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คู่มือส�ำหรับผู้พ�ำนักชำวต่ำงชำติเล่มนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลกำรบริกำร

ต่ำง ๆ ของรัฐ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้ทุกท่ำนใช้ชีวิตในอ�ำเภอคำโนยะได้

อย่ำงสะดวกสบำยยิ่งขึ้น ส�ำหรับข้อมูลกำรบริกำรโดยละเอียด กรุณำสอบถำม

กับแผนกที่รับผิดชอบโดยตรง

ข้อมูลติดต่อ

～Welcome to Kanoya～

หน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลการให้บริการ

ที่ว่าการอำาเภอคาโนยะ 20-1 Kyoei-cho Kanoya-shi 0994-43-2111

สามารถ เข ้ า ร ั บค ำ าปร ึ กษา 
หรือยื่นเรื่องที่แผนกต่าง ๆ

ที่ว่าการอำาเภอคาโนยะ อาคารแยก
(ฝ่ายน้ำาประปาและการจัดการน้ำาเสีย) 2-11-18 Kotobuki Kanoya-shi 0994-43-2800

ที่ว่าการอำาเภอคาโนยะ 
ประจำาเขตไอระ

3317 Aira-cho fumoto 
Kanoya-shi 0994-58-7111

ที่ว่าการอำาเภอคาโนยะ 
ประจำาเขตคิโฮะคุ

3914 Kamimobiki Kihoku-cho 
Kanoya-shi 099-486-1111

ที่ว่าการอำาเภอคาโนยะ 
ประจำาเขตคุชิระ

2081 Okazaki Kushira-cho 
Kanoya-shi 0994-63-3111

ศูนย์ให้คำาปรึกษาประกันสุขภาพอำาเภอคาโนยะ 11-6 Kitada-cho Kanoya-shi 0994-41-2110

สามารถเข้ารับการตรวจร่างกาย 
ฉีดวัคซีน ปรึกษาเรื่องสุขภาพ
ของแม่และเด็ก หรือยื่นเรื่องต่าง 
ๆ ได้ที่แผนกสร้างเสริมสุขภาพ



อำเภอคาโนยะอำเภอคาโนยะ

คาบสมุทรโอซุมิ

คาบสมุทรสะซึมะ

①
③

②

จังหวัดคาโกชิม่า

อำาเภอคาโนยะ ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของคาบสมุทรโอซุมิใน
จังหวัดคาโกชิม่า จึงเป็นศูนย์กลางของการคมนาคม 
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม มีประชากรประมาณ 
101,500 คน มีพื้นที่ 448.15 ตร.กม. อากาศค่อนข้าง
อบอุ่น อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 17 องศาเซลเซียส อีกทั้ง
การเกษตร การปศุสัตว์ การประมง ก็มีความโดดเด่นอันเป็น
ผลมาจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ประจำาท้องถิ่น
ที่โด่งดัง ได้แก่ หมูดำา วัวดำา มันหวานพันธุ์สะซึมะ และปลา
คัมปาจิ  นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยพลศึกษาคาโนยะ ซึ่ง
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ รวมถึงฐานทัพทางทะเลและทาง
อากาศประจำากองกำาลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น ทำาให้อำาเภอคา
โนยะเป็นที่รู้จักในระดับประเทศ

สวนนี้มีพื้นที่กว่า 8 เฮกเตอร์ มีกุหลาบกว่า 1,500 ชนิด จำานวน 
35,000 ต้น ถือเป็นสวนกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ในฤดูใบไม้
ผลิและฤดูใบไม้ร่วง จะมี “เทศกาลกุหลาบคาโนยะ” จัดเป็นประจำาทุกปี 
นอกจากนี้ยังสามารถรับประทาน “แกงกะหรี่กุหลาบ” และ “ซอฟต์ครีม
กุหลาบ” ได้บริเวณร้านอาหาร

③ สวนกุหลำบคำโนยะ

ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 68 โดยเสา
โทริอิตั้งอยู่บนหาดทราย ส่วนตัวศาลเจ้าตั้งอยู่บนยอดภูเขาหิน ที่นี่มี
ท่าน “สุกาวาระโนะมิจิซาเนะ” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษาสิง
สถิตย์อยู่ ทำาให้มีนักเรียนมาขอพรให้สอบผ่านกันอย่างล้นหลาม ช่วงที่
นำา้ขึ้น หาดทรายจะจมอยู่ใต้นำา้ ทำาให้ดูเหมือนเกาะลอยอยู่กลางทะเล ที่
นี่จึงโด่งดังเรื่องทิวทัศน์ที่มีความงดงามอย่างยิ่ง

① อำระฮิระเท็นจิน (ศำลเจ้ำสุกำฮำระ)

หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ที่มีโครงสร้างอาคารอันเป็นเอกลักษณ์ 
ภายในโดมของหอสังเกตการณ์แห่งนี้ มีกล้องโทรทัศน์เส้นผ่าศูนย์กลาง
ยาว 65 เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคิวชู สามารถมอง
เห็นดาวระดับความสว่าง 1 ได้อย่างสวยงามเป็นประกายแม้ในเวลากลาง
วัน ส่วนสวนสาธารณะคิโฮะคุอุวาบะ มีลานสำาหรับตั้งแคมป์และยังมี
บังกะโลอีกด้วย

② หอดูดำวคิโฮะคุ สวนสำธำรณะคิโฮะคุอุวำบะ

ข้อมูลโดยย่อและสถำนที่แนะน�ำของคำโนยะ

จุดเด่นของอ�ำเภอคำโนยะ

1



เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
①เรียกรถพยาบาล(คิวคิว) 
อุบัติเหตุบนท้องถนน(โคซือ
จิโกะ) ไฟไหม้(คะจิ) เหตุ
อาชญากรรม(จิเค็ง)

②สถานที่เกิดเหตุ 

③ชื่อผู้แจ้ง  

④เบอร์โทรศัพท์ 

อำาเภอคาโนยะ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อยำมฉุกเฉิน

โทรศัพท์เมื่อเจ็บป่วยกะทันหัน หรือบาดเจ็บสาหัส ทำาให้ต้องไปโรงพยาบาลทันที และเมื่อต้องการเรียกรถดับ
เพลิง

โทรศัพท์เมื่อต้องการเรียกเจ้าหน้าที่ตำารวจ เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน หรือเหตุอาชญากรรม

☎สำยด่วน 119 และ ☎สำยด่วน 110 เป็นเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
ไม่สำมำรถขอค�ำปรึกษำหรือสอบถำมข้อมูลต่ำง ๆ ได้

เมื่อป่วยกะทันหัน หรือ

บำดเจ็บสำหัส

โทรออก เรื่องที่ท่ำนต้องแจ้ง

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

เมื่อเกิดอุบัติเหตุบน

ท้องถนน หรือเหตุ

อำชญำกรรม

ต�ำรวจ

110

สถำนีดับเพลิง

119
※�หากบาดเจ็บเพียงเล็กน ้อย 

โปรดไปโรงพยาบาลด้วยตัว
เอง

※�ให้ตะโกนบอกเพื่อนบ้านว ่า 
“ไฟไหม้ (คะจิเดสึ)” โดยทันที

☎สำยด่วน 119

☎สำยด่วน 110
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ค้นหา

ศูนย์ให้ค�ำปรึกษำเมื่อเกิดปัญหำ

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ เวลาทำาการ (ยกเว้นช่วงสิ้นปีและปีใหม่)
สายด่วนสิทธิมนุษยชนชาวต่างชาติ กระทรวงยุติธรรม 0570-090911 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00-17:00 

