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กุ ม ภาพั น ธ์ 2556
ฉบั บ ที่ 112
พิมพ์ ท่ :ี แผนกโลกาภิวฒ
ั น์และวัฒนธรรม ที่ว่าการอําเภอทสึคบุ ะ (Globalization and Culture Division, Tsukuba City Hall)
โทรศัพท์ : 029-883-1111 อีเมล: ctz031@info.tsukuba.ibaraki.jp
เว็บไซต์ : http://www.tsukubainfo.jp/ และ http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/005511.html แปล / เรี ยบเรี ยง: ธนพัส ระรวยทรง และช่อลัดดา วิมลวิทยา

〒305-8555 Tsukuba-shi, Karima 2530-2 (Kenkyu-gakuen D32 Gaiku 2 Kakuchi)

เทศกาลดอกบ๊วย ครั้งที่ 40

ประกาศ... เรื่องการปรับค่าแรงขั้นตํ่าของ จ.อิ บารากิ

ปี นี ้ เทศกาลดอกบ๊ วยบนภูเขาทสึคบุ ะซัง (Tsukuba-san
Ume Matsuri) จะจัดขึ ้นเป็ นครัง้ ที่ 40 โดยภายในสวนเนื ้อที่ 4.5
เฮคเตอร์ บนยอดความสูง 250 เมตรแห่งนี ้ มีต้นบ๊ วยดอกสีแดง
และสีขาวมากถึง 1,000 ต้ น อีกทังยั
้ งสามารถชื่นชมทิวทัศน์
อันกว้ างใหญ่ของที่ราบคันโตในช่วงฤดูใบไม้ ผลิได้ อีกด้ วย

ค่าแรงขันตํ
้ ่า (Saitei Chingin) ที่ปรับใช้ กบั ลูกจ้ างและนายจ้ างที่อยู่ในจังหวัด
อิบารากินนั ้ จะปรับเปลี่ยนเป็ นจํานวนเงินตามที่ระบุในตารางด้ านล่างนี ้

ระยะเวลาจัดเทศกาล วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมนี ้


 กิจกรรมหลัก 
ทุกวัน: บริ การนํ ้าชาบ๊ วย, กิจกรรมสะสมตราประทับ “แสตมป์ แรลลี่”,
การสาธิต - จําหน่ายของขึ ้นชื่อ “นํ ้ามันคางคก”, การจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ของอําเภอทสึคบุ ะ รวมถึงสินค้ าคัดเลือกจาก “ทสึคบุ ะ คอลเลคชัน่ ” เป็ นต้ น
 ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ : ถนนสายศิลปิ นแห่งอะซะกุสะ (Asakusa Daigeidou)
 ทุกวันอาทิตย์ : พิธีชงชากลางแจ้ ง


 กิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ

40 ปี



วันและเวลา วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคมนี ้
10:30 น. การสาธิต - จําหน่ายนํ ้ามันคางคก
11:00 น. การแสดงคอนเสิร์ตเพลงพื ้นเมืองญี่ปน,
ุ่ การบรรเลงเครื่ องดีด
“ทสึกะรุ ชะมิเซ็ง” โดยคณะโทะชิยกุ ิ อิซะกะ
12:45 น. การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมถ่ายภาพ “ยุรุ คยะระ &
ทูตการท่องเที่ยวทสึคบุ ะ & อิบารากิ สกายไกด์”
13:00 น. การแข่งขันพ่นเม็ดบ๊ วย (Ume No Tane Tobashi Senshu-ken)
13:30 น. การบรรเลงกลอง “วะไดโกะ” โดยไซ (~sai~)
วิธีเดินทาง
 สําหรั บผู้ท่ เี ดินทางโดยรถประจําทาง
1. ขึ ้นรถประจําทาง “ทสึคบุ ะซัง ชัตเติล บัส” (Tsukuba-san Shuttle Bus)
ที่ป้าย “ทสึคบุ ะ เซ็นเตอร์ ” (Tsukuba Center) ซึง่ อยู่บริ เวณสถานีรถไฟ “ทสึคบุ ะ”
โดยใช้ เวลาประมาณ 40 นาที (ผู้ใหญ่ 700 เยน, เด็ก 350 เยน)
2. ลงรถที่ป้าย “ทสึคบุ ะซัง จินจะ อิริงจุ ิ” (Tsukuba-san Jinja Iriguchi)
3. เดินประมาณ 5 นาที ก็จะถึงสวนบ๊ วย “ทสึคบุ ะซัง ไบริ ง” (Tsukuba-san Bairin)

