรศัพท์ 0292-44-3811 ทุกวันพุธและศุกร์
2. กลุ่มตะวัน (ให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่คนไทย)
โทรศัพท์ 080-3791-3630
Email : ta.wan@hotmail.co.jp ทุกวันพฤหัสบดี
3. องค์กรอายุส (ให้บริการจัดหาล่ามตามสถานพยาบาลฟรี)
โทรศัพท์ 090-9373-5891 วันจันทร์-ศุกร์
4. องคก์รแชร ์(SHARE องคก์รรว่มมอืสาธารณสขุนานาชาต)ิ

4.1 วันธรรมดา เวลา 10.00 - 17.00 น.
โทรศัพท์ 03-5807-7581
4.2 วันเสาร์ เวลา 17.30 - 22.00 น.
โทรศัพท์ 080-3791-3630
 องค์กรแชร์รับปรึกษาปัญหาสุขภาพ ให้ข้อมูลเกี่ยว
กบัการรกัษาพยาบาล สถานพยาบาล กลุ่มหรอืองค์กรที่
ให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี

5. ศูนย์ข่าวสารข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลนานาชาติ
แอมด้า (AMDA)
โทรศัพท์ 03-5258-8088 วันจันทร์-ศุกร์
6. ศูนย์บริการข้อมูลสถานพยาบาลในเขตกรุงโตเกียว ฮิมาวาริ
โทรศัพท์ 03-5285-8181 ทุกวัน
7. สถานีอนามัยนิชิชินจูกุ (รับปรึกษาเรื่องเอชไอวี ) 
โทรศัพท์ 03-3369-7110 ทุกวันพฤหัสบดี
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ถาม ตอ้งการหยา่กับสามีเพราะสามชีอบทำารา้ย แตถ่า้หยา่กไ็มส่ามารถ
เลี้ยงลูกได้ควรทำาอย่างไร

ตอบ 1. กรณีหญิงหย่ากับสามีและต้องเลี้ยงดูบุตร สามารถติดต่อขอ
ความช่วยเหลือ จากประชาสงเคราะห์ที่เขต/อำาเภอที่ตนอาศัยอยู่
ได้ เน่ืองจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีเงินช่วยเหลือ แต่เด็กที่จะได้รับความ
ช่วยเหลือต้องมีสัญชาติญี่ปุ่น และเอกสารหรือใบทะเบียน
ครอบครัวหย่าต้องระบุไว้อย่างชัดเจนว่ามารดาเป็นผู้ดูแลบุตรแต่
เพียงผู้เดียว 

 2. กรณทีีไ่มม่วีซีา่ มารดาสามารถยืน่คำารอ้งขอวีซ่าเพือ่เล้ียงดบุูตร
ในญี่ปุ่นได้

 3. หากตอนหย่าไม่สามารถตกลงกันได้ว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้เล้ียงดู
บุตร ก็ต้องยื่นคำาร้องให้ศาลครอบครัวพิจารณา หากฝ่ายใดไม่มี
รายได้หรอือาชพีม่ันคงทีเ่ปน็หลกัประกันวา่จะสามารถเลีย้งดบูตุร
ได้ โอกาสที่จะแพ้คดีความมีสูง 

ถาม ตนเองไม่มีวีซ่า ไม่ได้จดทะเบียนสมรส บุตรยังไม่ได้สัญชาติญี่ปุ่น 
สามารถอยู่ในญี่ปุ่นต่อไปได้หรือไม่

ตอบ หากบิดาของบุตรเป็นชาวญี่ปุ่น และยอมรับว่าเป็นบุตรก็สามารถ
ยืน่คำารอ้งตอ่ศาลเพือ่ใหศ้าลส่ังว่าบุตรเป็นชาวญีปุ่่น จากนัน้ ก็ยืน่
คำาร้องขอวีซ่าเพื่อเลี้ยงดูบุตรในญี่ปุ่นได้

ถาม หากเกิดกรณีฉุกเฉิน เช่น ถูกสามีทำาร้ายในเวลากลางคืน ควรจะ
ติดต่อที่ใด

ตอบ แจ้งตำารวจที่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ 110
ถาม ตอ้งการหยา่กบัสาม ีเพราะถกูสามทีำาร้าย แตส่ามไีมย่อมหยา่ และ

หากยอมหย่าสามีก็จะนำาบุตรไปเลี้ยงดู ควรทำาอย่างไร
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ตอบ ควรจะปรึกษากับประชาสงเคราะห์ที่เขต/อำาเภอ หรือกลุ่มอาสา
สมคัรและควรปรกึษาทนายความเพ่ือยืน่คำาร้องตอ่ศาลใหพ้จิารณา
หย่าขาดจากสามี โดยอาจเรยีกรอ้งคา่สนิไหมและคา่เลีย้งดบูตุรได้
จนกว่าบุตรจะบรรลุนิติภาวะ หรือจนกว่าฝ่ายหญิงจะทำาการจด
ทะเบียนสมรสใหม่

ถาม สามบีอกวา่ถา้หยา่แล้ว ตนจะไม่มสีทิธใินการเลีย้งดบูตุร และตอ้ง
กลับประเทศไทย จริงหรือไม่

ตอบ ไมจ่รงิ หญงิชาวตา่งชาติมกัเขา้ใจผดิวา่ถา้หยา่กบัสามีแลว้ จะตอ้ง
กลบัประเทศตนเองและไม่มสิีทธิในการเล้ียงดบูตุร มหีญงิชาวตา่ง
ชาติจำานวนมากที่ฟ้องหย่าจากสามีชาวญี่ปุ่นและชนะคดี โดยได้
รับสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรต่อไป อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนในการ
ดำาเนินการฟอ้งหยา่จนเสรจ็ส้ินคดีมักจะใชเ้วลานาน จึงต้องมีความ
อดทน

ถาม ถูกสามีทำาร้ายต้องการหนีไปขอความช่วยเหลือจากประชาสงเคราะห์
และฟ้องหย่าต้องทำาอย่างไร

ตอบ 1.ควรจะจดบันทึกว่าถูกสามีทำาร้ายเมื่อไร ที่ไหน บาดแผลเป็น
อย่างไร ควรถ่ายรูปบาดแผลของตัวเองไว้ และหากไปพบแพทย์
เพื่อตรวจบาดแผล หรือรอยช้ำาควรขอใบรับรองแพทย์เอาไว้เพ่ือ
เป็นหลักฐานในการฟ้องศาล

 2. ในกรณีที่หนีออกมาแล้วและพักอยู่บ้านพักฉุกเฉิน หากมีการก
รอกเอกสารเกี่ยวกับที่อยู่ไม่ควรเขียนที่อยู่ของตัวเอง ควรใช้ที่อยู่
ของทนายความ

 3. ไมค่วรใชบ้ตัรประกันสังคมท่ีทำารว่มกับสามี เพราะจะทำาใหส้ามี
ตามพบได้
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 4. ในขัน้ตอนของการเจรจาประนปีระนอมกันหรอืการขึน้ศาล หาก
ไม่สามารถพดูภาษาญีปุ่น่ได ้ควรหาลา่มแปล ในกรณทีีข้ึ่นศาลเพือ่
ให้ได้สิทธิในการเลี้ยงดูบุตร ควรพยายามพูดด้วยตนเองเพราะจะ 
ทำาให้ศาลเห็นความพยายามของมารดา ซึ่งจะเ ป็นการแสดง
ถึง ความสามารถในการเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตัวเอง

 5. การขึ้นศาลหรือการขอความช่วยเหลือจากประชาสงเคราะห์ 
จำาเปน็ตอ้งเปดิบญัชธีนาคารเอาไว้ เพราะจะต้องมีการโอนเงนิ ใน
กรณีนี้ไม่ควรใช้ที่อยู่ของตนเองควรใช้ที่อยู่อื่นแทน

 6. การฟอ้งหยา่เปน็กระบวนการท่ีใชเ้วลานาน ต้องใชค้วามอดทน
สูง

ถาม ต้องการคำาปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร จะไปปรึกษาที่ไหนดี
ตอบ ปรึกษาศูนย์ให้คำาปรึกษาปัญหาเยาวชนหรือศูนย์ให้คำาปรึกษา

ทางการศกึษา (ศูนยใ์หค้ำาปรกึษาปญัหาเยาวชนโตเกยีว 03-5500-
0335 ศูนย์ให้คำาปรึกษาการศึกษาโตเกียว 03-3493-8008)

ถาม เด็กท่ีอาศัยอยู่ข้างๆ บ้านมักจะถูกมารดาทุบตีเสมอ ควรจะ
โทรศัพท์แจ้งที่ไหน

ตอบ ศูนย์ปรึกษาเด็กในเมืองท่ีพำานักอยู่ (ศูนย์ปรึกษาเด็กโตเกียว 
03-3208-1121)
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12	 		 การท�างานในประเทศญี่ปุ่น	และประเด็น
เกี่ยวกับแรงงาน

12.1 ชั่วโมงทำางานปกติในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างไร
◉ ชั่วโมงทำางานปกติไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่เกินวันละ 

8 ชั่วโมง(ไม่รวมเวลาพัก) กรณีทำางานเกิน 6 ชั่วโมง นายจ้างต้อง
จดัใหล้กูจา้งมีเวลาพกัไม่นอ้ยกวา่ 45 นาท ีและกรณทีำางานเกนิ 8 
ชั่วโมง จะต้องให้มีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

12.2 ระบบการทำางานในประเทศญี่ปุ่น มีค่าจ้างล่วงเวลาหรือไม่ หากมีอัตรา
เป็นอย่างไร 

◉ ม ีหากใหล้กูจา้งทำางานเกนิชัว่โมงการทำางานปกต ินายจ้างจะตอ้ง
จ่ายค่าล่วงเวลาเพิ่มอีกระหว่าง 25%-50% ของค่าจ้างในช่ัวโมง
ทำางานปกต ิและในกรณีเป็นการทำางานในชว่งเวลา 22.00-05.00 
น.ของวนัถัดไป หรอื 23.00-06.00 น.ของวนัถดัไป จะตอ้งจา่ยเพิม่
พิเศษอีก 25%

12.3 แรงงานในประเทศญี่ปุ่นสามารถขอลาหยุดพักผ่อนได้มากน้อยเพียงไร
◉ นายจา้งจะตอ้งจดัใหลู้กจ้างมีวันหยดุประจำาสัปดาหไ์ม่นอ้ยกว่า 1 

วัน และกำาหนดให้มีวันหยุดพักผ่อนประจำาปีโดยได้รับค่าจ้างตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
1. สำาหรับผู้ที่ทำางานติดต่อกัน 6 เดือน และมีจำานวนวันทำางาน

ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีวันหยุดพักผ่อนประจำา
ปี 10 วัน

2. สำาหรับผู้ที่ทำางานติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปี 6 เดือนขึ้นไป ให้หยุด
เพิม่ไดอ้กี 1 วนั และใหมี้วนัหยดุพักผอ่นประจำาปเีพิม่ขึน้ตาม
ระยะเวลาการทำางานคดิเปน็ป ีปลีะ 1 วนั จนกระทัง่มวีนัหยุด
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พักผ่อนประจำาปีครบ 20 วัน ในส่วนท่ีหยุดเกิน 20 วัน 
อนุญาตให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดนั้น

12.4 นายจ้างสามารถบอกเลิกจ้างลูกจ้างได้ทันทีหรือไม่
◉ การบอกเลกิจา้ง นายจา้งจะตอ้งแจง้ลกูจา้งใหท้ราบลว่งหนา้อยา่ง