○ปรึกษำเรื่องสิทธิมนุษยชนชำวต่ำงชำติ

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ เวลาทำาการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ 
และช่วงส้ินปีเก่าข้ึนปีใหม่)

ศูนย์ให้คำาปรึกษาทั่วไปแก่ชาวเมือง 0994-43-2111 20-1 Kyoei-cho Kanoya-shi วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30-17:15
※สำาหรับการยื่นเรื่องหรือปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ในที่ว่าการอำาเภอ กรุณาดูหน้า 4 เป็นต้นไป

○เมื่อไม่ทรำบว่ำจะปรึกษำหน่วยงำนใด

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ เวลาทำาการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ 
และช่วงส้ินปีเก่าข้ึนปีใหม่)

สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองฟูกูโอกะ 
สาขาคาโกชิม่า

099-222-
5658

Kagoshima kouwan goudouchosha ช้ัน 3
2-5-1 Hama-machi Kagoshima-shi

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 9:00-12:00,13:00-16:00

○ปรึกษำและสอบถำมเกี่ยวกับวีซ่ำและกำรพ�ำนักในประเทศญี่ปุ่น
โปรดตรวจสอบประเภทวีซ่าและระยะเวลาการพำานักที่ได้รับอนุญาต จากตราประทับอนุญาตให้เข้าประเทศหรือบัตรประจำาตัวผู้
พำานักในญี่ปุ่น (ไซริวการ์ด) หากท่านต้องการเปลี่ยนประเภทของวีซ่าหรือต้องการอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเกินกว่าระยะเวลาที่กำาหนด 
ต้องยื่นเรื่องกับสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ เวลาทำาการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ 
และช่วงส้ินปีเก่าข้ึนปีใหม่)

Hello Work Kanoya 0994-42-4135
3-3-11  Ki tada-cho Kanoya-shi 
(ศูนย์สนับสนุนอุตสากรรมคาโนยะ ช้ัน1) วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30-17:15 

○ปรึกษำเกี่ยวกับกำรหำงำน  (ให้คำาปรึกษาและแนะนำางานที่เหมาะสมและตรงต่อความต้องการ)

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ เวลาทำาการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ 
และช่วงส้ินปีเก่าข้ึนปีใหม่)

สำานักงานตรวจสอบเกณฑ์การจ้างงานคาโนยะ 0994-43-3385 4-5-1 Nishihara Kanoya-shi วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30-17:15

○ปรึกษำเกี่ยวกับปัญหำแรงงำน
 (เช่น เวลาทำางาน วันหยุด เวลาพัก การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำางาน การเลิกจ้าง การไม่จ่ายค่าจ้าง เป็นต้น)

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ เวลาทำาการ 
(ยกเว้นช่วงสิ้นปีและขึ้นปีใหม่)

ศูนย์ให้คำาปรึกษาแก่ชาวต่างชาติในจังหวัดคาโกชิม่า 070-7662-
4541

Kagoshima Prefectural Citizens 
Exchange Center ชั้น 1 
14-50 Yamashita-cho Kagoshima-shi

วันอังคารถึงวันอาทิตย์ 
9:00 - 17:00 

○ปรึกษำเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน ส�ำหรับชำวต่ำงชำติในญี่ปุ่น
สามารถเลือกปรึกษาได้ทางโทรศัพท์หรือพูดคุยต่อหน้าได้หลากหลายภาษา โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรุณาเดินทางมายังศูนย์ให้คำาปรึกษากรุณาโทรศัพท์มายังศูนย์ให้คำาปรึกษา
ปรึกษำทำงโทรศัพท์ ปรึกษำโดยพบกันต่อหน้ำ

ภาษาที่รองรับ (19ภาษา)
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม ภาษาจีน ภาษาตากาล็อก ภาษาเกาหลี ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเนปาล ภาษาเขมร ภาษาไทย 
ภาษาเมียนมาร์ ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน ภาษามลายู ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี ภาษามองโกเลีย

ปัญหาในชีวิตประจำาวัน (เช่น การจ้างงาน การรักษาพยาบาล สังคมสงเคราะห์ การคลอดบุตร การเล้ียงดูบุตร การศึกษาของเด็ก เป็นต้น)

※ Telephone Consultation Service for Foreign Workers (สายด่วนปรึกษาปัญหาแรงงานชาวต่างชาติ)
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อำาเภอคาโนยะ

กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

อำาเภอคาโนยะ

อำาเภอคาโนยะ

เมื่อเกิดอุทกภัยหรือดินถล่ม จะมีประกาศเตือนให้อพยพ โดยแบ่งตามระดับความอันตรายเป็น 5 ขั้น ตามแผนภูมิด้านล่าง
ควรเตรียมตัวให้พร้อมกับภัยพิบัติที่อาจเกิดได้อยู่เสมอ เช็คเส้นทางการอพยพไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถอพยพได้อย่างทันท่วงที

เตรียมรับมือภัยพิบัติ (แผนกปลอดภัยและอุ่นใจ ☎0994－31－1124 )

เตรียมรับมือภัยพิบัติ

กรณีที่อพยพ กรุณำอพยพไปยังสถำนที่ปลอดภัย 
เช่น บ้ำนของตน บ้ำนของคนรู้จัก หรือศูนย์อพยพ 

ระดับที ่

1

ระดับที ่

2

ระดับที ่

3

ระดับที ่

4

ระดับที ่

5

ระดับความอันตราย ผู้ประกาศ
ผู้ออกคำาเตือน

■ ระวังสภำพอำกำศต่อจำกนี้ และตระหนักถึงภัยพิบัติที่อำจ
เกิดขึ้น

คาดการณ์ว่าสภาพอากาศในปัจจุบัน มีโอกาสเกิดภัยพิบัติได้  
(ดูหน้า 5 ประกอบ)

■�พยำยำมรักษำชีวิตของตนอย่ำงถึงที่สุด!!
ภัยพิบัติกำาลังเกิดขึ้นแล้ว
ทุกคนโปรดพยายามหาหนทางรักษาชีวิตของตนอย่างถึงที่
สุด

■�ตรวจสอบศูนย์อพยพและเส้นทำงกำรอพยพ
มีโอกาสสูงที่จะออกประกาศเตือนภัยพิบัติจากฝนตกหนัก 
หรือประกาศอื่น ๆ

■�ผู้ที่ใช้เวลำอพยพนำน ให้เริ่มอพยพ!!
คาดการณ์ว่าจะเกิดภัยพิบัติ 
ผู้ที่ใช้เวลาอพยพนาน เช่น ผู้สูงอายุรวมถึงผู้ดูแล ให้เริ่ม
อพยพ
สำาหรับบุคคลอื่น ๆ ที่รู้สึกไม่ปลอดภัย กรุณาอพยพโดยไว

■�ทุกคนอพยพไปยังสถำนที่ปลอดภัยโดยด่วน!!
อันตรายจากภัยพิบัติทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก
ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีประกาศเตือนภัยระดับที่ 4 ต้องเริ่มอพยพทันที
สำาหรับบ้านที่ปลอดภัย ให้หลบอยู่ภายในบ้าน สำาหรับบ้านที่อยู่ในพื้นที่อันตราย 
ให้อพยพไปยังศูนย์อพยพหรือสถานที่ปลอดภัยอื่น ๆ ศูนย์อพยพจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามภัยพิบัติที่เกิดขึ้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่
เว็บไซต์ของอำาเภอเมื่อเกิดภัยพิบัติ