ประเภทงาน

ค่ าแรง
ต่ อชั่วโมง

ค่าแรงขันตํ
้ ่าของจังหวัดอิบารากิ

699 เยน

อุตสาหกรรมเหล็ก
อุตสาหกรรมผลิตเครื่ องมืออเนกประสงค์,
เครื่ องมือการผลิต, เครื่ องมือสํานักงาน
อุตสาหกรรมผลิตเครื่ องชัง่ , เครื่ องวัด, เครื่ องมือ
วิเคราะห์, เครื่ องมือทดสอบ, เครื่ องมือด้ านฟิ สิกส์
และเคมี,เครื่ องมือการแพทย์, อุปกรณ์การแพทย์,
เครื่ องมือด้ านสายตา / เลนส์, ชิ ้นส่วน / อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ / วงจรไฟฟ้า, เครื่ องใช้ ไฟฟ้า,
อุปกรณ์รับส่งข้ อมูล, นาฬิกา / ชิ ้นส่วนนาฬิกา
การขายปลีกสินค้ าประเภทต่างๆ

805 เยน

วันเริ่มมีผล
ปรับใช้
6 ตุลาคม
2012

789 เยน

782 เยน

31 ธันวาคม
2012

756 เยน

ทังนี
้ ้ แม้ ว่านายจ้ างกับลูกจ้ างทังสองฝ่
้
ายจะเคยตกลงกันไว้ ก่อนก็ตาม แต่หากใน
สัญญาจ้ างงานระบุคา่ แรงที่มีจํานวนน้ อยกว่า “ค่าแรงขันตํ
้ ่า” จะถือว่าค่าแรงนันเป็
้ น
โมฆะตามกฎหมาย และจะถือว่าสัญญาจ้ างงานนันเกิ
้ ดขึ ้นโดยต้ องปรับใช้ คา่ แรง
ขันตํ
้ ่าตามที่กําหนด
ติดต่ อสอบถาม
 แผนกสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม (Sangyou Shinkou-ka)
 029-883-1111 ต่อ 4580
 ฝ่ ายค่าแรง (Chingin-shitsu) กรมแรงงานอิบารากิ  029-224-6216
 หน่วยงานกํากับมาตรฐานแรงงาน ทสึจิอรุ ะ
(Tsuchiura Roudou Kijun Kantoku-sho)  029-821-5127
ที่ตงั ้ 2-14-11 จูโอ, ทสึจิอรุ ะ (Tsuchiura-shi, Chuuou 2-14-11)



 สําหรั บผู้ท่ เี ดินทางโดยรถยนต์

ค่ าที่จอดรถของอําเภอ รถธรรมดา 500 เยน, รถสองล้ อ 250 เยน,
รถขนาดใหญ่ 2,000 เยน ※ รถขนาดใหญ่ไม่สามารถจอดที่ “ลานจอดรถ 4” ได้


 บริ การรถโดยสารฟรี

ช่ วงเทศกาลดอกบ๊ วย
เส้ นทาง สวนบ๊ วย (Bairin) ~ ศาลเจ้ า (Jinja) ~ ทสึทสึจิงะ โอะกะ (Tsutsujigaoka)
วันและเวลาให้ บริการ ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการตลอดช่วงเทศกาล
เวลา 10:00 - 15:30 น.
ติดต่ อสอบถาม
 แผนกการท่องเที่ยว (Kankou Bussan-ka)  029-883-1111 ต่อ 4531
 สมาคมที่ประชุมการท่องเที่ยวทสึคบ
ุ ะ (Tsukuba Kankou Convention Kyoukai)
 029-869-8333
เว็บไซต์ http://umematsuri.jp