น้อย 30 วัน หรือนายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 30 
วันแทนการบอกล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีเลิกจ้างเนื่องจาก
เหตภุยัธรรมชาต ิหรอืเหตอุืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถเลีย่งได ้หรอืการบอก
เลิกจ้างอันเนื่องมาจากความประพฤติของลูกจ้าง และไม่รวมถึง
ลูกจ้างรายวันที่จ้างติดต่อกันเกิน 1 เดือน หรือลูกจ้างที่จ้างโดยมี
กำาหนดระยะเวลาจ้างที่แน่นอนไม่เกิน 2 เดือน หรือลูกจ้างที่จ้าง
ตามฤดูกาลที่มีกำาหนดระยะเวลาจ้างไม่เกิน 4 เดือน หรือลูกจ้าง
ทดลองงาน

12.5 กรณีที่สถานประกอบการหยุดดำาเนินกิจการด้วยเหตุจากนายจ้างเอง 
ลูกจ้างจะได้รับการชดเชยอย่างไร

◉ นายจ้างจะต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยงในอัตราไม่ต่ำากว่า 60% ของค่าจ้าง
เฉลี่ยให้แก่ลูกจ้างในช่วงระยะเวลาที่หยุดดำาเนินการ

12.6 กฎหมายเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กในประเทศญี่ปุ่น มีประเด็นอะไรที่
ควรทราบบ้าง

◉ ไม่สามารถจ้างเด็กอายุตำ่ากว่า 15 ปีทำางานได้
◉ นายจ้างจะต้องเก็บหลักฐานสูติบัตรของลูกจ้างที่มีอายุตำ่ากว่า 18 

ปีไว้ ณ ที่ทำางานด้วย
◉ ผูป้กครอง หรือบดิามารดา จะทำาสัญญาการจ้าง และขอรบัค่าจ้าง

แทนเด็กไม่ได้
◉ ชั่วโมงทำางานปกติของแรงงานเด็ก 40 ช่ัวโมง (รวมชั่วโมงเรียน) 

หรือ 7 ชั่วโมงต่อวัน (รวมชั่วโมงเรียน)
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◉ แรงงานเด็กไม่สามารถทำางานในชว่งเวลา 22.00-05.00 น. เวน้แต่
เป็นการจ้างลูกจ้างชายอายุเกินกว่า 16 ปีบริบูรณ์ในลักษณะงานกะ

◉ นายจ้างจะต้องไม่จัดให้ผู้มีอายุตำ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ทำางานด้าน
การทำาความสะอาด หยอดนำ้ามัน ตรวจสอบ หรือซ่อมแซม
เครื่องจักรที่อาจเป็นอันตราย อาทิเช่น การตรวจซ่อมอุปกรณ์
เครือ่งกำาเนดิไฟฟ้าในขณะทีเ่ครือ่งยงัทำางาน การถอดสาย Driving 
Belt ของเครื่องจักร เครื่องยก หรืองานอื่นใดที่อาจเกิดอันตราย
ได้ รวมถึงการทำางานยกของหนักเกินกว่าอัตราที่กำาหนด

◉ ห้ามนายจ้าง จ้างบุคคลที่มีอายุตำ่ากว่า 18 ปี ทำางานเกี่ยวข้องกับ
วัตถุมีพิษ ยา หรือวัสดุที่อาจก่ออันตราย ระเบิด วัตถุไวไฟ หรือ
ทำางานในสถานที่มีฝุ่น แก๊ส รังสีความร้อน แรงดัน หรือสถานที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ สวัสดิภาพ และความปลอดภัย 

12.7 นายจ้างญี่ปุ่นค้างจ่ายเงินเดือนจะเรียกร้องได้ที่ไหน
◉ กรุณาติดต่อสำานักงานแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น 03-5422-

7014-15 ในเวลาทำาการ 09.00-12.00 น. และ 13.30-17.00 น.
12.8 ทำางานอยูใ่นประเทศญ่ีปุน่โดยไมม่วีซีา่ เมือ่ถูกนายจา้งเอาเปรยีบโกงคา่
จ้างหรือได้รับอุบัติเหตุจากการทำางานจะมีสิทธิเรียกร้องสิทธิผลประโยชน์ได้
หรือไม่

◉ มีสิทธิเรียกร้องได้ เนื่องจากกฎหมายแรงงานของญี่ปุ่นคุ้มครอง
แรงงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหน มีวีซ่าหรือไม่มีวีซ่าก็ตาม

12.9 หากต้องการให้สำานักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นช่วยเรียกร้องสิทธิจะ
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการหรือไม่

◉ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
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12.10 ทำางานอยู่ในประเทศญี่ปุ่นโดยไม่มีวีซ่า ยังไม่มีปัญหาการทำางานอะไร 
แต่กลัวว่าในอนาคตหากมีปัญหาควรจะเตรียมเอกสารอะไรไว้บ้าง

◉ ควรเก็บเอกสารที่สำาคัญไว้ 2 ประเภท คือ
1. เอกสารใช้แสดงบุคคล เช่น สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน

ไทย สำาเนาทะเบียนบ้านไทย บัตรประจำาตัวผู้พำานักอาศัยใน
ญี่ปุ่น (ไซริวการ์ด) เป็นต้น

2. เอกสารทีเ่กีย่วกับการทำางาน เช่น บตัรลงเวลาทำางาน ใบรบัเงนิ
เดือน ชื่อ/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์ บริษัท และชื่อนายจ้าง 
เป็นต้น

12.11 ตอนเริ่มทำางาน ไม่มีการเซ็นสัญญาการจ้างงานกัน เพียงแต่ตกลงกัน
ดว้ยวาจา ภายหลงันายจา้งไมท่ำาตามทีต่กลงกนัไวจ้ะมทีางเรยีกรอ้งให้นายจา้ง
ปฏิบัติตามข้อตกลงได้หรือไม่

◉ สามารถทำาได้ เช่น กรณีถูกโกงค่าจ้าง หรือนายจ้างจ่ายค่าจ้างไม่
ครบ ก็สามารถขอให้สำานักงานแรงงานฯ ช่วยไกล่เกลี่ย และ
ประสานติดตามเงินค่าจ้างได้

12.12 นายจ้างมีสิทธิยึดหนังสือเดินทางไทยของลูกจ้างไว้หรือไม่
◉ ไม่มีสิทธิ เนื่องจากหนังสือเดินทางไทยเป็นทรัพย์สินของรัฐบาล

ไทย
12.13 กฎหมายญี่ปุ่นกำาหนดค่าแรงขั้นต่ำาไว้หรือไม่

◉ กฎหมายญี่ปุ่นกำาหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างไม่ตำ่ากว่าค่าแรง
ขั้นตำ่า

12.14 ประสงค์จะเปลี่ยนงาน จะออกจากงานต้องบอกนายจ้างล่วงหน้านาน
เท่าไร 

◉ ตามปกติต้องแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน แต่
บางกรณหีากนายจา้งเสียหายเพราะขาดคนทำางาน ก็อาจตอ้งแจง้
ล่วงหน้านานกว่า 14 วัน



คู่มือคนไทยในญี่ปุ่น 97

12.15 หากกิจการบริษัทไม่ดี ถ้านายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีเลย 
ลูกจ้างจะได้เงินชดเชยอะไรบ้าง 

◉ ตามปกตินายจ้างต้องบอกเลิกจ้างลูกจ้างก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 
30 วัน ถ้าบอกวันนี้ แล้วพรุ่งนี้ให้ออกจากงานทันทีเลยก็ต้องจ่าย
เงินชดเชยให้เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 30 วัน หรือหากบอกเลิกจ้างล่วง
หน้าเพยีง 12 วนั แล้วให้ออกจากงานทนัทเีลยกต้็องจ่ายเงนิชดเชย
ให้เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 18 วัน

12.16 หากบรษิทัลม้ละลาย นายจา้งแจง้วา่ไมม่เีงนิจา่ยคา่จา้ง จะมทีางไดค้า่
จ้างที่ยังค้างจ่ายหรือไม่

◉ หากเปน็บรษิทัทีศ่าลตดัสนิวา่ลม้ละลาย ทางการญีปุ่น่กจ็ะจา่ยเงนิ
ชดเชยค่าจ้างค้างจ่ายให้ โดยจะจ่ายเงินชดเชยให้ย้อนหลังไม่เกิน 
6 เดือนของค่าจ้างส่วนที่ค้างจ่าย

12.17 ถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจับกุมตัวไปเพราะไม่มีวีซ่า
จะติดตามค่าจ้างค้างจ่ายได้หรือไม่

◉ สามารถทำาได้โดยแจ้งความจำานงต่อเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง
ญีปุ่น่วา่ประสงค์จะตดิต่อนายจา้งตดิตามคา่จา้งคา้งจา่ยและจะรอ
จนกว่าจะได้รับทราบผลจึงจะเดินทางกลับประเทศไทย นอกจาก
นี้ มีวิธีอื่นๆ ที่อาจทำาได้ คือ เขียนจดหมาย หรือโทรศัพท์ติดต่อ
นายจ้าง

12.18 อาชีพที่คนไทยเข้าไปทำาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศญี่ปุ่นมี
อะไรบ้าง

◉ ญีปุ่น่เปดิรบัเฉพาะแรงงานมฝีมีอื เชน่ วศิวกร นกัวจิยั ผูป้รงุอาหาร 
เท่านั้นและจะกำาหนดคุณสมบัติของคนที่จะเข้ามาทำางานไว้อย่าง
ละเอยีดเชน่ ผูป้รงุอาหาร ตอ้งมปีระสบการณก์ารทำางานอยา่งนอ้ย 
10 ปขีึน้ไป เป็นตน้ (สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้จากสำานกังาน
แรงงานฯ)
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12.19 การดำาเนินการให้ความช่วยเหลือคนงานไทยในประเทศญี่ปุ่น
◉ ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนว่านายจ้างมิได้ปฏิบัติตามกฎหมาย

มาตรฐานแรงงานทำาใหล้กูจา้งเสยีสทิธิประโยชนต์ามทีล่กูจา้งรอ้ง
ทุกข์ ในเบื้องต้นสำานักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นจะตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงจากนายจ้างตามที่ลูกจ้างได้ชี้แจงไว้ โดยพิจารณาจาก
หลกัฐานประกอบคำารอ้งทุกขห์รอืพยานบคุคลและพยายามเจรจา
ประนปีระนอมใหม้ากทีสุ่ด เพือ่ใหน้ายจ้างชดเชยเงนิส่วนทีลู่กจ้าง
เสียสิทธิประโยชน์เพื่อให้เร่ืองจบลงโดยเร็ว หากนายจ้างให้ความ
รว่มมอืกจ็ะขอรอ้งใหช้ดเชยเงนิสว่นทีล่กูจา้งเสยีสทิธปิระโยชนใ์ห้
แก่ลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างได้รับเงินดังกล่าวแล้ว ถือว่าได้ดำาเนินการ
เรือ่งเสรจ็สิน้ แต่หากนายจ้างปฏิเสธไมใ่หค้วามร่วมมอืทัง้ที ่มหีลกั
ฐานชี้ชัดว่านายจ้างละเมิดสิทธิของลูกจ้าง และไม่สามารถไกล่
เกลีย่ตกลงกนัได ้กจ็ะรวบรวมหลักฐานท่ีมีอยูแ่ละพาลูกจ้างไปยืน่
คำาร้องทุกข์ต่อสำานักงานมาตรฐานแรงงานญี่ปุ่นในเขตท่ีที่ทำางาน
ตั้งอยู่ เพื่อให้ดำาเนินการตรวจสอบต่อไป โดยมีการประสานงาน
ตดิตามเรือ่งกบัสำานกังานมาตรฐานแรงงานญีปุ่่น และแจ้งความคบื
หน้าให้คนงานทราบเป็นระยะๆจนกว่าเรื่องจะส้ินสุด แต่ในกรณี
ข้อมูลท่ีลูกจ้างร้องทุกข์ไม่มีมูลความจริง สำานักงานแรงงานฯ จะ
ขอร้องให้นายจ้างส่งเอกสารเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง และชี้แจงให้
ลูกจ้างทราบต่อไปสำาหรับสิทธิประโยชน์ท่ีคนงานไทยพึงได้รับใน
กรณีต่างๆ จำาแนกได้ดังนี้
1. กรณเีจบ็ปว่ย ประสบอนัตรายหรอืเสยีชวีติจากการทำางาน ไม่