สถานการณ์
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○แอพพลิเคชั่นข่ำวสำรภัยพิบัติ “Safety tips” (กรมกำรท่องเที่ยว)
ให้บริการ 11 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ตัวเต็ม,ตัวย่อ) ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาเวียดนาม 
ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเนปาล ภาษาญี่ปุ่น

○ＮＨＫ Ｗｏｒｌｄ ＪＡＰＡＮ
มีข่าวของประเทศต่าง ๆ และข่าวภัยพิบัติในหลากหลายภาษา สำาหรับชาวต่างชาติที่อาศัย
อยู่ในญี่ปุ่น

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

ทางอำาเภอจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการอพยพและภัยพิบัติ

ข่ำวสำรภัยพิบัติในหลำกหลำยภำษำ

ข้อมูลกำรอพยพจำกอ�ำเภอคำโนยะ

เตรียมรับมือภัยพิบัติ

▲แผนท่ีป้องกันภัยพิบัติ ▲รายช่ือศูนย์อพยพ

เว็บไซต์ของอ�ำเภอคำโนยะ
https://www.city.kanoya.lg.jp

แอพพลิเคชั่น 
“かのやライフ” 

(Kanoya Life)

FM Kanoya Radio 
(77.2MHz)

สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ด้านล่าง

สามารถตรวจสอบแผนที่ป้องกันภัยพิบัติและรายชื่อศูนย์
อพยพได้โดยการสแกน QR Code ทางด้านขวา โปรดเช็ค
ข้อมูลไว้ตั้งแต่เนิน่ ๆ เพื่อให้พร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่
อาจเกิดขึ้น

สามารถเข้าชมได้จาก 
QR Code ด้านล่าง

ค้นหาKanoya City
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○ก่อนพำยุไต้ฝุ่นเข้ำ
・�ปิดบานเกล็ดกันลมและฝน หรือปิดประตูเหล็ก เนื่องจากลมกระโชกแรง

อาจพัดสิ่งของมา

・�ยึดสิ่งของที่อยู่รอบบ้าน (เช่น กระถางต้นไม้ หรือจักรยาน) ให้ติดอยู่กับ
ที่ หรือย้ายเข้ามาในบ้าน ไม่ให้ถูกลมพัดปลิวไป

・�พยายามไม่ออกจากบ้าน หากจำาเป็นต้องออกจากบ้าน กรุณารีบกลับ

・�คอยติดตามข่าวสารต่าง ๆ เช่น ข้อมูลสภาพอากาศจากโทรทัศน์หรือ
วิทยุ สถานการณ์รอบ ๆ บ้าน หากเริ่มรู้สึกถึงอันตราย สามารถอพยพ
ได้โดยที่ไม่ต้องรอประกาศ (ดูหน้า 5 ประกอบ)

・�หากได้ยินประกาศจากที่ว่าการอำาเภอหรือคณะนักดับเพลิงเรียกให้
อพยพ กรุณาอพยพโดยทันที

○เมื่ออพยพ
・ตัดเบรกเกอร์ไฟฟ้า ปิดแก๊สหรือแหล่งที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ 

・สวมเสื้อผ้าที่เคลื่อนไหวได้สะดวก และอพยพพร้อมกัน 2 คนขึ้นไป

・พยายามเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุด

・�เตรียมอาหารและนำา้ดื่ม(สำาหรับ 3 วันขึ้นไป) ของมีค่า ไฟฉาย 
ไฟแช็ก วิทยุพกพา ยาสามัญประจำาบ้าน สำาหรับใช้ยามอพยพ

・หากอพยพไม่ทัน ให้หนีไปยังอาคารที่มั่นคงในบริเวณใกล้เคียง

・ก่อนอื่น ต้องปกป้องร่างกายของตนเอง (หลบใต้โต๊ะ และระวังของหล่นหรือเฟอร์นิเจอร์ที่อาจล้ม)

・�เมื่อเริ่มไหวน้อยลงแล้ว ให้ตัดเบรกเกอร์ไฟฟ้าและปิดแก๊ส รวมถึงแหล่งที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้โดยเร็ว เปิดประตูหรือ
หน้าต่างเพื่อให้มีทางออก สวมรองเท้าเพื่อปกป้องเท้าของตนเอง

・เมื่ออพยพ ให้เลือกเดินบนถนนกว้าง ๆ ไม่เข้าใกล้ภูเขา หน้าผา หรือกำาแพงอิฐบล็อก

・รับข่าวสารที่ถูกต้องผ่านทางโทรทัศน์หรือวิทยุ และพิจารณาว่าจะทำาอย่างไรหลังอพยพ

เตรียมรับมือกับฝนตกหนักและพำยุไต้ฝุ่น

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

เตรียมรับมือภัยพิบัติ
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เมื่อเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่

１　เมื่อย้ำยเข้ำมำในอ�ำเภอคำโนยะ

〇แจ้งย้ำยที่อยู่ (ย้ำยเข้ำจำกต่ำงประเทศ) (แผนกชำวเมือง ☎0994-31-1114)
　  เมื่อยื่นเรื่องแล้ว ท่านจะกลายเป็นผู้อาศัยในอำาเภอคาโนยะ โดยจำาเป็นต้องยื่นเรื่องหลังได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่นภายใน 14 วัน

แผนกที่รับผิดชอบ แผนกชาวเมือง และแผนกบริการผู้อาศัยของที่ว่าการอำาเภอในแต่ละเขต

ผู้ยื่นเรื่อง เจ้าตัวและผู้ร่วมอาศัย 
※กรณีที่ทำาเรื่องแทน กรุณาสอบถามกับทางอำาเภอ

เอกสารสารที่ใช้ ・บัตรประจำาตัวผู้พำานักในญี่ปุ่น (ไซริวการ์ด) หรือเอกสารยืนยันตนเป็นผู้พำานักถาวร
・หนังสือเดินทาง 

○เงินบ�ำนำญแห่งชำติ (แผนกชำวเมือง ☎0994-31-1114)
　 กฎหมายกำาหนดว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นที่มีอายุระหว่าง 20-59 ปี ต้องเข้าระบบเงินบำานาญแห่งชาติและจ่ายค่าประกันสังคม 

เมื่อยื่นเรื่องเข้าระบบแล้ว ท่านจะได้รับหนังสือบันทึกเงินบำานาญ ทั้งนี้ รัฐมีระบบยกเว้นค่าประกันสำาหรับผู้ที่พำานักในระยะสั้น
หรือมีปัญหาที่ทำาให้ไม่สามารถจ่ายได้ กรุณาปรึกษากับทางอำาเภอ

○ประกันสุขภำพแห่งชำติ และระบบกำรพยำบำลผู้สูงอำยุ (แผนกประกันสุขภำพ ☎0994-31-1162)
　 ระบบนี้เป็นประกันสุขภาพของรัฐบาล หากจ่ายภาษี (ค่าประกัน) นี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ผู้ที่

มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขด้านล่าง จำาเป็นต้องยื่นเรื่องกับทางอำาเภอ
　ทั้งนี้ กรุณาเก็บบัตรประกันสุขภาพไว้ให้ดี และพกไปโรงพยาบาลทุกครั้ง
　○ประกันสุขภำพแห่งชำติ
　　�ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 75 ปี และไม่มีประกันของที่ทำางาน
　○ระบบกำรพยำบำลผู้สูงอำยุ
　　�ผู้ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป และผู้พิการที่มีคุณลักษณะตามที่กำาหนดซึ่งมีอายุระหว่าง 65-74 ปี