กําหนดชําระภาษี
หมดเขตชําระภาษี วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์นี ้


ภาษี ประกันสุขภาพแห่งชาติ (Kokumin Kenkou Hoken-zei) ระยะที่ 8
ติดต่ อสอบถาม
ฝ่ ายภาษี ประกันสุขภาพแห่งชาติ (Kokuho-zei-kakari)
แผนกประกันสุขภาพและเงินบํานาญแห่งชาติ  029-883-1111 ต่อ 1460



ภาษี ทรัพย์สินถาวร (Kotei Shisan-zei),
ภาษี ผงั เมือง (Toshi Keikaku-zei) ระยะที่ 4
ติดต่ อสอบถาม
แผนกภาษี ทรัพย์สิน (Shisan-zei-ka) / แผนกเก็บภาษี
(Nouzei-ka)  029-883-1111 ต่อ 2911



ห้องสมุด
ちゅうおうとしょかん

ห้องสมุดกลาง） 029-856-4311

中央図書館（

เวลาเปิ ด
เสาร์ , อาทิตย์ 9:30 - 17:00 น.
อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์ 9:30 - 19:00 น.
วันหยุดทําการ
วันที่ 18 - 22, 25 กุมภาพันธ์
วันที่ 4, 11, 18, 20, 25 มีนาคม
ส่วนห้ องสมุดที่ ยะทะเบะ, ทสึคบุ ะ, โอโนะกะวะ, คุคิ
ซะคิ เปิ ดให้ บริ การ อังคาร-อาทิตย์ 10:00 - 18:00 น.

 มีจัด “โอะฮะนะชิไค”
・โอะฮะนะชิ มะทสึโบคคุริ...วันเสาร์ ที่ 16 ก.พ. นี ้
เวลา 15:00 - 15:30 น.
・โอะฮะนะชิ โนะ โมริ...วันเสาร์ ที่ 23 ก.พ. นี ้
เวลา 15:00 - 15:30 น. และ 15:30 - 16:00 น.
・กลุ่มวิจัยเล่ าเรื่องมหาวิทยาลัยทสึคุบะ...
วันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ. นี ้ เวลา 15:00 - 15:30 น.
สถานที่ ณ ห้ องโถงอะรุสุ (ชัน้ 2 ห้ องสมุดกลาง)

 ห้องสมุดจะแจกหนังสือฟรี
ห้ องสมุดกลางจะรี ไซเคิลหนังสือโดยจะจัดแจก
หนังสือที่ไม่ใช้ แล้ วให้ แก่ทา่ นที่อาศัยอยู่ในทสึคบุ ะ
วันที่ 22 ก.พ. เวลา 13:00-16:00 น. ที่ห้องโถงอะรุ สุ
แจกหนังสือทัว่ ไปและนิตยสาร(หนังสือทัว่ ไป 30เล่ม/คน,
นิตยสาร 10 เล่ม/คน (180 คนแรก)
วันที่ 23 ก.พ. เวลา 9:00-15:00 น. ที่ห้องโถงอะรุ สุ
แจกหนังสือทัว่ ไป 30 เล่ม/คน, นิตยสาร 10 เล่ม/คน
(360 คนแรก)
วันที่ 24 ก.พ. เวลา 9:00-15:00 น. ที่ห้องประชุม
ชัน้ 2 ของห้ องสมุด (ชูไคชิทสึ) แจกหนังสือสําหรับ
เด็กที่ไม่ใช่หนังสือภาพ ไม่เกิน 5 เล่ม (240 คนแรก)
วันที่ 26 ก.พ. เวลา 9:30-15:00 น. ที่ห้องประชุม
ชัน้ 2 ของห้ องสมุด (ชูไคชิทสึ) แจกหนังสือแจก
หนังสือทัว่ ไป หนังสือเด็ก นิตยสาร (ไม่จํากัดจํานวน/
ผู้ที่ไม่ได้ อาศัยอยู่ในทสึคบุ ะก็มีสิทธิ์ขอรับหนังสือได้ )
หมายเหตุ
※ วันที่ 22 - วันที่ 24 ต้ องมีบัตรคิวรั บหนังสือและ
เข้ ารับหนังสือตามเวลาที่กาํ หนดไว้ ในบัตรคิว แจก
บัตร 30 นาทีล่วงหน้ า ※
ติดต่ อสอบถาม  029-856-4311 ห้ องสมุดกลาง