ว่าลูกจ้างจะมีวีซ่าทำางาน อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือ
ไมม่วีซีา่กต็าม นายจา้งมีหนา้ทีต่อ้งจดัทำาประกนัอบุติัเหตจุาก
การทำางานให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งลูกจ้างจะได้รับการคุ้มครองตาม
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ระบบประกันอุบัติเหตุจากการทำางาน ดังนี้
1.1 เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล จะจ่ายเงินชดเชยค่ารักษา

พยาบาลให้แก่ลูกจ้างที่เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจาก
การทำางานจนกว่าจะหมดความจำาเป็นท่ีต้องได้รับการ
รกัษา คา่ชดเชย ไดแ้ก ่คา่รกัษาพยาบาล คา่ยา คา่ผา่ตดั 
ค่าอุปกรณ์ในการรักษา ค่าเครื่องมือแพทย์ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เป็นต้น

1.2 เงินชดเชยในระหว่างหยุดงานเพื่อพักรักษาตัว ลูกจ้างมี
สทิธไิดร้บัเงนิชดเชยในอตัรารอ้ยละ 60 ของอตัราค่าจ้าง
พื้นฐานเฉลี่ยรายวันนับต้ังแต่ วันท่ี 4 ที่ต้องหยุดงาน
เนื่องจากเจ็บป่วยและหากหยุดงานเพ่ือรักษาตัวไปจน
ครบปีครึ่งแล้ว แต่อาการยังไม่ดีขึ้น จะจ่ายเงินทดแทน
ให้เป็นเงินรายปี ในอัตราเท่ากับค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยราย
วันระหว่าง 245 ถึง 313 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระดับความ
รุนแรงของอาการ

1.3 เงนิชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะหรอืทุพพลภาพ หากไดร้บั
อุบัติเหตุจากการทำางานและการรักษาสิ้นสุดลงแล้ว แต่
ลูกจ้างต้องสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ จะมีการตีระ
ดับของการสูญเสียหรือทุพพลภาพว่าอยู่ในระดับใด 
(ระดับ 1 ถึง 14) ในระดับ 1 ถึง 7 จะได้รับเงินชดเชย
เปน็เงนิรายป ีในอตัราเทา่กบัรายไดเ้ฉลีย่รายวนั ระหวา่ง 
131 ถึง 313 วัน และในระดับ 8 ถึง 14 จะได้รับเงิน
ชดเชยเป็นเงินก้อนครั้งเดียวเท่ากับรายได้เฉล่ียรายวัน
ระหว่าง 56 ถึง 503 วัน

1.4 เงินชดเชยให้แก่ทายาทกรณีลูกจ้างเสียชีวิตเนื่องจากได้
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รับอุบัติเหตุจากการทำางาน ทายาทของผู้เสียชีวิตต้องมี
คุณสมบัติเข้าข่ายตามเง่ือนไขที่กำาหนดในกฎหมาย
ประกันอุบัติเหตุจากการทำางานเรียงลำาดับทายาท ดังนี้
1.4.1 คู่สมรสที่อยู่กินฉันสามีภรรยา (แม้ว่าจะไม่ได้จด

ทะเบียนสมรสกัน)
1.4.2 บิดามารดา
1.4.3 บุตรหลาน ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์
1.4.4 ปู่ ย่า ตา ยาย ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี
1.4.5 พี่น้องที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี หรือมากกว่า 60 ปี 

กรณีบุตรที่อยู่ในครรภ์ภรรยา ในขณะที่สามีถึงแก่
ความตาย เม่ือคลอดแล้วก็จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่า
ทดแทนด้วย

1.5 เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศพหากลูกจ้างถึงแก่ชีวิต 
ทายาทหรือผู้จัดการศพมีสิทธิจะได้เงินค่าจัดการศพ 
จำานวน 315,000 เยนพร้อมกับรายได้เฉล่ียรายวันอีก
จำานวน 30 วัน หรือได้รับเงินรายได้เฉลี่ยรายวัน จำานวน 
60 วัน แล้วแต่จำานวนใดจะมากกว่า

หมายเหต ุกรณีที่ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุ หรือได้รับบาดเจ็บ
ระหวา่งเดินทางไปกลบัระหวา่งทีพั่กและทีท่ำางานกจ็ะได้
รับผลประโยชน์จากการคุ้มครองเช่นเดียวกับการได้รับ
อุบัติเหตุจากการทำางาน

2. กรณีเจ็บป่วย ประสบอันตรายหรือเสียชีวิตนอกเวลาทำางาน ผู้ที่
เข้าร่วมระบบประกันสุขภาพของญี่ปุ่นจะได้รับการคุ้มครองเจ็บ
ปว่ยหรือประสบอนัตรายนอกเวลาทำางาน ซึง่ระบบนีเ้ปดิใหเ้ฉพาะ
ผูท้ีอ่ยูใ่นประเทศญีปุ่น่อยา่งถกูตอ้งเทา่นัน้ มคีนไทยทีไ่มม่วีซีา่เพยีง
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ส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมทำาประกันสุขภาพของ
รฐัได ้ผูเ้ขา้รว่มระบบประกันสุขภาพนีจ้ะไดร้บัสิทธิประโยชน ์ดงันี้
2.1 ค่ารกัษาพยาบาลเงนิชดเชยเมือ่บาดเจ็บ หรอืเจบ็ป่วยโดยมไิด้

มีสาเหตุจากการทำางานและเข้ารับการรักษาจากสถาน
พยาบาลลกูจา้งรับผิดชอบจ่ายค่ารกัษาพยาบาลเพยีงรอ้ยละ 
30 ส่วนที่เหลือ (อีกร้อยละ 70) สถานพยาบาลจะรับจาก
รัฐบาล นอกจากนี้ ยังได้รับการช่วยเหลือค่ายา และหาก
จำาเป็นต้องรับการรักษาที่บ้าน หรือเข้าโรงพยาบาล ค่าเตียง 
ค่าอาหาร หรือค่าอื่นๆ ตามที่กำาหนดก็จ่ายในอัตราเพียงร้อย
ละ 30 เช่นกัน

2.2 เงินอุดหนุนระหว่างหยุดพักรักษาตัว หากเจ็บป่วยหนักจนไม่
สามารถไปทำางานได้และไม่ได้รับค่าจ้าง ประกันจะจ่ายเงิน
อุดหนุนให้ในอัตราร้อยละ 60 ของค่าจ้างนับตั้งแต่วันที่ส่ีท่ี
หยุดงานเป็นระยะเวลาปีครึ่ง

2.3 เงนิอดุหนนุระหวา่งลาเพือ่ไปคลอดบตุร กรณีท่ีลาเพือ่ไปคลอด
บตุรมไิดท้ำางาน ขาดรายได้ ประกันก็จะจ่ายเงนิอดุหนนุขณะ
ลาคลอดใหใ้นอตัรารอ้ยละ 60 ของค่าจ้าง จำานวน 42 วันก่อน
คลอด (กรณีลูกแฝด จ่ายร้อยละ 60 ของค่าจ้าง 98 วัน) และ
อีกร้อยละ 60 ของค่าจ้าง จำานวน 56 วันหลังคลอด

2.4 เงนิอดุหนนุค่าใชจ้า่ยในการคลอดบตุร จะไดร้บัเงนิอดุหนนุคา่
คลอดบุตร 300,000 เยน ต่อบุตร 1 คน

2.5 เงนิอุดหนุนค่าจดัการศพในกรณทีีล่กูจ้างเสยีชีวติ ทายาทหรอื
ผู้ที่รับผิดชอบจัดงานศพจะได้รับเงินอุดหนุนเท่ากับเงินเดือน
เฉลี่ยของผู้ตาย จำานวน 1 เดือน (ไม่น้อยกว่า 100,000 เยน)
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ขั้นตอนการเรียกร้อง/ข้อมูล	และเอกสารประกอบค�าร้อง
กรณีเข้ารับการรักษาท่ีสถานพยาบาล เพียงแต่แสดงบัตร

ประกันสุขภาพก็สามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลได้ ในกรณี
อื่นๆ ต้องยื่นแบบฟอร์มการขอรับสิทธิประโยชน์ที่เขต/อำาเภอท่ี
อาศัยอยู่

3. กรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างเงินทำางานล่วงเวลา ไม่จ่ายเงินชดเชย
กรณีเลิกจ้างกระทันหัน สามารถยื่นคำาร้องโดยระบุรายละเอียด
บันทึกปากคำา พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
3.1 หลักฐานประจำาตัว ได้แก่ หนังสือเดินทางไทย บัตรประจำาตัว

ประชาชนไทย หรอืบัตรประจำาตัวผู้พำานกัอาศัยในญีปุ่่น (ไซริ
วการ์ด) (ที่หมดอายุแล้วก็ใช้ได้)

3.2 หลักฐานการจ้างงาน เช่น สัญญาการจ้างงาน ใบรับเงินเดือน 
หรือใบลง เวลาทำางาน

3.3 ชื่อ/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์บริษัทและชื่อนายจ้าง
12.20 เอกสารเบื้องต้นที่จำาเป็นสำาหรับประกอบคำาร้องทุกข์ในการเรียกร้อง
สิทธิกรณีได้รับอุบัติเหตุจากการทำางาน

1. หลักฐานประจำาตัว ได้แก่ หนังสือเดินทางไทย บัตรประจำาตัว
ประชาชนไทยหรือบัตรประจำาตัวผู้พำานักอาศัยในญี่ปุ่น (ไซริ
วการ์ด) (ที่หมดอายุแล้วก็ใช้ได้)

2. หลกัฐานการจา้งงาน เช่น สญัญาการจา้งงาน ใบรบัเงนิเดอืน หรือ
ใบลงเวลาทำางาน

3. หลักฐานการรับการตรวจรักษาจากโรงพยาบาล
4. ชื่อ/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์บริษัทและชื่อนายจ้าง

อายุความในการยื่นค�าร้อง
หากได้รับอุบัติเหตุนานเกิน 2 ปี จะไม่สามารถขอรับสิทธิเงิน

ชดเชยค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชย ในระหว่างหยุดงานเพื่อ
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พักรักษาตัวได้ แต่หากไม่เกิน 5 ปี ก็ยังสามารถเรียกร้องเงิน
ทดแทนกรณีทุพพลภาพได้

12.21 การเสียภาษีและการยื่นขอคืนภาษี
1. การเสยีภาษเีงนิได ้คนไทยท่ีทำางานอยูใ่นญีปุ่่นอยา่งถูกต้องตามกฏ

หมาย และมีรายได้เกินกว่าปีละ 1,030,000 เยนขึ้นไป จะต้อง
ชำาระภาษเีงนิได้ให้แกร่ฐับาลญีปุ่น่ สว่นผูท้ีลั่กลอบทำางานอยา่งผดิ 
กฏหมายการชำาระภาษีจะขึ้นอยู่กับนายจ้าง หากนายจ้างหักเงิน
รายได้เป็นค่าภาษ ีก็จำาเปน็ตอ้งชำาระภาษเีชน่กนัตามปกตินายจ้าง
มหีน้าท่ีหักภาษจีากเงนิรายไดข้องลกูจา้งและนำาส่งสำานกังานภาษี
ต่อไป ในกรณีที่นายจ้างมิได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ลูกจ้างจะต้องยื่น
ชำาระภาษีด้วยตนเอง

2. การขอคืนภาษีเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยที่มีวีซ่าหรือไม่มี
ก็ตาม หากถูกหักหรือชำาระภาษีเงินได้ไว้เป็นจำานวนสูงกว่าที่เป็น
จรงิ กมี็สทิธขิอคืนสว่นทีช่ำาระไวเ้กนิได ้โดยสามารถขอคนืเงนิภาษี
เฉพาะสว่นทีจ่า่ยไวเ้กนิจำานวนยอ้นหลังได ้5 ปภีาษ ีนบัจากปภีาษี
ปัจจุบันย้อนหลังไป โดยเอกสารประกอบการยื่นมี ดังนี้
2.1 หลักฐานประจำาตัว ได้แก่ หนังสือเดินทางไทย หรือ บัตร

ประจำาตัวประชาชนไทย
2.2 บัตรประจำาตัวผู้พำานักอาศัยในญี่ปุ่น (ไซริวการ์ด)
2.3 หลักฐานแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Kyuyoshotoku 

Gensencho shuhyo)
2.4 รายละเอียดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินคืนภาษี
2.5 ตราประทับ (อินคัง)
2.6 ในกรณทีีม่บีคุคลในภาวะพึง่พงิทีต้่องการให้หกัลดหยอ่นภาษี

ใน การคำานวณภาษี จะต้องมีหลักฐานเพิ่มเติม ได้แก่
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2.6.1 หลักฐานแสดงตนของบุคคลในภาวะพึ่งพิง เช่น สำาเนา
ทะเบียนบ้าน (พร้อมคำาแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษา
อังกฤษ)

2.6.2 หลักฐานการส่งเงินไปประเทศไทยเพ่ือเป็นค่าเล้ียงดู
บุคคลในภาวะพึ่งพิง การยื่นขอคืนภาษีเงินได้ส่วนที่จ่าย
ไวเ้กนินัน้ ลกูจ้างจะตอ้งไปยืน่เอกสารดว้ยตนเอง และลง
ลายมอืช่ือในแบบฟอรม์การขอคนืภาษ ีณ สำานกังานภาษี
ในเขตท่ีอาศัยอยู่หลังจากที่หน่วยงานภาษีของญี่ปุ่น ได้
รับคำาขอคืนภาษีไว้แล้ว ก็จะตรวจสอบเอกสารและคืน
เงนิภาษีสว่นทีช่ำาระไวเ้กนิใหโ้ดยวธิโีอนเงนิเขา้บญัชตีาม
ท่ีระบุไว้ในคำาขอคืนภาษี ซึ่งใช้เวลาท้ังหมดประมาณ 3 
เดือน



คู่มือคนไทยในญี่ปุ่น 105

13 		 การลงทะเบียนขอมีสิทธิเลือกตั้งนอกราช
อาณาจกัรที่ประเทศญี่ปุ่น

13.1ไม่มีวีซ่า สามารถใช้สิทธิลงคะแนนได้หรือไม่
◉ คนไทยทุกคนในญี่ปุ่น ไม่ว่ามีวีซ่าหรือไม่ หากมีอายุตั้งแต่ 18 ปี 

บริบูรณ์ขึ้นไปสามารถลงทะเบียนขอมีสิทธิเลือกตั้งนอกราช
อาณาจักรที่ญี่ปุ่นได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุล
ใหญ่ฯ

13.2 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจะมีสิทธิลงคะแนนในการเลือกตั้ง 
อะไรบ้าง

◉ สามารถลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และ
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

13.3 เอกสารประกอบสำาหรับการลงทะเบียนขอมีสิทธิเลือกตั้งนอกราช
อาณาจักรมีอะไรบ้าง 

◉ แบบฟอร์มขอลงทะเบียน ซ่ึงขอรับได้จากสถานเอกอัครราชทูตฯ 
หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ

◉ บัตรประจำาตัวประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทย หรือ
ทะเบียนบ้านไทย (หากเป็นสำาเนาต้องมีตราประทับรับรองจาก
อำาเภอ) พร้อมสำาเนา 2 ชุด

◉ สำาเนาบัตรประจำาตัวผู้พำานักอาศัยในญี่ปุ่น (ไซริวการ์ด)
13.4 หากไม่ใช้สิทธิเลือกตั้งจะมีผลอะไรหรือไม่

◉ หากไมไ่ปใช้สทิธแิละไม่แจ้งเหตผุลอนัสมควรท่ีทำาใหไ้ม่สามารถไป
ใช้สิทธิล่วงหน้าจะทำาให้เสียสิทธิตามที่กฎหมายกำาหนด
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13.5 หากไม่สามารถมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ ควรทำาอย่างไรเพื่อไม่ให้
เสียสิทธิทางการเมืองต่างๆ

◉ ให้ชีแ้จงเหตุผลอนัสมควรเปน็ลายลกัษณอ์กัษรตอ่เขตการเลอืกตัง้
ที่ตนขอใช้สิทธิเลือกตั้งชาวต่างชาติกับที่ดิน
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14   ชาวต่างชาติกับที่ดิน

14.1 ชาวต่างชาติสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทยได้หรือไม่
◉ คนตา่งชาตไิมส่ามารถถอืกรรมสทิธิท์ีด่นิในประเทศไทยได้ ยกเวน้

ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินในฐานะทายาทโดยชอบธรรมและต้องไม่เกิน
จำานวนที่กฎหมายกำาหนดไว้ ดังนี้

◉ เพื่ออยู่อาศัยไม่เกิน 1 ไร่/ครอบครัว
◉ เพื่อการพาณิชยกรรมไม่เกิน 1 ไร่
◉ เพื่อการอุตสาหกรรมไม่เกิน 10 ไร่
◉ เพื่อการเกษตรกรรมไม่เกิน 10 ไร่/ครอบครัว
◉ เพื่อการศาสนาไม่เกิน 1 ไร่
◉ เพื่อการกุศลและสาธารณะไม่เกิน 5 ไร่
◉ เพื่อสร้างสุสานของตระกูลไม่เกิน 200 ตารางวา

นอกจากนี้ นับแต่ปี 2542 ชาวต่างชาติที่นำาเงินมาลงทุนใน
ไทยไม่น้อยกว่า40 ล้านบาท สามารถมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่ออยู่
อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่

14.2 คนไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติจะถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือห้องชุดได้
หรือไม่

◉ ได ้หากวา่การซือ้ทีด่นิหรอืหอ้งชดุนัน้เปน็การจัดซ้ือเพือ่ใหเ้ปน็สนิ
ส่วนตัวของตนเอง แต่ทั้งนี้คนไทยผู้ขอซื้อและคู่สมรสที่เป็นชาว
ตา่งชาตติอ้งมหีนงัสอืยนืยนัวา่เงนิทีน่ำามาซือ้นัน้เปน็สนิสว่นตวัของ
คนไทยผู้ขอซ้ือมิใช่สินสมรส ไม่ว่าบุคคลทั้งสองจะจดทะเบียน
สมรสกันหรือไม่ก็ตาม
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14.3 บุคคลสัญชาติไทยท่ีมีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ และพำานักอยู่ในต่าง
ประเทศจะขอซือ้ทีด่นิหรอืขอรบัโอนทีด่นิหรอืขอซือ้ห้องชุดไดห้รอืไมอ่ยา่งไร

◉ ซื้อหรือรับโอนได้ โดยให้คู่สมรสชาวต่างชาติไปติดต่อที่สถานเอก
อคัรราชทตูฯหรือสถานกงสลุใหญ่ฯ เพือ่ขอบนัทกึถ้อยคำาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและรับรองว่าบุคคลท่ีทำาหนังสือรับรองนั้นเป็นคู่
สมรสของบคุคลสญัชาตไิทยจรงิ พร้อมท้ังขอหนงัสือรบัรองยนืยนั
ว่าเงนิท่ีนำามาซือ้ทีดิ่นนัน้เป็นสนิส่วนตวัของคูส่มรสคนไทยมใิช่สนิ
สมรส แล้วให้นำาหนังสือรับรองฉบับดังกล่าวไปยื่นต่อสำานักงาน
ที่ดินประจำาจังหวัดท่ีประสงค์ซ้ือหรือโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินที่
ประเทศไทย

14.4 มารดาเป็นคนไทยแต่บุตรมีทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติญี่ปุ่น (สอง
สัญชาติ) บุตรจะสามารถรับที่ดินของมารดาเป็นมรดกไดห้รือไม่

◉ ได้ แต่ต้องไม่เกินจำานวนที่กฎหมายกำาหนดไว้ (ข้างต้น)
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15  	 การเกณฑ์ทหารและการขอผ่อนผันการ
เกณฑ์ทหารต้องท�าอย่างไร

 การเข้ารับการเกณฑ์ทหารต้องทำาอย่างไรบ้าง
◉ ขบวนการของทางราชการทหารที่จะทำาการตรวจเลือกบุคคลเข้า

เป็นทหารกองประจำาการนั้น มีสองขั้นตอน คือ
1. การขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน
2. การเกณฑ์ทหารทหารกองเกิน หมายถงึชายท่ีมีอายต้ัุงแต่ 18 

ปีและมีอายุไม่เกิน 30 ปีจะต้องไปแสดงตนต่อนายทะเบียน
หรือนายอำาเภอที่เขต/อำาเภอที่ตนเองมีภูมิลำาเนาอยู่ เพื่อขึ้น
ทะเบียนเป็นทหารกองเกินในปีนั้น หากผู้ใดฝ่าฝืน ไม่ไปข้ึน
ทะเบียนทหารกองเกินภายในกำาหนด อาจถูกจำาคุกไม่เกิน 3 
เดือนและเมื่ออายุครบ 21 ปี บุคคลใดได้รับหมายเรียกแล้ว
ไม่ไปรายงานตัว ก็จะมีความผิดและมีโทษ ดังนี้
1. หลกีเลีย่งไม่ยอมเข้ารับราชการทหาร มโีทษจำาคุกไม่เกิน 

3 ปี
2. เข้ารับราชการทหารแทนผู้อื่นมีโทษจำาคุกไม่เกิน 3 ปี
3. ทำาร้ายร่างกายตนเองหรอืให้ผู้อืน่ทำาร้าย เพือ่ให้ตนเองมี

ร่างกายไม่สมบูรณ์จนไม่ต้องเข้ารับราชการทหารมี
โทษจำาคุกไม่เกิน 1-8 ปี

4. ผู ้เรียกรับหรือยอมรับเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ หรือ
ประโยชน์อืน่ใดโดยสัญญาว่าจะช่วยให้ผู้อ่ืนไม่ต้องเข้ารับ
ราชการทหาร มีโทษจำาคุกไม่เกิน 3 ปี และเมื่อได้รับ
หมายเรียกให้เข้ารับการตรวจเลือกแล้ว ผู้นั้นจะต้องเข้า
รับการตรวจเลือกตามระยะและสถานที่ที่ระบุในหมาย
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เรยีกนัน้ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ไปทำาการตรวจเลือกหรอืเกณฑ์
ทหารตามทีท่างราชการกำาหนดจะมคีวามผดิจำาคกุไม่เกนิ 
3 ปี

 บุตรมีสัญชาติไทยและสัญชาติญี่ปุ่นอาศัยในญี่ปุ่นตั้งแต่แรกเกิด พูดและ
เขียนภาษาไทยไม่ได้เลยต้องเกณฑ์ทหารหรือไม่ 

◉ ต้องเกณฑ์ทหารตามกฎหมายไทย โดยเมื่ออายุครบ 18 ปีให้ไป
แสดงตนต่อนายทะเบียนหรือนายอำาเภอท่ีเขต/อำาเภอท่ีบุตรมี
ภูมิลำาเนาอยู่

 กำาลังศึกษาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้รับหมายเรียกไปเกณฑ์ทหาร ควรทำา
อย่างไร

◉ กฎหมายอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ศึกษาอยู่สามารถได้รับการผ่อนผัน

การเกณฑ์ทหารได้โดยต้องดำาเนินการ ดังนี้
1. ยื่นคำาร้องขอหนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ทหารที่สถานเอกอัคร

ราชทูตฯ
2. ส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมหนังสือรับรองการศึกษาที่ออกโดย