○แจ้งย้ำยที่อยู่ (ย้ำยเข้ำ) (แผนกชำวเมือง ☎0994-31-1114)
　�ต้องยื่นเรื่องนบัจากวันที่เริ่มอาศัย ภายใน 14 วัน 

แผนกที่รับผิดชอบ แผนกชาวเมือง และแผนกบริการผู้อาศัยของที่ว่าการอำาเภอในแต่ละเขต

ผู้ยื่นเรื่อง เจ้าตัวและผู้ร่วมอาศัย
※กรณีที่ทำาเรื่องแทน กรุณาสอบถามกับทางอำาเภอ

เอกสารที่ใช้
・บัตรประจำาตัวผู้พำานักในญี่ปุ่น (ไซริวการ์ด) หรือเอกสารยืนยันตนเป็นผู้พำานักถาวร
・ใบยืนยันการย้ายออก
・บัตรแจ้งเตือนหมายเลขส่วนบุคคล หรือบัตรหมายเลขส่วนบุคคล

○ ติดต่อเรื่องประกันสุขภำพแห่งชำติ และระบบกำรพยำบำลผู้สูงอำยุ  
(แผนกประกันสุขภำพ ☎0994-31-1162)

①ส�ำหรับท่ำนที่อำศัยในประเทศญี่ปุ่นครั้งแรก

②ย้ำยจำกเมืองอื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น เข้ำมำในอ�ำเภอคำโนยะ

ระบบการศึกษาภาคบังคับของประเทศญ่ีปุ่น คือ ระดับประถมศึกษา 6 ปีและมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี โดยจะเปิดภาคเรียนในเดือน
เมษายน และสิ้นสุด 1 ปีการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีถัดไป เด็กท่ีมีอายุ 6 ปีเต็มในวันท่ี 1 เมษายนของปีน้ัน จำาเป็นต้องเข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษา หากท่านมีเรื่องกังวลใจเกี่ยวกับโรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถปรึกษากับทางอำาเภอ

ระบบกำรศึกษำของเด็ก

〔ติดต่อสอบถำม〕ฝ่ำยกำรศึกษำในโรงเรียน ☎0994－31－1137
7



○แจ้งย้ำยที่อยู่ (เปลี่ยนที่อยู่) (แผนกชำวเมือง ☎0994-31-1114)
　ต้องแจ้งย้ายท่ีอยู่ นับจากวันท่ีเร่ิมอาศัยภายใน 14 วัน

แผนกที่รับผิดชอบ แผนกชาวเมือง และแผนกบริการผู้อาศัยของที่ว่าการอำาเภอในแต่ละเขต

ผู้ยื่นเรื่อง
เจ้าตัวและผู้ร่วมอาศัย 
※กรณีท่ีทำาเร่ืองแทน กรุณาสอบถามกับทางอำาเภอ

เอกสารที่ใช้
・บัตรประจำาตัวผู้พำานักในญี่ปุ่น (ไซริวการ์ด) หรือเอกสารยืนยันตนเป็นผู้พำานักถาวร
・บัตรแจ้งเตือนหมายเลขส่วนบุคคล หรือบัตรหมายเลขส่วนบุคคล
・บัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ (ถ้ามี) เป็นต้น

　� ท่านท่ีย้ายเข้ามาในอำาเภอคาโนยะ จำาเป็นต้องย่ืนเร่ืองเพ่ือใช้นำ้าประปา สำาหรับวิธีชำาระค่านำ้าประปา สามารถ
เลือกจ่ายโดยใช้ใบชำาระเงิน หรือหักจากบัญชีธนาคาร

２　เม่ือย้ำยออกจำกอ�ำเภอคำโนยะ

○แจ้งย้ำยท่ีอยู่ (เปล่ียนท่ีอยู่) (แผนกชำวเมือง ☎0994-31-1114)
　�หลังทราบวันท่ีจะย้ายออกและท่ีอยู่ใหม่แล้ว กรุณาย่ืนเร่ืองโดยเร็ว (ก่อนหรือหลังย้ายท่ีอยู่ 14 วัน โดยประมาณ) ทางอำาเภอจะ

ออกเอกสารยืนยันการย้ายออก โปรดนำาเอกสารน้ีไปย่ืนกับท่ีว่าการอำาเภอหรือสำานักงานเขตของท่ีอยู่ใหม่

แผนกที่รับผิดชอบ แผนกชาวเมือง และแผนกบริการผู้อาศัยของที่ว่าการอำาเภอในแต่ละเขต

ผู้ยื่นเรื่อง
เจ้าตัวและผู้ร่วมอาศัย 
※กรณีท่ีทำาเร่ืองแทน กรุณาสอบถามกับทางอำาเภอ

เอกสารที่ใช้ ・บัตรประจำาตัวผู้พำานักในญี่ปุ่น (ไซริวการ์ด) หรือเอกสารยืนยันตนเป็นผู้พำานักถาวร
・บัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ (ถ้ามี) เป็นต้น

○ประกันสุขภำพแห่งชำติ และระบบกำรพยำบำลผู้สูงอำยุ (แผนกประกันสุขภำพ ☎0994-31-1162)
　�โปรดย่ืนเร่ืองคืนบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ และโปรดพกบัตรประกันสุขภาพมาด้วย

③กรณีเปลี่ยนที่อยู่ภำยในอ�ำเภอคำโนยะ

④กำรยื่นเรื่องเพื่อใช้น้�ำประปำ (งำนบริกำรทั่วไป ☎0994－43－2800)

①เมื่อย้ำยออกจำกคำโนยะไปเมืองอื่น ๆ ในญี่ปุ่น

เมื่อเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่

คณะกรรมการชุมชน หมายถึง การรวมตัวกันของคนในท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
หากเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุมชน จะมีข้อดีดังนี้
・มีประกาศจากที่ว่าการอำาเภอ และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ส่งถึงบ้าน
・สนุกสนานกับกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผู้ที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียง
・เมื่อมีปัญหาต่าง ๆ เช่น เมื่อเกิดภัยพิบัติ เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
หากท่านต้องการทราบคณะกรรมการชุมชนที่อยู่ในพื้นที่บ้านของคุณ สามารถสอบถามได้ที่แผนก
สร้างความมีชีวิตชีวาในท้องถิ่น

เป็นสมำชิกของคณะกรรมกำรชุมชนกันเถอะ

〔ติดต่อสอบถำม〕แผนกสร้ำงควำมมีชีวิตชีวำในท้องถิ่น ☎0994－31－1147
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　 ท้ังหมดล้วนต้องแจ้งกับทางอำาเภอ

　�ทะเบียนบ้านเป็นเอกสารท่ีปรากฏข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ได้แก่ ช่ือสกุล ท่ีอยู่ วันเกิด หากจำาเป็นต้องใช้ทะเบียนบ้าน กรุณาดำาเนิน
การท่ีแผนกด้านล่าง

แผนกที่รับผิดชอบ แผนกชาวเมือง และแผนกบริการผู้อาศัยของที่ว่าการอำาเภอในแต่ละเขต ค่าธรรมเนียม 200 เยน

ผู้ติดต่อยื่นเรื่อง เจ้าตัวและผู้ร่วมอาศัย ※กรณีที่ทำาเรื่องแทน กรุณาสอบถามกับทางอำาเภอ