เรียนรเ้ ู กี่ยวกับ“ละครโน...โอเปร่าของญี่ป่ นุ ภาค 10” ได้ฟรี
วันเวลา วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ ปี 2013 เวลา 14:00-16:00 น. (เปิ ดให้ เข้ างานเวลา 13:30 น.)
สถานที่ ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 3 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์ ทสึคบุ ะ(ทสึคบุ ะไซเอ็นส์ อินฟอร์ เมชัน่ เซ็นเตอร์ )
ผู้บรรยาย นายโนะบุอะคิ ฮะชิโอะคะ (橋岡伸明氏) อาจารย์ด้านละครโน เปิ ดรั บ 100 คน
ติดต่ อสอบถาม  029-883-1111 (ต่อ 2331) แผนกเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ที่ว่าการอําเภอทสึคบุ ะ

ต้นฤด ูใบไม้ผลิ...ไปเดินเขาทสึค ุบะกันดีกว่า
วันเวลา วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม ปี 2013 เวลาเริ่ ม มี 3 รอบ :
รอบที่ ①เริ่ มเวลา 9:00 น. / รอบที่ ②เริ่ มเวลา 10:00 น. / รอบที่ ③เริ่ มเวลา 11:00น.
เส้ นทาง คอร์ สเดินประมาณ 8 กิโลเมตร เริ่ มที่ทางเข้ าภูเขาทสึคบุ ะ (นุมะทะ) →
ฮิอจุ ิกะอิเคะ →อีนะ → ศาลเจ้ า(อุซุย) →ศาลเจ้ าทสึคบุ ะ →
สวนบ๊ วย → ทสึคบุ ะมิจิ → สิ ้นสุดคอร์ สที่ทางเข้ าภูเขาทสึคบุ ะ (นุมะทะ)
วิธีสมัคร 1)สมัครได้ ที่แผนกท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ 2)หรื อสมัครผ่านเว็บไซต์ของสมาคมการท่องเที่ยวและ
การประชุม หมดเขตสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ นี ้ รั บ 300 คน (100 คน/รอบ)
ติดต่ อสอบถาม  029-883-1111 (ต่อ 4541) แผนกท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ ที่วา่ การอําเภอทสึคบุ ะ

จัดอภิปราย...หนึ่งก้าวใหม่...สรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมอําเภอทสึค ุบะ
วันเวลา วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม ปี 2013 เวลา 14:30 - 17:00 น.
สถานที่ ห้ องประชุมใหญ่ ที่ประชุมนานาชาติ “ทสึคบุ ะโคะคุไซไคกิโจ”
เนือ้ หา < ช่วงที่ 1 > ประกาศเกียรติคณ
ุ กิจกรรมสรรค์สร้ างสิ่งแวดล้ อม
< ช่วงที่ 2 > รายงานผลการดําเนินกิจกรรมสร้ างความงดงามแก่เมืองทสึคบุ ะ
< ช่วงที่ 3 > บรรยาย โดย นายโยชิซมึ ิ อิชิฮะระ
< ช่วงที่ 4 > การแสดง “แมสเซส เพอฟอร์ แมนส์” โดย หุ่นยนต์ โนะโซะมิ
วิธีสมัคร สมัครทางโทรศัพท์ โทรสาร หรื ออีเมล โดยระบุที่อยู่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ จํานวนผู้เข้ าร่วม
งาน เปิ ดรั บ 1,000 คน ค่ าเข้ างาน ฟรี
ติดต่ อสอบถาม  029-883-1111 (ต่อ 3710) แผนกอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมฝ่ ายสิ่งแวดล้ อมและชีวิตความ
เป็ นอยู่ ที่วา่ การอําเภอทสึคบุ ะ โทรสาร 029-868-7591 อีเมล evm010@info.tsukuba.ibaraki.jp
ที่ตงั ้ 305-8555 Tsukuba-shi, Karima 2530, Banchi 2 (Kenkyugakuen D32, Gaiku 2 Kakuchi)