สถาบนัการศกึษา/มหาวิทยาลัยท่ีกำาลังศึกษาไปใหห้นว่ยงาน
ที่ออกหมายเรียกตัว

 บตุรซ่ึงมสีองสัญชาตเินือ่งจากบดิา/มารดาไทยสมรสกบัชาวตา่งชาต ิและ
อาศัยอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเกณฑ์ทหารหรือไม่

◉ ต้องเกณฑ์ตามกฎหมายไทยโดยเมื่ออายุครบ 18 ปีให้ไปแสดงตน
ตอ่นายทะเบยีนหรอืนายอำาเภอท่ีเขต/อำาเภอท่ีบตุรมีภูมลิำาเนาอยู่
เพื่อลงบัญชีทหารกองเกินในประเทศไทย
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16	 		 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

16.1 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินมีอะไรบ้าง
◉ เบอร์ 110 (ตำารวจ) กรณีถูกขโมย เกิดอาชญากรรม เกิดอุบัติเหตุ

ระหว่างเดินทาง
◉ เบอร์ 119 (รถพยาบาล สถานีดับเพลิง) กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

เจ็บป่วยกะทันหัน ได้รับบาดเจ็บสาหัส 
16.2 การโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินจากโทรศัพท์สาธารณะต้องทำาอย่างไร 

◉ โทรแจ้งเหตุจากโทรศัพท์สาธารณะโดยไม่ต้องหยอดเหรียญ ดังนี้ 
♦	 หากโทรจากโทรศัพท์สาธารณะสีเขียว ให้ยกหูโทรศัพท์ กด

ปุ่มสีแดง แล้วกดหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 
♦	 หากโทรจากโทรศัพท์สาธารณะสีเทา ให้ยกหูโทรศัพท์ แล้ว

กดเลขหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 
♦	 ในบางกรณจีะใช้โทรศพัท์มอืถอืโทรหมายเลขฉกุเฉนิไมไ่ด ้ให้

โทรจากโทรศัพท์สาธารณะหรือโทรศัพท์ตามบ้านทั่วไปแทน 
16.3 เมื่อเกิดแผ่นดินไหวควรทำาอย่างไร 

◉ ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำาคัญต่อการเตรียมพร้อมในกรณีเกิดแผ่น
ดนิไหวเป็นอย่างมาก ทกุๆ เขต/อำาเภอจะจดัเตรยีมสถานทีส่ำาหรับ
พักอาศัยเป็นการชั่วคราวเพื่อหลบภัย ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย
ควรติดต่อขอทราบสถานทีห่ลบภยัไว้ล่วงหน้า และในภาวะฉกุเฉนิ
ที่อาจเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ในแต่ละท้องที่ จะประกาศให้ทราบว่าจะ
ต้องอพยพเมื่อใด 

◉ ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหวมี ดังนี้ 
1. อย่าตกใจจนขาดสต ิคำานงึถงึความปลอดภัยของตนเป็นอันดบั

แรก ระวังสิ่งของหล่นใส่ โดยอาจหลบอยู่ใต้โต๊ะ 
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2. ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าและวาล์วแก๊สที่กำาลังใช้อยู่ทุกประเภท 
3. เปิดประตูท่ีสามารถออกได้เร็วที่สุดค้างไว้ เพื่อให้แน่ใจว่ามี

ทางออก
4. ถ้าเกิดไฟไหม้ขึน้บรเิวณใกล้ตวัหรอืทีส่ามารถเห็นได้ ให้ตะโกน

ว่า “คะจิดะ” (ไฟไหม้) และรีบหาทางดับไฟ 
5. อย่าอยู่ใกล้รัว้หรอืกำาแพง และหลกีเลีย่งเดนิทางแคบ หน้าผา 

หรือริมฝั่งแม่นำ้า
6. ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
7. ฟังวิทยุหรือดูโทรทัศน์เพื่อรับฟังข่าวที่ถูกต้อง
8. หากสถานการณ์ร้ายแรงให้เดินไปหลบภัยยังสถานที่หลบภัย

ที่ทางการได้จัดเตรียมไว้ และนำาสิ่งของติดตัวไปให้น้อยที่สุด
16.4 การเตรยีมการดา้นความปลอดภยัในทีพ่กัเพือ่รบัเหตกุารณแ์ผน่ดนิไหว
ควรทำาอย่างไร 

◉ ควรจัดเตรียมที่พักและอุปกรณ์ต่างๆไว้ ดังนี้
♦	 ปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ให้มั่นคงแข็งแรง
♦ อย่าตั้งโทรทัศน์ไว้บนที่สูง 
♦ ตดิฟิล์มหรอืสตกิเกอร์บนกระจกเพือ่มใิห้แตกเมือ่มีการสัน่ไหว

ของอาคาร
♦ ติดตั้งเครื่องดับไฟ พร้อมทั้งหมั่นตรวจสอบให้สามารถใช้งาน

ได้ในยามฉุกเฉิน
♦ หากเป็นไปได้ ควรใช้ม่านและพรมท่ีสามารถป้องกันการติดไฟ

ได้ 
◉ สิ่งของที่ควรจัดเตรียมไว้ในที่พัก กรณีเกิดแผ่นดินไหว เช่น 

♦ อาหารกระป๋องหรืออาหารสำาเร็จรูป สำาหรับ 3 วัน
♦ นำ้าดื่มอย่างน้อย 3 ลิตร / วัน / คน สำาหรับอย่างน้อย 3 วัน
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♦ เชื้อเพลิง เช่น เตาแก๊สแบบพกพา และไฟฉาย 
♦ สิ่งของที่ควรนำาติดตัวไป หากต้องอพยพหนีภัย 
♦ อาหารและนำ้า
♦ ยาประจำาตัว และเครื่องมือรักษาพยาบาลขั้นต้น 
♦ วิทยุพร้อมถ่านสำารอง 
♦ เสื้อผ้ารวมทั้งเสื้อกันหนาว 
♦ ไฟฉายและเทียนไข ไม้ขีดไฟ

16.5 กรณีประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในระหว่างเดินทางควรทำาอย่างไร
1. ถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ ให้ทำาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แล้วเคลื่อน

ย้ายผู้บาดเจ็บไปที่ๆ ปลอดภัย จากนั้นโทรเรียกรถพยาบาล 119 
2. เลื่อนรถที่เก่ียวข้องไปยังสถานท่ีๆ ปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

ที่อาจเกิดซ้ำา และเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร
3. โทรแจง้ตำารวจที ่110 เพือ่ขอความชว่ยเหลือและรบัคำาแนะนำาเพิม่

เติมโดยก่อนตำารวจจะมาถึงท่ีเกิดเหตุ ควรเตรียมจดหมายเลข
ทะเบียนรถหมายเลขใบอนุญาตขับข่ี ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เพื่อมอบให้กับตำารวจ

4. โทรแจ้งบริษัทประกันรถยนต์
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17 		 หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ

17.1 หน่วยงานไทยในญี่ปุ่น

รายชื่อหน่วยงานไทยในญี่ปุ่น หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
ส่วนกลาง 03-5789-2433 03-5789-2428
ฝ่ายกงสุล 03-5789-2449 03-5789-2439

สำานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร / 
ทหารอากาศ

03-3712-0950 03-3719-7507

สำานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก 03-3712-7314 03-3792-6759
สำานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ 03-3792-7033 03-3792-7034
สำานักงานส่งเสริมการค้า 
ในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว

03-3221-9482,
03-3221-9483

03-3221-9484

สำานักงานที่ปรึกษาฝ่าย (B0I)
เศรษฐกิจและการลงทุน

03-3582-1806 03-3589-5176

สำานักงานที่ปรึกษาการเกษตร
ต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว

03-6661-3844 03-3791-1400

สำานักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรม
ประจำาประเทศญี่ปุ่น

03-6450-2490 03-6450-2491 

สำานักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น 03-5422-7014-15 03-5422-7016
สำานักที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
การคลัง ประจำากรุงโตเกียว

03-6721-9842 03-6721-9843 
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การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำานักงานโตเกียว (TAT)

03-3218-0337,
03-3218-0355

03-3218-0655

สำานักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย
ในประเทศญี่ปุ่น

03-5424-0652 03-5424-0658

บริษัทการบินไทย จำากัด (มหาชน)
โตเกียว (Navi Dial)

03-3503-3311,
0570-064-015

03-3593-0759 

บริษัทการบินไทย จำากัด (มหาชน)
สนามบินนาริตะ

0476-34-8329 0476-34-8328

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
สาขาโตเกียว

03-3503-3333 03-3502-6420 

ศูนย์อาเซียน 03-5402-8001 03-5402-8005
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 06-6262-9226,

06-6262-9227
06-6262-9228 

สำานักงานส่งเสริมการค้า ในต่าง
ประเทศ ณ นครโอซากา

06-6262-4418 06-6271-1053

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 สำานักงานโอซากา (สอก.)

06-6543-6654 06-6543-6660

บริษัทการบินไทย จำากัด (มหาชน)
โอซากา

06-6202-5591 06-6202-4758

บริษัทการบินไทย จำากัด (มหาชน)
 สนามบินคันไซ

0724-56-5140 0724-56-5144 

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
โอซากา

06-6263-7100 06-6263-6285
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สำานักงานส่งเสริมการค้า ในต่าง
ประเทศ ณ เมืองฟุคุโอกะ

092-751-6311 092-751-6522

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ฟุคุโอกะ 

092-725-8808 092-735-4434 

บริษัทการบินไทย จำากัด (มหาชน)
 ฟุคุโอกะ 

0570-064-015

บริษัทการบินไทย จำากัด (มหาชน)
ฟุคุโอกะ (สนามบิน) 

092-477-7870 092-477-0345

บริษัทการบินไทย จำากัด (มหาชน) 
นาโกยะ 

052-963-8585 052-963-8584

บริษัทการบินไทย จำากัด (มหาชน) 
นาโกยะ (สนามบิน) 

0569-38-1021 0569-38-1023

สำานักงานตัวแทนส่งเสริมการค้า 
ณ เมืองฮิโรชิมะ

082-249-9911 082-249-9921

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เมืองนาโกยะ 052-963-3451 052-963-3457
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เมืองนาฮะ 098-885-1534 098-885-1534 

17.2 องค์กร NGO ญี่ปุ่นที่ให้ความช่วยเหลือคนไทย

ชื่อองค์กร ท้องที่	 หมายเลขโทรศัพท์

1 HELP Tokyo 03-3368-8855
2 AMDA Tokyo 03-5285-8088
3 OC NET Tokyo 03-3730-0556
4 SHARE Tokyo 03-5800-4778
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5 SAALAA Kanagawa 045-901-3527
6 MINATO MACHI CLINIC Kanagawa 045-453-3673
7 KALABAW NO KAI Kanagawa 045-662-5699
8 HAND IN HAND Chiba 043-224-2154
9 KHOB KHUN MAK Chiba 047-350-3257
10 OASIS Yamanashi 055-252-1244
11 INTERNATIONAL NETWORK

OF ENGAGED BUDDHISTS
Aichi 0565-88-1972

12 KARUNA NO KAI Osaka 072-729-3538
13 ASIAN PEOPLE TOGETHER Kyoto 075-431-0351
14 JAPAN-THAILAND EDUCATION

EXCHANGE SOCIETY
Kyoto 090-1443-0684

15 CAN HELP THAILAND Nagoya 052-566-5131

17.3 สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น

ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น ท้องที่ หมายเลขโทรศัพท์

สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองญ่ีปุ่น โตเกียว
Information Center Tokyo