เอกสารท ี ่ใช ้ ・
 บัตรประจำาตัวผู้พำานักในญี่ปุ่น (ไซริวการ์ด) หรือเอกสารยืนยันตนเป็นผู้พำานักถาวร หรือเอกสารอื่น ๆ 
ที่มีรูปถ่าย ซึ่งเป็นเอกสารที่รัฐเป็นผู้ออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ (ใช้ได้เฉพาะเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ)

　� การลงทะเบียนตราประทับ หมายถึง การนำาตราประทับท่ีมีช่ือของตนสลักอยู่ มาลงทะเบียนท่ีท่ีว่าการอำาเภอ
　 ตราประทับท่ีได้รับการลงทะเบียนแล้ว สามารถนำาไปใช้เพ่ือยืนยันตนได้ โดยลงทะเบียนได้เพียงคนละ 1 ตราประทับ ตัวอักษร

ในตราประทับ สามารถใช้ช่ือและนามสกุล หรือนามสกุลเพียงอย่างเดียว หรืออาจใช้เพียงบางส่วนของช่ือก็ได้ โดยต้องเป็นช่ือ
ท่ีปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้าน โปรดตรวจสอบกับทางอำาเภอโดยตรง หลังจากลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรประจำาตัวชาวเมืองคา
โนยะเป็นเอกสารยืนยันการลงทะเบียน
แผนกที่รับผิดชอบ แผนกชาวเมือง และแผนกบริการผู้อาศัยของที่ว่าการอำาเภอในแต่ละเขต ค่าธรรมเนียม 200 เยน

ผู้ยื่นเรื่อง   โดยทั่วไปแล้ว เจ้าตัวเป็นผู้ยื่นเรื่องเอง
※กรณีที่ทำาเรื่องแทน กรุณาสอบถามกับทางอำาเภอ

เอกสารท ี ่ใช ้

・ตราประทับที่ต้องการลงทะเบียน
・�บ ัตรประจ ำาต ัวผ ู ้พ ำ าน ักในญ ี ่ป ุ ่น  (ไซร ิวการ ์ด)  หร ือเอกสารย ืนย ันตนเป ็นผ ู ้พ ำ าน ักถาวร 

หรือเอกสารอื่น ๆ ที่สามารถยืนยันตนได้ เช่น เอกสารที่มีรูปถ่ายซึ่งรัฐเป็นผู้ออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ 
(ใช้ได้เฉพาะเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ)

※ หากต้องการเอกสารยืนยันการลงทะเบียนตราประทับ จำาเป็นต้องย่ืนเร่ืองเพ่ือขอเอกสาร (ค่าธรรมเนียม 200 เยน)

　 แต่ละคนจะมีหมายเลขส่วนบุคคลของตนเอง ใช้เม่ือติดต่อย่ืนเร่ืองกับเมือง อำาเภอ และจังหวัด เช่น ติดต่อเร่ืองประกันสุขภาพ 
หรือภาษีต่าง ๆ กรุณาอย่าบอกเลขประจำาตัวน้ีแก่ผู้อ่ืน

แผนกที่รับผิดชอบ แผนกชาวเมือง และแผนกบริการผู้อาศัยของที่ว่าการอำาเภอในแต่ละเขต

　�ท่านสามารถติดต่อและขอคำาปรึกษาเก่ียวกับภาษีท้องถ่ิน ภาษีจังหวัด ภาษาท่ีดิน ภาษีรถยนต์ และภาษีนิติบุคคล

①  เมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิต แต่งงำน หรือหย่ำร้ำง (แผนกชำวเมือง ☎0994-31-1114)

②กำรติดต่อขอทะเบียนบ้ำน (แผนกชำวเมือง ☎0994-31-1114)

③ กำรลงทะเบียนตรำประทับประจ�ำตัว (แผนกชำวเมือง ☎0994-31-1114)

①妊娠したときの手続き（健康増進課　☎0994－41－2110）④กำรติดต่อขอบัตรหมำยเลขส่วนบุคคล(แผนกชำวเมือง ☎0994-31-1114)

⑤กำรติดต่อเรื่องภำษี (แผนกภำษี ☎0994－31－1112)

กำรติดต่อยื่นเรื่องและระบบต่ำง ๆ
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　 เม่ือต้ังครรภ์ จะได้รับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เพ่ือบันทึกสภาพร่างกายของแม่และเด็ก พัฒนาการของเด็ก 
รวมถึงผลการตรวจต่าง ๆ ซ่ึงจำาเป็นต้องใช้เม่ือไปแผนกสูตินรีเวชด้วย

　�ต้องย่ืนเร่ืองภายใน 14 วัน รวมวันท่ีเด็กเกิด

○กำรตรวจสุขภำพทำรก (แผนกสร้ำงเสริมสุขภำพ ☎0994－41－2110)
　�การตรวจสุขภาพตามระยะเวลาท่ีกำาหนด เป็นการตรวจเพ่ือเช็คสภาพร่างกายและพัฒนาการของทารกในแต่ละช่วงอายุ และ

ยังสามารถขอคำาปรึกษาเก่ียวกับวิธีการเล้ียงดูได้อีกด้วย เม่ือเด็กมีอายุ 3 เดือน, 7 เดือน, 9-11 เดือน, 1 ปี 6 เดือน, 2 ปี, 3 ปี จะ
มีจดหมายแจ้ง โปรดพาเด็กมาเข้ารับการตรวจสุขภาพ

○วัคซีนส�ำหรับเด็ก (แผนกสร้ำงเสริมสุขภำพ ☎0994－41－2110)
　�สามารถเข้ารับวัคซีนตามอายุได้ท่ีสถานพยาบาลท่ีกำาหนด เช่น วัคซีน bcg, วัคซีนรวม 4 โรค (โรคคอตีบ,โรคไอกรน,โรค

บาดทะยัก,โปลิโอ) ,วัคซีนโรคหัด-หัดเยอรมัน, โรคไข้สมองอักเสบญ่ีปุ่น และโรคอ่ืน ๆ

○ระบบช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลส�ำหรับเด็ก (แผนกสนับสนุนกำรเล้ียงบุตร ☎0994－31－1134)
　　　　　　　　　　　　
　ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลหลังหักประกันสุขภาพจนเด็กมีอายุครบ 15 ปี

　�　　　　　　　　　　　　　　　　
　�มีระบบช่วยเหลือค่าพยาบาลหลังหักประกันสุขภาพ สำาหรับบิดา หรือมารดา หรือบุตรในครอบครัวเล้ียงเด่ียว จำานวนเงินท่ีช่วย

เหลือจะข้ึนอยู่กับรายได้และปัจจัยอ่ืน ๆ

○เงินช่วยเหลือค่ำเล้ียงดูเด็ก (แผนกสนับสนุนกำรเล้ียงบุตร ☎0994－31－1134)
　��เป็นเงินท่ีจ่ายให้กับผู้ท่ีเล้ียงดูเด็กจนมีอายุครบ 15 ปี

○ เงินช่วยเหลือและค�้ำจุนเด็ก (แผนกสนับสนุนกำรเล้ียงบุตร
 ☎0994－31－1134)

　�เป็นเงินท่ีให้แก่เด็กท่ีไม่มีบิดา หรือมารดา หรือคนใดคนหน่ึงเป็นผู้พิการข้ันรุนแรง และจ่ายให้กับบุคคลท่ีเล้ียงดูเด็กแทนบิดา
มารดา

○สถำนรับเล้ียงเด็ก (แผนกสนับสนุนกำรเล้ียงบุตร ☎0994－31－1134)
　 เป็นสถานท่ีรับฝากเด็กก่อนวัยประถมศึกษาท่ีพ่อแม่ต้องไปทำางาน หรือไม่สะดวกดูแลด้วยตนเองด้วยเหตุผลอ่ืน ๆ