สวัสดิการ...เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่พกั อาศัย

จํานวนเงินช่ วยสวัสดิการต่ อเดือน
 ผู้อาศัยอยู่คนเดียวในครัวเรื อน → ไม่เกิน 35,400 เยน
 ครัวเรื อนที่มีผ้ อ
ู าศัยร่ วมครัวเรื อนที่มีความสัมพันธ์ฉนั ญาติ → ไม่เกิน 46,000 เยน
กลุ่มเป้าหมาย (ต้ องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งต่ อไปนี)้ ①ผู้ที่ออกจากงานไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นสมัคร
②ผู้ที่มีอายุตํ่ากว่า 65 ปี ณ วันที่ยื่นสมัคร ③ผู้ที่สามารถทํางานได้ มีความประสงค์ที่จะทํางาน และสมัคร
ลงทะเบียนหางานไปยังกรมจัดหางาน ④ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรื อ มีแนวโน้ มที่จะไร้ ที่อยู่ (หากมีญาติพกั อาศัยอยู่
ภายใต้ ครัวเรื อนเดียวกัน ญาติผ้ อู าศัยร่วมครัวเรื อนจะต้ องไม่มีบ้านที่พกั อาศัย) ⑤ตามข้ อกําหนดต้ องเป็ นผู้ไม่มี
รายได้ กรณีมีรายได้ พิเศษชัว่ คราว ผู้อาศัยอยู่คนเดียวในครัวเรื อนต้ องมีรายได้ ไม่เกิน 84,000 เยน หากมีผ้ อู าศัย
ร่วมครัวเรื อนที่มีความสัมพันธ์ฉนั ญาติต้องมีรายได้ ตอ่ ครัวเรื อนรวมไม่เกิน 172,000 เยน ⑥กรณีเป็ นผู้อาศัยอยู่คน
ประกวด “มาสคอต”หรือตกุ๊ ตาสัญลักษณ์ เดียวในครัวเรือน ต้ องเป็ นผู้ที่มีเงินฝากธนาคารไม่เกิน 500,000 เยน กรณีมีผ้ อู าศัยร่วมครัวเรือนที่มีความสัมพันธ์
ฉันญาติ ต้ องมีเงินฝากธนาคารรวมไม่เกิน 1,000,000 เยน ⑦ต้ องเป็ นผู้ที่ไม่ได้ รับเงินเดือน เงินกู้ยืมที่คล้ ายคลึง
สภาสังคมสวัสดิการเปิ ดรับสมัคร มาสคอต หรื อ
ตุ๊กตาสัญลักษณ์ หมดเขตสมัคร วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม กันจากหน่วยงานภาครัฐหรื อภูมิภาค หมายเหตุ (1)ระยะเวลาจัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าใช้ จ่ายที่พกั อาศัย เริ่ ม
นี ้ ติดต่ อสอบถาม  029-879-5500 สภาสังคม
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน ปี 2013 ถึง วันที่ 31 มีนาคม ปี 2014 (2)จะชําระเงินในเดือนถัดไปหลังจากที่ได้ ยื่นสมัคร
สวัสดิการ ที่ตงั ้ Tsukuba-shi, Tsukuho 1-10-4
(3) การสมัครเงินช่วยเหลือค่าใช้ จ่ายที่พกั อาศัยต้ องยื่นเอกสารแสดงหลักฐานอื่นๆ ประกอบ (4)สอบถามราย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางเว็บไซต์ หรื อสอบถาม ละเอียดเพิ่มเติมและข้ อควรระวังอื่นๆ ได้ จากแผนกสวัสดิการสังคม
ได้ ที่สภาสังคมสวัสดิการ
ติดต่ อสอบถาม  029-883-1111 (ต่อ 2121) แผนกสวัสดิการสังคม ที่ว่าการอําเภอทสึคบุ ะ
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โรงพยาบาลและคลินิกนอกเวลา