กรุงโตเกียว 03-5796-7112,
0570-013-904

สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองญ่ีปุ่น โยโกฮามะ คานางาวะ 045-769-1720
สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น ซับโปโร ฮอกไกโด 011-261-7502
สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น เซ็นได มิยากิ 022-256-6076
สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น นาโกยะ ไอจิ 052-559-2150
สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น โอซากา โอซากา 06-4703-2100
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สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น โกเบ เฮียวโกะ 078-391-6377
สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น ฮิโรชิมะ ฮิโรชิมะ 082-221-4411
สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น ทาคามาซึ คางาวะ 087-822-5852
สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น ฟุคุโอกะ ฟุคุโอกะ 092-623-2400
สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น นาฮะ โอกินาวะ 098-832-4185

17.4 หน่วยงานญี่ปุ่นที่ให้คำาปรึกษาทางโทรศัพท์ (ภาษาญี่ปุ่น) (สำานักงาน
ทนายความ)

เมือง หมายเลขโทรศัพท์ เมือง หมายเลขโทรศัพท์

Kushiro 0154-41-0214 Kyoto 075-212-0010
Asahikawa 0166-51-9527 Shiga 0775-11-2225
Sapporo 011-272-1010 Nara 0742-23-9300
Hakodate 0138-41-0232 Osaka 06-6363-0080
Aomori 0177-77-7285 Wakayama 0734-22-4580
Iwate 019-651-5095 Kobe 078-341-2940
Akita 0188-62-3770 Okayama 086-223-4401
Sendai 022-214-1054 Hiroshima 082-222-4915
Yamagata 0236-22-2234 Tottori 0857-22-3912
Fukushima 0245-34-2334 Shimane 0852-21-3464
Gunma 0272-35-6900 Yamaguchi 0839-22-0087
Tochigi 028-689-9002 Kagawa 0878-22-3693
Ibaraki 0292-28-9800 Tokushima 0886-52-5768
Tokyo 03-3580-0082 Kochi 088-822-4870
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Chiba 043-221-7330 Ehime 0899-41-6279
Yokohama 045-212-0010 Yamanishi 0552-35-7202
Saitama 048-866-9845 Fukuoka 092-733-0333
Kawagoe 049-226-3972 Kumagaya 048-521-0844
Niigata 025-222-5551 Saga 0952-24-3411
Nagano 0262-32-3658 Nagasaki 0958-23-1236
Shizuoka 054-252-0008 Oita 0975-36-1458
Hamamatsu 053-455-3009 Kumamoto 090-3661-3133
Numazu 0559-31-1848 Miyazaki 0985-22-2466
Nagoya 052-203-1651 Kagoshima 0992-26-3765
Gifu 0582-65-0020 Okinawa 098-865-3737
Mie 0592-24-0999 Kanazawa 0762-22-7570
Toyama 0764-21-4811 Takaoka 0766-22-0765
Fukui 0766-23-5255

17.5 ศูนย์ให้คำาปรึกษาปัญหาเด็กในกรุงโตเกียว

ศูนย์ปรึกษาปัญหาเด็กในโตเกียว หมายเลขโทรศัพท์

ศูนย์ปรึกษาปัญหาเด็กเขตชินจูกุ 03-5937-2311,
03-5937-2314,
03-5937-2317

ศูนย์ปรึกษาปัญหาเด็กเขตโคโท 03-3640-5432
ศูนย์ปรึกษาปัญหาเด็กเขตชินางาวะ 03-3474-5442
ศูนย์ปรึกษาปัญหาเด็กเขตเซตากายะ 03-5477-6301
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ศูนย์ปรึกษาปัญหาเด็กเขตสุกินามิ 03-5370-6001
ศูนย์ปรึกษาปัญหาเด็กเขตคิตะ 03-3913-5421
ศูนย์ปรึกษาปัญหาเด็กเขตอาดาจิ 03-3854-1181
ศูนย์ปรึกษาปัญหาเด็กเขตฮาจิโอจิ 0426-24-1141
ศูนย์ปรึกษาปัญหาเด็กเขตทาจิกาวะ 0425-23-1321
ศูนย์ปรึกษาปัญหาเด็กเขตโคไดระ 0424-67-3711
ศูนย์ปรึกษาปัญหาเด็กเขตทามะ 0423-72-5600 

17.6 ศูนย์ให้คำาปรึกษาปัญหาเยาวชนในกรุงโตเกียว

ศูนย์ปรึกษาเยาวชน หมายเลขโทรศัพท์	

ศูนย์ปรึกษาเยาวชนเขตโอโมริ 03-3763-0012
ศูนย์ปรึกษาเยาวชนเขตเซตากายะ 03-3419-0019
ศูนย์ปรึกษาเยาวชนเขตชินจูกุ 03-3372-8335
ศูนย์ปรึกษาเยาวชนเขตสุงาโมะ 03-3918-9214
ศูนย์ปรึกษาเยาวชนเขตไทโต 03-3828-1044
ศูนย์ปรึกษาเยาวชนเขตเอโดกาวะ 03-3651-8567
ศูนย์ปรึกษาเยาวชนเขตทาจิกาวะ 0425-22-6938
ศูนย์ปรึกษาเยาวชนเขตฮาจิโอจิ 042-6179-1082 

17.7 หน่วยงานสำาคัญอื่น

ชื่อหน่วยงานในประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์

สถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุ่นประจำาประเทศไทย กรุงเทพฯ 66-2-207-8500
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำาประเทศไทย เชียงใหม่ 66-53-203-367
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ชื่อหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น หมายเลขโทรศัพท์

แจ้งไฟไหม้หรือเรียกรถพยาบาลหรือเรียกหน่วยกู้ภัย 119
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายต่อตำารวจ 110
พยากรณ์อากาศของท้องถิ่นที่ตนอาศัย 177
พยากรณ์อากาศกรุงโตเกียว 03-177
สอบถามเวลา 117

17.9 Websites ต่างๆ

	หน่วยงาน Websites
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว http://www.thaiembassy.jp

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา http://www.thaiconsulate.jp

กระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ http://www.dsdw.go.th

กรมส่งเสริมการส่งออก http://www.thaitrade.com

สำานกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ http://www.boi.go.th 

สำานักงานการท่องเที่ยวฯ ณ กรุงโตเกียว http://www.thailandtravel.or.jp

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย http://www.tourismthailand.org

บริษัทการบินไทย จำากัด (มหาชน) http://www.thaiair.co.jp

รัฐบาลไทย http://www.thaigov.go.th

กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น http://www.mofa.go.jp 

สถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุ่นประจำาประเทศไทย http://www.th.emb-japan.go.jp

สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น http://www.immi-moj.go.jp

รัฐบาลญี่ปุ่น http://www.kantei.go.jp 

Japan Information Network http://www.nippon-jin.com



คู่มือคนไทยในญี่ปุ่น122

18  	 ประเทศญีปุ่น่โดยสงัเขป	(มารูจ้กัญีปุ่น่กนัเถอะ)

 เมืองหลวง กรุงโตเกียว (ประชากรประมาณ 12 ล้านคน)
 จำานวนประชากร 126.89 ล้านคน (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2558) มี

ประชากรมาก เป็นอันดับ 10 ของโลก
 ภาษาญี่ปุ่น ศาสนาพุทธ ลัทธิชินโต
 ภูมิอากาศ มี 4 ฤดู 

1. ฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค.-พ.ค.) อุณหภูมิเฉลี่ยในกรุงโตเกียว 14.4 องศา
เซลเซียส

2. ฤดูร้อน (มิ.ย.-ส.ค.) อุณหภูมิเฉลี่ย 25.4 องศาเซลเซียส มีฝนตก
ช่วงต้นฤดู 

3. ฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย.-พ.ย.) อุณหภูมิเฉลี่ย 18.2 องศาเซลเซียส มีพายุ
ไต้ฝุ่นมากในเดือน ก.ย. 

4. ฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) อุณหภูมิเฉลี่ย 5.8 องศาเซลเซียส
 พื้นที่ 362,222 ตารางกิโลเมตร พื้นนำ้า 0.8 เปอร์เซนต์ใหญ่เป็นอันดับ

ที่ 62 ของโลก
 วนัชาติญีปุ่่น 23 ธนัวาคม (วนัพระราชสมภพของสมเดจ็พระจกัรพรรดิ

อาคิฮิโตะ)
 นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน นาย ชินโซ อาเบะ (Mr.Shinzo Abe)
 สกุลเงิน เยน (YEN) 100 เยน เท่ากับประมาณ 30 บาท (ณ เดือน

ตุลาคม 2558)
 ระบบไฟฟ้า 100 โวลท์ 50/60 เฮิรตซ์
 การคมนาคม การเดนิทางส่วนใหญ่ของคนญีปุ่น่ในเมอืงใหญ่ใช้รถไฟฟ้า 

มีทั้งรถไฟฟ้าบนดิน รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟความเร็วสูง (ชินกันเซน)
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 สินค้าส่งออก ได้แก่ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆ รถยนต์ เครื่องใช้
ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากโลหะเหล็ก และเหล็กกล้า สิ่งทอ และ
เครื่องบริโภค

 สนิค้านำาเข้า เครือ่งจกัร ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม ผลติภณัฑ์อาหาร วตัถดุบิ
ต่างๆ สิ่งทอ

 รหัสโทรศัพท์ โทรศัพท์จากต่างประเทศเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กด 81+ 
ความหมายและอาณาเขต

ญ่ีปุ่น(ชาวญี่ปุ่นเรียกประเทศตนเองเป็น Nippon/Nihon/นิปปอน/
นิฮง หมายถึง ถิ่นกำาเนิดของดวงอาทิตย์) เป็นประเทศหมู่เกาะใน ภูมิภาค
เอเชยีตะวนัออก ตัง้อยูใ่นมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทร
เกาหลีและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีทะเลญี่ปุ่นก้ัน ทิศเหนือติดกับ
ประเทศรัสเซียมีทะเลโอฮอส์คเป็นเส้นแบ่งแดน ญีปุ่น่ประกอบด้วยหมูเ่กาะ
กว่า 3,000 เกาะ เกาะทีใ่หญ่ทีสุ่ด คือ ฮอนชู ฮอกไกโด ควิช ูและชโิกกุ ตาม
ลำาดับภูเขาไฟที่สูงที่สุดของประเทศ คือ ภูเขาไฟฟูจิ
การเมืองการปกครอง

ญี่ปุ่นปกครองด้วยระบอบเสรีประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมี
รัฐสภาเป็นสถาบันสูงสุดของรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล 
นอกจากนี้ ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้มีการบัญญัติไว้ว่าสมเด็จพระ
จักรพรรดิทรงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ มิใช่องค์ประมุขและไม่มีอำานาจ
ในการบริหารประเทศ
รัฐสภาประกอบด้วย	2	สภา
 สภาผูแ้ทนราษฎร มสีมาชิก 480 คน มาจากการเลือกต้ังท่ัวประเทศ มี

วาระการดำารงตำาแหน่ง 4 ปี
 วุฒิสภา มีสมาชิก 242 คน มีวาระการดำารงตำาแหน่ง 6 ปี โดยเลือกตั้ง

จำานวน ครึ่งหนึ่งสลับกันไปทุก 3 ปี
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การแบ่งเขตการปกครอง
ญี่ปุ่นแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 47 จังหวัด และ 8 ภูมิภาค

1. ฮอกไกโด มี 1 จังหวัด (1) ฮอกไกโด
2. โทโฮคุ มี 6 จังหวัด (2) อาโอโมริ (3) อิวาเทะ (4) มิยาหงิ (5) อาคิ

ตะ (6) ยามางาตะ (7) ฟุคุชิมะ
3. คันโตะ มี 7 จังหวัด (8) อิบารากิ (9) โทจิหงิ (10) กุมมะ (11) ไซ

ตามะ (12) ชิบะ (13) กรุงโตเกียว (14) คานางาวะ
4. จูบุ มี 9 จังหวัด (15) นีงาตะ (16) โทยามะ (17) อิชิคาวะ (18) ฟุ