　� หากคุณพบหรือสงสัยว่าเด็กท่ีอยู่ใกล้คุณกำาลังถูกใช้ความรุนแรง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือขาดการดูแล กรุณาติดต่อมาท่ี
อำาเภอ

①กำรยื่นเรื่องเมื่อตั้งครรภ์ (แผนกสร้ำงเสริมสุขภำพ ☎0994－41－2110)

②กำรยื่นเรื่องหลังคลอดบุตร (แผนกชำวเมือง ☎0994-31-1114)

③บริกำรส�ำหรับผู้มีบุตร

การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของเด็ก

การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำาหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว

④ศูนย์ให้ค�ำปรึกษำและรับแจ้งปัญหำควำมรุนแรงในเด็ก (แผนกสนับสนุนกำรเลี้ยงบุตร ☎0994－31－1134)

กำรยื่นเรื่องเมื่อตั้งครรภ์ และบริกำรส�ำหรับเด็ก
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○หนังสือประจ�ำตัวผู้พิกำร และกำรรักษำพยำบำลส�ำหรับผู้พิกำรขั้นรุนแรง
　�ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา หรือจิตใจ สามารถยื่นเรื่องขอรับหนังสือประจำาตัวผู้พิการได้
　�เมื่อได้รับหนังสือนี้แล้ว จะสามารถเข้ารับบริการสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ ขอลดหย่อนหรือยกเว้นการชำาระภาษี และลดราคาค่า

โดยสารสาธารณะได้
　�ผู้บกพร่องทางร่างกายขั้นรุนแรงและผู้บกพร่องทางสติปัญญา มีระบบช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลด้วย

○ประกันคุ้มครองกำรพยำบำล
　�เป็นระบบสำาหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ หรือโรคอื่น ๆ ที่ต้องการการดูแลในชีวิตประจำาวัน สามารถเข้ารับบริการ

พยาบาลได้ โดยต้องได้รับการยืนยันว่าจำาเป็นต้องมีพยาบาลดูแลจริง หลังจากนัน้จะได้รับการแนะนำาพยาบาลที่จะไปดูแลที่
บ้าน หรือสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ

　 ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ต้องชำาระค่าประกันคุ้มครองการพยาบาลประเภทนี้

○กำรตรวจเมตำบอลิกซินโดรม (แผนกประกันสุขภำพ ☎0994－35－1014)
　�  เป็นการตรวจสุขภาพสำาหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีอายุระหว่าง 40-74 ปี

○กำรตรวจคัดกรองโรคมะเร็งและตรวจสุขภำพทั่วไป (แผนกสร้ำงเสริมสุขภำพ ☎0994－41－2110)
　  เป็นการตรวจหามะเร็งตามรายการด้านล่าง และตรวจสุขภาพทั่วไป สำาหรับการยื่นเรื่องเพื่อขอเข้ารับการตรวจ กรุณาติดต่อ

สอบถามรายละเอียด

①ระบบส�ำหรับผู้พิกำร (แผนกนโยบำยสังคมสงเครำะห์ ☎0994－31－1113)

②หำกจ�ำเป็นต้องมีพยำบำลดูแล (แผนกสังคมสงเครำะห์เพื่อผู้สูงอำยุ ☎0994－31－1116)

③กำรตรวจสุขภำพ

ระบบสังคมสงเครำะห์

มะเร็งกระเพาะอาหาร

มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งลำาไส้ใหญ่ 

ตรวจโรคกระดูกพรุน

มะเร็งปอด

มะเร็งเต้านม

มะเร็งต่อมลูกหมาก

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง
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กฎกำรทิ้งขยะ (แผนกสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ�ำวัน ☎0994－31－1115)

กระดำษที่ไม่สำมำรถรีไซเคิลได้

ผ้ำที่ไม่สำมำรถรีไซเคิลได้

กระดำษที่ติดกับอะลูมิเนียมหรือพลำสติก

ขยะที่ต้องก�ำจัดเพื่อสุขอนำมัย

ผลิตภัณฑ์จำกพลำสติก

พยายามสะเด็ดน้ำาและลดปริมาณน้ำาก่อนทิ้ง

กำรทิ้งขยะเปียก

ถุงขยะที่กำาหนด (สีนำา้เงิน)
กระดาษที่เปรอะเปื้อน กระดาษเปียก หรือกระดาษแปรรูป

แก้วกระดาษ
จานกระดาษ

 ผ้าอ้อมสำาเร็จรูป

ผ้าอนามัยใช้แล้ว

รูปถ่าย

ใบเสร็จรับเงิน

ก้นบุหรี่

ヨーグルト
焼
酎

ถ้วยโยเกิร์ต ฝาบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปกล่องกระดาษที่มี
อะลูมิเนียมด้านใน

กระเป๋า

ถังน้ำา กะละมัง

 แก้วพลาสติก

หวีแปรงผม

 รองเท้า

 ถุงเท้า 
ผ้าห่ม

เบาะรองนั่ง
หมอน

ตุ๊กตา

วิธีแยกขยะ และวิธีทิ้งขยะในครัวเรือน

ขยะเผำได้

1 ２②
ทิ้งที่จุดทิ้งขยะที่ก�ำหนดเท่ำนั้น

①ทิ้งขยะให้ถูกประเภทในวันที่ก�ำหนด
・วันทิ้งขยะ โปรดดู “ปฏิทินทิ้งขยะ”

・ปฏิทินทิ้งขยะ สามารถรับได้ที่แผนกสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำาวัน

สามารถซื้อได้ที่
ร้านสะดวกซื้อ หรือ
ซูเปอร์มาร์เก็ตใน

อำาเภอ
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วิธีแยกขยะ และวิธีทิ้งขยะในครัวเรือน

ขยะประเภทแก้ว

ผลิตภัณฑ์กระเบื้อง

ขยะอื่น ๆ

ถุงขยะที่กำาหนด (สีแดง)

เศษแก้วที่แตก หรือเศษกระเบื้อง กรุณาห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์และเขียนว่า きけん

กระจกเงาแผ่นกระจก

หลอดไฟ 
LED

แก้ว

หลอดไส้

กระถางต้นไม้แก้วนำา้ชา จาน ถ้วยชาม หม้อกระเบื้อง แจกัน

ฝาโลหะ
กระดาษฟอยล์

ถ้วยฟอยล์ 
ถาดฟอยล์

ไฟแช็ก
ร่ม

ขยะเผำไม่ได้

４２ ３②
ทิ้งที่จุดทิ้งขยะที่ก�ำหนดเท่ำนั้น

④
 ขยะแต่ละประเภท ใช้ถุงแตกต่ำงกัน
ต้องใช้ถุงตำมที่ก�ำหนดเท่ำนั้นห้ามท้ิงเวลากลางคืนของวันก่อนหน้า

③�ทิ้งก่อนเวลำ 8 โมงเช้ำ 
ของวันที่ก�ำหนด

สามารถซื้อได้ที่
ร้านสะดวกซื้อ หรือ
ซูเปอร์มาร์เก็ตใน

อำาเภอ
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ถุงกระดาษ

  อำาเภอคาโนยะรีไซเคิลขยะจำาพวกกระดาษหนังสือพิมพ์ ขวดพลาสติก(PET) และกระป๋องเปล่า

วิธีแยกขยะ และวิธีทิ้งขยะในครัวเรือน

(A)  กระดำษเก่ำ

(D)  กระป๋องเปล่ำ

(B)  ขวดพลำสติก (PET) (C)  ขวดแก้วเปล่ำ

แยกตามประเภทแล้วมัดด้วยเชือก จากนัน้นำาไปทิ้งที่จุดทิ้งขยะ

กรุณาแยกตามประเภท (A) ถึง (H) 