ร่วมใช้รว่ มแบ่งปัน...รถจักรยาน
อําเภอทสึคบุ ะมุ่งพลักดันสนับสนุนให้
พลเมืองใช้ จกั รยานในการเดินทางเพื่อเป็ นการ
ลดมลภาวะเป็ นพิษต่อสิ่งแวดล้ อม ขณะนี ้ได้ เริ่ มทดลองระบบ “ไซเคิล
แชร์ ริ่ง－ร่วมใช้ ร่วมแบ่งปั นจักรยาน” ซึง่ ผู้ลงทะเบียนสามารถยืมใช้
รถจักรยานใน 5 บริ เวณ ได้ ตลอดวัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ที่ว่าการอําเภอทสึคบุ ะ ภายใต้ หวั ข้ อ 自転車のまちつくば
(ทสึคบุ ะเมืองรถจักรยาน) ระยะเวลา ตังแต่
้ วนั ศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์
ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ นี ้
บริ เวณทดลอง สถานีรถไฟทสึคบุ ะเอ็กซ์เพรส “เค็นคิวกะคุเอ็น”
ที่จอดรถจักรยาน บริ เวณหน้ าสถานีเค็นคิวกะคุเอ็น ห้ างสรรพสินค้ าอียาสทสึคบุ ะ ที่ว่าการอําเภอ บริ เวณนิคมอุตสาหกรรมทางฝั่ ง
ตะวันตกของทสึคบุ ะ และภายในเค็นคิวกะคุเอ็น เขต C
ติดต่ อสอบถาม  029-883-1111 (ต่อ 5310) แผนกมาตรการ
การจราจร ที่ว่าการอําเภอทสึคบุ ะ

จัดแสดงผลงานของท่าน...ได้ฟรี
บริ เวณลานแลกเปลี่ยน พลาซ่าเพอร์ ฟอร์ แมนซ์
“Plaza Performance” ของทสึคบุ ะเครโอสแควร์ เอ็มโอจี ชัน้ 1 เปิ ด
ให้ ทกุ ท่านจัดแสดงภาพถ่าย ภาพวาด หนังสือ และ ผลงาน ฯลฯ ได้
ฟรี เงื่อนไข ขอสงวนสิทธิ์นี ้ไว้ สําหรับกลุ่ม มูลนิธิ หรื อ นิติบุคคล
หรื อ ผู้ที่พกั อาศัยหรื อทํางานในทสึคบุ ะ และสงวนไว้ สําหรับการจัด
แสดงที่มีวตั ถุประสงค์นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการค้ า
ติดต่ อสอบถามได้ ท่ ี  029-861-0500 คณะทีมงานสร้ างสรรค์
เมืองศูนย์จราจรประจําเมืองทสึคบุ ะ

สมาชิกอนุ่ ใจ...ด้วยประกันอ ุบัติเหต ุบนท้องถนน
สมาชิกที่ประสบอุบตั ิเหตุจะได้ รับเงินชดเชยเยี่ยมไข้
เปิ ดรั บสมัคร ตังแต่
้ วนั ศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ ปี 2013
ระยะเวลาจ่ ายเงินชดเชยเยี่ยมไข้
วันที่ 1 เมษายน ปี 2013 - วันที่ 31 มีนาคม ปี 2014
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ลงทะเบียนพํานักอาศัยอยู่ในทสึคบุ ะ
ค่ าสมาชิก ผู้ใหญ่ 900 เยน/นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นลงไป
500 เยน ต่อปี (สมัครหลัง วันที่ 30 กันยายน นี ้ เสียค่าสมาชิกครึ่ง
ราคา) วิธีสมัคร ติดต่อผ่านเคาน์เตอร์ ของที่วา่ การอําเภอทสึคบุ ะ
หรื อติดต่อที่แผนกจัดการสภาวะวิกฤตได้ โดยตรง
ติดต่ อสอบถาม  029-883-1111 (ต่อ 2510) แผนกจัดการ
สภาวะวิกฤต ที่ว่าการอําเภอทสึคบุ ะ