คุอิ (19) ยามานาชิ (20) นางาโนะ (21) กิฟุ (22) ชิซึโอกะ (23) 
ไอจิ

5. คันไซ มี 7 จังหวัด (24) มิเอะ (25) ชิกะ (26) เกียวโต (27) โอซา
กา (28) เฮียวโกะ (29) นาระ (30) วาคายามะ 

6. จูโกกุ มี 5 จังหวัด (31) โททโทริ (32) ชิมาเนะ (33) โอคายามะ 
(34) ฮิโรชิมะ (35) ยามากุจิ

7. ชิโกกุ มี 4 จังหวัด (36) โทคุชิมะ (37) คางาวะ (38) เอฮิเมะ (39) 
โคจิ

8. คิวชูและโอกินาวะ มี 8 จังหวัด (40) ฟุคุโอกะ (41) ซางะ (42) นา
งาซากิ (43) คุมาโมโตะ (44) โออิตะ (45) มิยาซากิ (46) คาโกชิ
มะ (47) โอกินาวะ

คำาว่า จังหวัดในภาษาญี่ปุ่นออกเสียงได้ 4 แบบ คือ
1. โทะ ใช้เฉพาะโตเกียว ซ่ึงเป็นเมอืงหลวง คอื โตเกยีวโทะ หรอื กรุง

โตเกียว
2. โด ใช้เฉพาะ ฮอกไกโด 
3. ฟุ ใช้กับเมืองเกียวโตและโอซากา
4. เคน ใช้กับจังหวัดที่เหลือ
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เศรษฐกิจ
 อุตสาหกรรมเน้นการผลิต มีการนำาเข้านำ้ามันดิบและแร่เหล็ก เพื่อนำา

ไปผลิตรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ประเทศคู่ค้าที่สำาคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ประเทศในเอเชียตะวันออก

และตะวันออกเฉียงใต้ สหภาพยุโรป ซาอุดิอาระเบียและจีน
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19	 		 วันหยุดราชการของญี่ปุ่น

1 มกราคม New Year’s Day / วันขึ้นปีใหม่

วันจันทร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม Coming of Age Day / วันผู้บรรลุ
นิติภาวะ

11 กุมภาพันธ์ National Foundation Day / วัน
ชาติ

20 มีนาคม Spring Equinox Day / วันเริ่มต้น
ฤดูใบไม้ผลิ 

29 เมษายน Showa Day / วันโชวะ

3 พฤษภาคม Constitution Day / วนัรฐัธรรมณญู

5 พฤษภาคม Children’s Day / วันเด็ก

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม Ocean Day / วันทะเลแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือนกันยายน Respect for the Aged Day / วัน
ผู้สูงอายุ

23 กันยายน Autumn Equinox Day / วันเริม่ต้น
ฤดูใบไม้ร่วง

วันจันทร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม Health-Sports Day / วันกีฬาแห่ง
ชาติ

3 พฤศจิกายน Cultural Day / วันวัฒนธรรม

23 พฤศจิกายน Labour Day / วันแรงงาน

23 ธันวาคม H.M.the Emperor’s Birthday / 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
จักรพรรดิ
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20	 		 ประเพณีหรืองานเทศกาลต่างๆ	ในญี่ปุ่น

 เดือน 1 (มกราคม) 
◉ วนัที ่1 วนัขึน้ปีใหม่ เม่ือถงึเทศกาลปีใหม่ชาวญีปุ่่นจะรบัประทาน

โมจิ หรือซุปโมจ ิและจะไปไหว้พระขอพรทีวั่ด หลังจากนัน้กจ็ะนำา
ต้นไม้ชื่อมาซึ มาวางไว้ที่หน้าบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว 
และประดับด้วยไม้ไผ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ท่ีหมายถึงความซื่อตรง 
ซื่อสัตย์เหมือนลำาไผ่ และความอ่อนน้อมแต่แข็งแรงเหมือนต้นไผ่
ซึ่งทนทานต่อสภาพอากาศ

◉ วนัจนัทร์ที ่2 ของเดอืน เป็นวันผู้บรรลุนติภิาวะชายหญงิชาวญีปุ่น่
ที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะถือว่าเป็นผู้ใหญ่ โดยแต่ละเขต/
อำาเภอของญีปุ่น่จะจดัทำาพธิต่ีางๆ และให้ชายหญงิทีม่อีายคุรบ 20 
ปี มาเข้าร่วมพิธี ผู้ชายญี่ปุ่นจะใส่ชุดสากลหรือชุดฮาโอริ ส่วนผู้
หญิงญี่ปุ่นจะสวมใส่ชุดกิโมโน

 เดือน 2 (กุมภาพันธ์) 
◉ วันที่ 3 พิธีโปรยถั่วปัดรังควาน (เส็ตซึบุน) ชาวญี่ปุ่นจะนำาถั่วโปรย

ในบ้านและบริเวณนอกบ้านเพื่อไล่ส่ิงไม่ดีออกจากบ้าน และให้มี
แต่สิ่งดีๆ เข้ามาในบ้าน หลังจากนั้นก็จะรับประทานเมล็ดถั่ว
จำานวนเท่ากบัอายขุองตนเองเพราะเชือ่ว่ารบัประทานแล้วจะทำาให้
มีสุขภาพแข็งแรง

◉ วันที่ 14 วันแห่งความรัก (วาเลนไทน์) เป็นวัฒนธรรมของตะวัน
ตก ซึง่ผูห้ญงิญีปุ่่นจะแสดงความรักโดยการมอบชอ็กโกแลตให้กบั
ผู้ชายที่เป็นคนรัก เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ฯลฯ
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 เดือน 3 (มีนาคม) 
◉ วันที่ 3 วันเด็กผู้หญิง (ฮินะมาซึริ) บ้านที่มีบุตรสาวจะนำาตุ๊กตามา

ตั้งไว้ในบ้านเพราะเชื่อว่าจะนำามาซึ่งความสุข
◉ วันที่ 14 ไวท์เดย์ เป็นวันท่ีผู้ชายญี่ปุ่นจะมอบช็อกโกแลตหรือ

ดอกไม้ให้แก่ผู้หญิงซึ่งมอบช็อกโกแลตให้ตนในวันวาเลนไทน์
◉ วนัที ่20 วนัเริม่ต้นฤดใูบไม้ผลิ วันท่ีเวลากลางวันและกลางคืนเท่า

กัน ถือเป็นการเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ และเป็นวันไหว้อัฐิบรรพบุรุษที่
สุสาน (โอฮากะมาอิริ) ญาติพี่น้องจะมารวมกันเพื่อไปทำาความ
สะอาดสุสาน และนำาดอกไม้ไปไหว้อัฐิบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว 

◉ ช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิคือช่วงปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน 
เป็นช่วงดอกซากุระบานซึ่งครอบครัวชาวญี่ปุ่นมักจะนำาอาหารไป
นั่งรับประทานในสวน เพื่อชมดอกซากุระ (ฮานามิ)

 เดือน 5 (พฤษภาคม) 
◉ วันที่ 5 วันเด็ก ครอบครัวที่มีบุตรชายจะนำาผ้าที่เป็นรูปปลา (โคอิ) 

มาแขวนไว้ที่หน้าบ้าน
◉ วันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน วันแม่ วันระลึกถึงพระคุณมารดา ชาว

ญี่ปุ่นมักจะนำาดอกไม้ (คาร์เนชัน) ไปมอบให้มารดา
◉ ช่วงต้นเดอืนพฤษภาคม เป็นช่วงทีช่าวญีปุ่น่มกัจะลาพกัผ่อนตดิต่อ

กันหลายวนัเพือ่กลบัภูมลิำาเนา หรอืไปท่องเทีย่ว (Golden Week) 
 เดือน 6 (มิถุนายน) 

◉ วนัอาทิตย์ที ่3 ของเดอืน วนัพ่อ วนัระลกึถงึพระคณุบดิา ชาวญีปุ่น่
มักจะนำาของขวัญไปมอบให้บิดา

 เดือน 7 (กรกฎาคม) 
◉ วนัที ่7 วนัเทศกาลทานาบาตะ ชาวญีปุ่น่ทีป่ระสงค์สิง่ใดกจ็ะเขยีน

คำาขอพรลงในกระดาษสแีละนำาไปแขวนกบักิง่ไผ่ทีต่ดัมาเสยีบไว้ท่ี
หน้าบ้าน
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◉ ในเดือนกรกฎาคมจะมีวันที่เริ่มเปิดให้เล่นนำ้าทะเลได้ (อุมิบิรากิ) 
◉ ช่วงเดอืนกรกฎาคม-สิงหาคม เป็นเทศกาลดอกไม้ไฟ (ฮานาบทิาอิ

คาอิ)
 เดือน 8 (สิงหาคม) 

◉ วันที่ 15 วันเทศกาลโอบง ชาวญี่ปุ่นจะกลับภูมิลำาเนาเพื่อเยี่ยม
บิดามารดา และญาติพี่น้อง และไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว

 เดือน 9 (กันยายน)
◉ วันที ่23 วนัเริม่ต้นฤดใูบไม้ร่วง วันทีเ่วลากลางวนัและกลางคืนเท่า

กันถือเป็นการเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วง และเป็นวันไหว้อัฐิบรรพบุรุษที่
สุสาน (โอฮิกัง)

 เดือน 11 (พฤศจิกายน)
◉ วันที่ 3 วันพิธีเด็กทางชินโต (ชิจิโกะซัง) ครอบครัวใดที่มีบุตรอายุ 

ครบ 3 ขวบ 5 ขวบ และ 7 ขวบ จะพาไปไหว้ศาลเจ้า เพื่อขอให้
บุตรมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ซึ่งชาวญี่ปุ่นถือว่าเลข 3, 5 และ 7 
เป็นเลขดีมีโชค หากเป็นบุตรสาวมักจะพาไปเมื่ออายุครบ 3 ขวบ 
และ 7 ขวบ หากเป็นบุตรชายมักจะพาไปเมื่ออายุครบ 5 ขวบ

 เดือน 12 (ธันวาคม) 
◉ วนัที ่25 วนัครสิต์มาส ชาวญีปุ่น่เฉลมิฉลองตามวฒันธรรมตะวนัตก
◉ ในช่วงปลายปี ชาวญี่ปุ่นจะทำาความสะอาดบ้านเพื่อต้อนรับวันปี

ใหม่
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21 		 การให้บริการด้านกงสุลของสถานกงสุลใหญ่	
ณ	นครโอซากา

1. ที่อยู่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ
Bangkok Bank Bldg., 4th Fl. 
1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-
ku Osaka 541-0056

ชั้น 4 ตึกธนาคารกรุงเทพ 
1-9-16 คิวทาโรมาจิ ชูโอคุ 
โอซากา 541-0056

แผนที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

 

โทรศัพท์  06 – 6262 – 9226 –7
โทรสาร  06 – 6262 –9228
การเดินทาง สถานีรถไฟใต้ดินสายซาไกซูจิ (สีน้ำาตาล) หรือสายชูโอ  

(สีเขียว) ลงที่สถานีซาไกซูจิฮอมมาจิ ออกทางประตู
หมายเลข 7
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2. เว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ 
www.thaiconsulate.jp

3. เวลาทำาการ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 น. – 12.30 น. และเวลา 13.30 น. – 

17.30 น.ท่านสามารถดูวันหยุดทำาการได้ที่เว็บไซต์ของสถานกงสุล
ใหญ่ฯ ที่ www.thaiconsulate.jp

4.เวลาทำาการ
ฝ่ายวีซ่า 

ยื่นขอวีซ่าและรับรองเอกสารญี่ปุ่น 
เวลา 09.30 น. - 11.30 น.
รับหนังสือเดินทางและเอกสารคืนในวันทำาการถัดไป
เวลา 13.30 น. – 15.00 น.