① กระดาษหนังสือพิมพ์และใบปลิว ③นิตยสาร ④กระดาษเก่าอื่น ๆ

※ ลอกเทปกาวออกด้วย

② กระดาษลัง

※�แกนกระดาษที่มีความแข็ง เช่น แกนฟิล์มห่ออาหาร กรุณาทิ้ง
เป็นขยะเผาได้ (ดูหน้า 12 ประกอบ)

※ฝาและฉลาก ทิ้งเป็นขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก (ดูหน้า 16 ประกอบ)

แกนกระดาษชำาระแกนกระดาษใช้ในครัว
แกนกระดาษฟอยล์

กระดาษทรงกระบอก

กล่องกระดาษ
※�กรุณากางกล่องออกก่อนมัด เพื่อ

ให้ประหยัดพื้นที่

ล้างด้านในด้วยนำ้าเปล่าแล้ว
สะเด็ดนำ้า ท้ิงโดยไม่ต้องบ้ี 
ให้แบน
※�ขวดท่ีมีคราบสกปรกมาก

 หรือมีรอยขีดเขียน กรุณา
ท้ิงเป็นขยะเผาได้

เฉพาะกระป๋องท่ีใส่อาหารหรือเคร่ืองด่ืมของคน ให้ล้าง
ด้านในด้วยนำ้าเปล่าแล้วสะเด็ดนำ้า

※เช่น ขวดไวน์ ขวดนำา้มันมะกอก 

เฉพาะขวดแก้วท่ีใส่อาหารหรือเคร่ืองด่ืมของคน ให้ล้าง
ด้านในด้วยนำ้าเปล่าแล้วสะเด็ดนำ้า

※�เช่น ขวดแก้วขนาด 1.8 ลิตร 
ขวดเบียร์ 

①ขวดแก้วแบบใช้ซำ้า ②ขวดแก้วแบบใช้แล้วทิ้ง

กระป๋องเครื่องดื่ม
กระป๋องอาหาร

กระป๋องสี่เหลี่ยม กระป๋องวงกลม

海
苔

(A) จนถึง (D) ทิ้งใส่ถุงใส (หรือถุงขุ่น) ความจุตำ่า
กว่า 45 ลิตร หรือถุงที่ได้จากร้านสะดวกซื้อหรือซู
เปอร์มาร์เก็ต

ＡＢＣ
スーパー

ขยะท่ีรีไซเคิลได้①

กรุณาแยกถุงขยะประเภทที่ ① และ ② 

ถุงใส (หรือถุงขุ่น) ความจุ
ตำ่ากว่า 45 ลิตร สามารถ

ซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อหรือซู
เปอร์มาร์เก็ต

แผ่นกระดาษ
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วิธีแยกขยะ และวิธีทิ้งขยะในครัวเรือน

กรุณาแยกตามประเภท (A) ถึง (H) 

(H) กล่องนม

・�กล่องที่มีอะลูมิเนียมด้านใน ให้ทิ้งเป็น
ขยะเผาได้ (ดูหน้า 12 ประกอบ)

③�ผึ่งจนแห้งสนทิ แล้ว
รวบรวมใส่ถุงทิ้ง

①ใส่นำา้จนเต็มแล้วทิ้งไว้สักพัก ②แกะตามรอยกาว แล้วล้างด้วยนำา้เปล่า

กางออกแล้วล้างด้านในด้วยนำา้เปล่า ผึ่งให้แห้งก่อนทิ้ง

(F) ผ้ำเก่ำ (G) อุปกรณ์ไฟฟ้ำขนำดเล็กที่ใช้งำนแล้ว

  (E) ขยะโลหะ

①ขวดสเปรย์ ②ขยะโลหะอื่น ๆ

เจาะรู 2-3 รู
ขึ้นไป

ทิ้งใส่ถุงใส (หรือถุงขุ่น) ความจุตำ่ากว่า 45 ลิตร 
หรือถุงที่ได้จากร้านสะดวกซื้อหรือซูเปอร์มาร์เก็ต

ＡＢＣ
スーパー

กรุณาแยกถุงขยะประเภทที่ ① และ ② 

เสื้อผ้าที่ยังคงรูปร่างเดิมอยู่ สามารถทิ้งได้โดยไม่
จำาเป็นต้องเลาะซิปหรือกระดุมออก หรือผ้าที่มีขนาด
ใหญ่กว่าผ้าเช็ดหน้า (ยาวด้านละ 30 ซม.)

ถอดแบตเตอรี่หรือถ่านออก แล้วนำาไปทิ้งที่จุดรวบรวม
(ดูหน้า 16 ประกอบ) 

ชุดชั้นใน ผ้าม่าน ถุงเท้า หมอน ตุ๊กตา ให้ทิ้ง
เป็นขยะเผาได้ (ดูหน้า 12 ประกอบ)

กล้องดิจิตัล

ไดร์เป่าผม

โทรศัพท์

ขยะที่รีไซเคิลได้② 

ถุงใส (หรือถุงขุ่น) ความจุตำ่ากว่า 45 
ลิตร สามารถซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อ

หรือซูเปอร์มาร์เก็ต
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วิธีแยกขยะ และวิธีทิ้งขยะในครัวเรือน

ท้ิงใส่ถุงใสท่ีมีความจุตำ่ากว่า 45 ลิตร (ถุงท่ีได้จาก
ร้านสะดวกซ้ือหรือซูเปอร์มาร์เก็ตใช้ไม่ได้)

ＡＢＣ
スーパー

ฝาและฉลากของขวด PET

ขวดนำา้ยาซักผ้า แชมพู ครีม
นวดผม และครีมทาผิว

โฟมกันกระแทก

ถาดใส่อาหารสด

กล่องใส่ไข่หรือเต้าหู้

ขยะที่ทำงอ�ำเภอไม่ทิ้งให้

กำรรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ※เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 4 ชนิด

ขยะที่มีจุดรวบรวม

โทรทัศน์เครื่องปรับอากาศ

เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า

ตู้เย็น

โปรดจัดการขยะด้วยตัวเอง โดยเลือกวิธีที่① หรือ②
①�กรณทีี่ต้องการทิ้งเครื่องเก่า
　โทรศัพท์ไปที่ร้านใดร้านหนึ่งเพื่อขอให้จัดการขยะให้ มีค่าใช้จ่ายในการจัดการด้วย

ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
K’s Denki สาขาคาโนยะ 3591-16 Asahibaru-cho Kanoya-shi 0994-40-0120

Yamada Denki Tecc Land สาขาคาโนยะ 2-3656-1 Fudamoto Kanoya-shi 0994-42-7231

②�กรณทีี่ต้องการซื้อเครื่องใหม่แล้วทิ้งเครื่องเก่า
　กรุณาแจ้งร้านที่ไปซื้อเครื่องใหม่ให้จัดการให้ มีค่าใช้จ่ายในการจัดการด้วย

ขยะชิ้นใหญ่ 
(เผำได้และ
เผำไม่ได้)