ฝ่ายนิติกรณ์ไทยและทะเบียนราษฎร
เวลา 09.30 น. - 12.00 น. และ
เวลา 13.30 น. – 15.00 น.

รับรองเอกสารญี่ปุ่น
เวลา 9.30 น. - 12.00 น.

5.สถานกงสุลใหญ่ฯ จัด “กงสุลสัญจร”
 ซึง่เป็นการเดนิทางไปให้บรกิารด้านงานกงสุลแก่คนไทยในพืน้ที่
ต่างๆ ท่านสามารถดูกำาหนดการจัดกงสุลสัญจรได้ที่เว็บไซต์ของสถาน
กงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thaiconsulate.jp
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การรับรองเอกสารญี่ปุ่น
 ในบางกรณี ท่านต้องนำาเอกสารไปให้กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

ที่โอซากา (ไกมุโช โอซากา) รับรอง ตามที่อยู่ดังนี้
ไกมุโช โอซากา
4-1-76 โอเตะมาเอะ จูโอคุ โอซากาชิ โอซากาฟุ
4-1-76 Otemai, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka-Fu
โทร. 06-6941-4700

ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตคันไซ
   หากท่านต้องการทำารีเอนทรี่วีซ่า (การขออนุญาตกลับเข้าญี่ปุ่นอีกครั้ง) 
หรอืมอบตวักลบัประเทศไทย ท่านสามารถตดิต่อกบัสำานกังานตรวจคนเขา้
เมือง (นิวกัง) ได้ ดังนี้
1. สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง โอซากา

ที่อยู่ 1-29-53 นังโค คิตะ ซูมิโนคุ โอซากา (1-29-53 Nanko kita, 
Suminoe-ku, Osaka)
โทรศัพท์ 06-4703-2100
เวลาทำาการ จันทร์ – ศุกร์ 9:00-12:00 น. และ 13:00-16:00 น.

2. สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง เกียวโต โทรศัพท์  075-752-5997
3. สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง นารา โทรศัพท์  0742-23-6501
4. สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง วากายามา  โทรศัพท์  073-422-8778
5. สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง โอสุ จ.ชิกะ  โทรศัพท์  077-511-4231
6. สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง โยกาอิจิ จ.มิเอะ โทรศัพท์  0593-52-5695
7. สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง โกเบ จ. เฮียวโกะ โทรศัพท์  078-391-6377
กรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุฉุกเฉิน

1.  เรียกรถพยาบาล โทรศัพท์เบอร์ 119
ถ้าเป็นโทรศัพท์สาธารณะ ท่านไม่ต้องหยอดเหรียญ เพียงแต่ยกหู
โทรศัพท์ แล้วกดปุ่มฉุกเฉิน
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2.  ขอ้มลูเกีย่วกบัโรงพยาบาลและคลนิกิทีใ่หบ้รกิารฉกุเฉนิ ในกรณท่ีี
ไม่ต้องการรถพยาบาล

 Osaka Municipal Emergency Information Service
 โทร. 06-6543-9999 (24 ช.ม. / เปิดตลอดทั้งปี)
 Osaka Prefectural Emergency Medical Information Center
 โทร. 06-6761-1199 (ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลเท่านั้น)
การปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัย

 ท่านสามารถติดต่อศูนย์ข้อมูลโอซากา
 6-4-20 เทนจินบาชิ คิตะคุ โอซากา (Tenjinbashi, Kita-Ku, 

Osaka)
 โทร. 06-6242-1177 โทรสาร 06-6354-8601
 วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 10.00 – 19.00 น. (หยุดวันอังคาร)
 วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 10.00 – 17.00 น.

การติดต่อเรื่องไฟฟ้า
 ท่านสามารถติดต่อสำานักงานการไฟฟ้าเขตคันไซเพื่อขอใช้หรือ

ยกเลิกการใช้ไฟฟ้าได้ที่
 ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 06-6441-8821  
 วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 09.00 – 17.00 น.
 นอกจากนี้ ท่านยังสามารถยื่นขอใช้ไฟฟ้าทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ 
 www.kepco.co.jp

การติดต่อเรื่องแก๊ส
 ทา่นสามารถตดิตอ่บริษทั โอซากาแก๊ส จำากัด เพือ่ขอใช้หรอืยกเลกิ

การใช้แก๊สได้ที่
 ศูนย์บริการลูกค้า
 โทร. 0120-0-94817
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 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 19.00 น.
 วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 09.00 – 17.00 น. 
 แจ้งแก๊สรั่ว โทร. 0120-0-19424 (24 ช.ม.)

การให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าส�าหรับนักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ
Osaka International House Foundation
Planning & Communications Department
8-2-6 Uehommachi, Tennoji-ku, Osaka
โทร. 06-6772-7327 เวลา 09.00 – 17.30 น. (วันจันทร์ – ศุกร์)
http://www.ih-osaka.or.jp

Japan Student Services Organization (JASSO)
Information Center
Kobe Satellite 1-2-8 Wakihamacho, Chuo-ku, 
Kobe-shi, Hyogo 651-0072
โทร. 078-242-1745 เวลา 09.00 – 17.00 น. (วันจันทร์ – ศุกร์)

การท�าใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
1.		 การแปลใบอนญุาตขบัขีเ่ปน็ภาษาญีปุ่น่	ทา่นสามารถตดิตอ่สหพนัธ์

รถยนต์แห่งญี่ปุ่น	(เจเอเอฟ)	
โอซากา

2-1-5 นาคาโฮซูมิ อิบาราคิชิ โอซากา 
2-1-5 Nakahozumi, Ibaraki-Shi, Osaka-Fu)
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โทร. 072-645-1300 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.30 น.)
โอซากา	-	เทนโปซาน

5-6-18 โคเซอิ มินาโตคุ โอซากาชิ โอซากา 
5-6-18 Kosei Minato-Ku, Osaka-Shi, Osaka-Fu
โทร. 06-6577-1155 

โอซากา	-	เซนโบคุ
215-1 ฮิกาชิ ยามานาคะคุ ซาไกชิ โอซากา 
215-1 Higashi Yamanaka-Ku, Sakai-Shi, Osaka-Fu
โทร. 072-239-2009

โอซากา	-	ฮิกาชิโอซากา
3-30 อาราโมโตชินมาจิ ฮิกาชิ โอซากา ชิ โอซากา 
3-30 Aramotoshin-Machi, Higashi Osaka-Shi, Osaka-Fu
โทร. 06-6618-5005

เกียวโต
41 โอยานากิโช คะมิโทบะ มินามิคุ เกียวโตชิ เกียวโต 
41 Oyanagi-Cho, Kamitoba, Minami-Ku, Kyoto-Shi, Kyoto
โทร. 075-682-6000

เกียวโต	–	คะระซูมะ
418 โฮริมาซุโจ คาราซุมะโดริ มารุทามาชิอางารุ คามิเกียวคุ 
เกียวโตชิ 

เกียวโต	
418 Horimatsu-Cho, Karasumadori, Marutamashiagaru,
Kamikyo-Ku, Kyoto-Shi, Kyoto-Fu 
โทร. 075-212-1100



คู่มือคนไทยในญี่ปุ่น136

เฮียวโกะ
2-4-13 ชิคาโนชิตะโดริ นาดะคุ โกเบชิ เฮียวโกะ 
2-4-13 Shikanoshitadori, Nada-Ku, Kobe-Shi, Hyogo
โทร. 078-871-7561

เฮียวโกะ	-	อะมากาซากิ
1-31-18 นิชิ โคยะ อะมางาซากิชิ เฮียวโกะ 
1-31-18 Nishi Koya, Amagasaki-Shi, Hyogo 
โทร. 06-6436-1885

เฮียวโกะ	–	ฮิเมจิ
3-34 ฮิงาชิ โนบุซุเอะ ฮิเมจิชิ เฮียวโกะ 
3-34 Higashi Nobusue, Himeji-Shi, Hyogo
โทร. 079-223-0021

ชิกะ
5-11-1 อิจิริยามะ โอสุชิ ชิกะ 
5-11-1 Ichiriyama, Osu-Shi, Shiga-Ken
โทร. 077-544-3300

นารา
109-1 โทคุโจโจ นาราชิ นารา 
109-1 Tokujo-Cho, Nara-Shi, Nara-Ken
โทร. 0742-61-0006

วากายามา
640-3 โคซาอิกะ วากายามาชิ วากายามา
640-3 Kozaika, Wakayama-Shi, Wakayama-Ken
โทร. 073-421-5355
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2.	สอบถามเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
โทรศัพท์ 06-6906-0055

3.	สถานที่สอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
3.1 ศูนย์สอบใบอนุญาตขับขี่คาโดมะ
ที่อยู่ 23-16 อิจิบังโจ คาโดมะ โอซากา
23-16 Ichiban-cho, Kadoma-shi, Osaka-Fu) 
โทร. 06-6908-9121 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)
(รถไฟสายเคฮันลงที่สถานีฟุรุคาวะบาชิ (Furukawabashi) ออก
ประตูทางด้านขวา (ทิศใต้) ต่อรถเมล์เคฮัน ลงป้ายที่ 2 “ชิเคนโจ
มาเอะ” (Shikenjomae) 
3.2 ศูนย์สอบใบอนุญาตขับขี่โคเมียวอิเคะ
ที่อยู่ 5-13-1 ฟุเซยะโจ อิซุมิชิ โอซากา
5-13-1 Fuseya-cho, Izumi-shi, Osaka-Fu
โทร. 0725-56-1881 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)
(รถไฟสายเซมโบกุโคโซกุ (Senbokukosoku) ลงที่สถานีโคเมียว 

อิเคะแล้วเดินไปทางทิศตะวันตก 400 เมตร)
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บทสนาอย่างง่าย

ในกรณีเจ็บป่วย

ช่วยเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินให้ด้วย 救急車を呼んでください。

ช่วยพาไปโรงพยาบาล 病院へ連れて行ってください。

ฉันรู้สึกไม่สบาย 体調が悪いです

ฉันได้รับบาดเจ็บ けがをしています。

ฉันแพ้ยาบางชนิด 薬物アレルギ－があります。

ฉันให้นมลูกอยู่ 授乳s中です。

ฉันตั้งท้องอยู่ 妊娠しています。

ฉันมีบัตรประกันสุขภาพ 保険証があります。

อาการผิดปกติต่างๆ
หืดหอบ 喘息

เอดส์ エイズ

เป็นโรคหัวใจ 心臓病

ความดันโลหิตสูง 高血圧

เบาหวาน 糖尿病

มะเร็ง がん

มีไข้ 発熱

ไอ 咳がでる

ชา しびれ

รู้สึกคลื่นไส้ 吐き気

รู้สึกหนาวสั่น 寒気
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ในกรณีฉุกเฉิน
ช่วยด้วย 助けてください。

สามารถโทรศัพท์ได้ที่ไหน 電話はどこでかけられますか？

สามารถรับอาหารได้ที่ไหน 食べ物はどこでもらえますか？

บ้านพงัไม่มีที่อยู่ 家が壊れて住む所がありません。

ช่วยเขยีนแผนทีเ่ดินทางไปยงัท่ีหลบ
ภัยให้ด้วย

避難所への地図を書いてください。

หนีไปที่ไหนดี どこに逃げたらいいですか？

ขอนำ้า お水をください。

ขอใช้ห้องนำ้า トイレを貸してください。

ข้างในมีคนอยู่ □ คน 中に人が	□	人がいます。

ไฟไหม้ 火事です。

ในกรณีแจ้งตำารวจ
กระเป๋าเงินหาย 財布がなくなりました。

ขโมยเข้าบ้าน 泥棒が入りました。

ป้อมตำารวจอยู่ที่ไหน 交番はどこですか？

มีคนได้รับบาดเจ็บ けが人がいます。

มีอุบัติเหตุจราจร 交通事故が起きました。

ฉันถูกทำาร้ายร่างกาย 暴行を受けました。
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