ขยะที่ใหญ่เกินกว่าจะทิ้งลงถุงที่กำาหนดได้ ให้นำามาทิ้งด้วยตัวเองที่ศูนย์จัดการขยะคิโมะซึคิ
　　　　　　3893-8 Shimo-obaru Kushira-cho Kanoya-shi ☎0994-63-0168
　　　　　　�วันจันทร์ ถึงวันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน (ยกเว้นช่วงสิ้นปีและปีใหม่) 

เวลา 8:30 ถึงเที่ยง,13:00-16:30
　　　　　　80 เยนต่อ 10 กิโลกรัม

ที่อยู่

วันเวลาที่รับแจ้ง

ค่าธรรมเนียม

กรุณาทิ้งลงในกล่องรวบรวมที่มีทั้งสิ้น 22 แห่งทั่วทั้งอำาเภอ หากท่านต้องการทราบจุดรวบรวมขยะ โปรดสอบถามแผนกสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจำาวัน (☎0994-31－1115)

ต่อไปนี้จะเป็นวิธีจัดการขยะที่ไม่สามารถทิ้งที่จุดทิ้งขยะได้ โปรดรับผิดชอบและจัดการด้วยตนเอง

ถ่านไฟฉาย

 ถ่านกระดุม
 แบตเตอรี่

หลอดไฟ

ＡＢＣ
スーパー

บรรจุภัณฑ์พลำสติก

ถุงใสความจุตำ่ากว่า 45 ลิตร สามารถซ้ือได้ท่ี
ร้านสะดวกซ้ือหรือซูเปอร์มาร์เก็ต
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〔ติดต่อสอบถำม〕บริษัท Kagoshima Kotsu (จ�ำกัด) ส�ำนักงำนคำโนยะ ☎0994-65-2258　
　　　　　　　 แผนกสร้ำงควำมมีชีวิตชีวำในท้องถิ่น ที่ว่ำกำรอ�ำเภอคำโนยะ ☎0994-31-1147

วิธีขึ้นรถประจ�ำทำง

1 หำข้อมูลล่วงหน้ำว่ำ ต้องขึ้นรถและลงรถที่
ป้ำยใด

ตารางเวลามีเขียนอยู่ที่ป้ายรถประจำาทางที่ขึ้น
นอกจากนี้ยังสามารถเช็คได้ผ่านเว็บไซต์ qbus.jp/time 
หรือ NAVITIME

เวลาเดินรถของ “วันธรรมดา” “วันเสาร์” 
“วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ” จะแตก
ต่างกัน โปรดระวังดูเวลาผิด

ขึ้นรถ เมื่อประตูรถของคันที่ต้องการขึ้นเปิดออก
มีทั้งคันที่ขึ้นจากทางด้านหน้า และคันที่ขึ้นจากทางด้าน
หลัง

ลงจากประตูหน้าของรถ

５ ขึ้นรถ

8 ลงรถ

สามารถขึ้นได้เฉพาะที่ป้ายรถประจำาทาง
โดยปกติแล้ว รถจะมาจอดที่ป้ายตรงตามเวลาที่ปรากฏ
ในตาราง

3 ไปยังป้ำยรถประจ�ำทำง และรอรถ

・ใกล้ ๆ พนักงานขับรถ จะมีจอแสดงค่าโดยสาร
　 บนตั๋วที่หยิบตอนขึ้นรถ จะมีตัวเลขปรากฏอยู่ กรุณาดูค่า

โดยสารในช่องของตัวเลขนัน้
・�กรุณาจ่ายค่าโดยสารด้วยเงินสด โดยหย่อนเงินลงในกล่องข้าง

ที่นั่งของพนักงานขับรถ

7 จ่ำยค่ำโดยสำร

หลังจากขึ้นรถ โปรดหยิบตั๋วด้วย

※ไม่สามารถทอนเงินได้ กรุณาจ่ายพอดี
※เครื่องแลกเหรียญ ใช้ได้กับเฉพาะ 100 เยน,500 เยน,1000 เยน
※ธนบัตร 5 พันเยน และ 1 หมื่นเยน ไม่สามารถแลกเหรียญได้

○○方面
○○○○行き

เมื่อรถมาถึงแล้ว กรุณาดูจุดหมายปลายทางที่เขียนอยู่
บนรถว่าใช่รถที่ต้องการขึ้นหรือไม่ หากไม่แน่ใจ โปรด
ถามพนักงานขับรถ

2 เช็คตำรำงเวลำเดินรถ

ไปทาง... หมดระยะที่...

４ ตรวจสอบจุดหมำยปลำยทำงของรถ

เมื่อชื่อป้ายที่ต้องการลงประกาศ
แล้ว ให้กดกริ่งที่อยู่ใกล้ที่นั่ง

6 ส่งสัญญำณเมื่อต้องกำรลง

หากไม่กดกริ่ง รถจะไม่จอด
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○กฎในสถำนที่สำธำรณะ
・ไม่ส่งเสียงดังในที่สาธารณะหรือบริเวณบ้านของตน เพราะจะเป็นการรบกวนผู้ที่อยู่ใกล้เคียง
・กรุณาเข้าแถวตามลำาดับ
・หลังใช้ห้องหรือสถานที่สาธารณะ กรุณาทำาความสะอาดให้เรียบร้อย
・สูบบุหรี่ในที่ที่กำาหนด และหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในที่ที่มีผู้คนอยู่มาก

○กฎกำรโดยสำรรถสำธำรณะ
・พยายามไม่ใช้โทรศัพท์มือถือในรถโดยสายประจำาทางหรือรถไฟ

○กฎกำรขับขี่จักรยำน
・จักรยานถือเป็นยานพาหนะที่ใกล้เคียงกับรถยนต์ ตามกฎแล้วต้องปั่นทางฝั่งซ้ายของถนน
・ทางเท้าต้องให้ความสำาคัญกับคนเดินก่อน เมื่อปั่นบนทางเท้า กรุณาปั่นช้า ๆ ชิดริมถนน
・กรุณาเปิดไฟยามวิกาล

○ห้ำมปฏิบัติเรื่องดังต่อไปนี้
・นั่งซ้อนท้าย
・ปั่นเรียงหน้ากระดาน ดื่มสุราก่อนขับขี่
・ใช้ร่ม คุยโทรศัพท์ หรือใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่

○ซื้อประกันภัยจักรยำน
・หากชนผู้อื่นจนบาดเจ็บขณะที่ใช้งานจักรยาน ประกันจะช่วยคุ้มครองความเสียหาย

① รักษำกฎในชีวิตประจ�ำวันกันเถอะ

②รักษำกฎเมื่อใช้จักรยำนกันเถอะ

กฎในชีวิตประจ�ำวัน และวิธีขับขี่จักรยำน

คู่มือเล่มน้ีจัดทำาขึ้นตามโครงการของ CLAIR ซ่ึงเป็นผู้ให้การ
สนับสนุนในการจัดทำา

【เว็บไซต์อำาเภอคาโนยะ】
https://www.city.kanoya.lg.jp

【เว็บไซต์สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติคาโนยะ】
http://kiea.ne.jp

【แอพพลิเคชั่นอำาเภอคาโนยะ】
かのやライフ(Kanoya Life)

ท่ีว่าการอำาเภอคาโนยะ (แผนกสร้างความ
มีชีวิตชีวาในท้องถิ่น)
〒893-8501
20-1 Kyoei-cho Kanoya-shi 
Kagoshima Prefecture
☎0994-43-2111
อีเมล์：daihyo@city.kanoya.lg.jp

จัดท�ำโดย ข้อมูลของอ�ำเภอคำโนยะและกิจกรรมต่ำง ๆ

อำาเภอคาโนยะ มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

iPhone Android
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