เกร็ดความรู้
“โอะนิกิริ” หรื อ ข้ าวปั น้ เป็ นอาหารที่นิยมมากใน
ประเทศญี่ปนุ่ วิธีทําเพียงแค่นําข้ าวสวยที่เพิ่งหุงเสร็จใหม่ๆ ร้ อนๆ มา
ปั น้ โดยใส่ไส้ ที่ชื่นชอบ สําหรับไส้ มกั นิยมใช้ อาหารที่มีรสเค็มเพราะ
มักจะไม่คอ่ ยบูดหรื อเน่าเสีย ข้ าวปั น้ แม้ จะเย็นก็ยงั คงรสชาติอร่อย
ข้ าวปั น้ มีชื่อเรี ยกหลากหลาย กรณีที่ปัน้ ด้ วยมือมักจะนิยมเรี ยกว่า
“โอะนิกริ ิ ” (นิกิริ แปลว่า ปั น้ / โอะ เป็ นคําวางหน้ านามแสดงความ
สุภาพ) หรื อ “นิกิริฮัน” (นิกิริ แปลว่า ปั น้ / ฮัน แปลว่า ข้ าว) กรณีหอ่
ด้ วยใบไผ่ จะเรี ยกว่า “โอะมุสึบิ” (มุสบึ ิ แปลว่า ข้ าวที่ห่อหรื อผูก)

เวลาทําการ 9:00 – 17:00 น. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ )
กรณีฉุกเฉินติดต่ อที่  029-851-0119 (สถานีดับเพลิงทสึคุบะ)

17 ก.พ.  โคะมะทสึไนคะ คลินิก (Kamiyokoba 1178)
(วันอาทิตย์)

 วะทะนะเบะไนคะ คลินิก (Namiki 3-11-9)

 029-838-2400
 029-851-5901

24 ก.พ.  โชจิซันฟุจนิ คะโชนิคะ อิอนิ (Yatabe 1562)

 029-836-0405

 ทสึคุบะ เซ็นเตอร์ คลินิก (Takezono 1-6-1,

 029-851-9001

(วันอาทิตย์)

ตึก Tsukuba Mitsui ชั ้น 4)

3 มี.ค.  จินไอไนคะ อิอนิ (Onozaki 785-1)
(วันอาทิตย์)

 นะมิคไิ นคะ คลินิก (Namiki 4-4-2-203)

10 มี.ค.  ทสึคุบะ อิโจ เบียวอิน (Takamihara 1-2-39)
(วันอาทิตย์)

 ทะเคะโซะโนะ เอสซี คลินิก (Takezono 3-18-2)
ศูนย์การค้ าทะเคะโซะโนะ

17 มี.ค.  ทสึคุบะ โซไอ เบียวอิน (Takasaki 1008)
(วันอาทิตย์)

 อิจฮิ ะระ เบียวอิน (Oozone 3681)

20 มี.ค.  ทสึคุบะ กะคุเอ็น เบียวอิน (Kamiyokoba 2573-1)
(วันชุนบุน)

 จิบะฮะระ อิอนิ (Yoshinuma 1151)

24 มี.ค.  ทสึคุบะฮะคุอะ คลินิก (Mase 918-1)
(วันอาทิตย์)

 เทะสะคิ คลินิก (Yoshinuma 1437-1)

31 มี.ค.  โทโก อิอนิ (Tateno 636)
(วันอาทิตย์)

 นะคะกะวะ อิอนิ (Shinozaki 2272-1)

 029-855-4577
 029-869-6969
 029-874-3321
 029-851-4635
 029-873-2511
 029-864-0303
 029-836-1355
 029-865-0511
 029-837-0208
 029-865-0034
 029-837-1785
 029-864-7760

ภาษาญี่ป่ นประจํ
ุ
าเดือน
เดือนกุมภาพันธ์นี ้เราขอนําเสนอคําศัพท์ คําว่า “โยะอิ” (Yoi / よい) หรื อ “อี” (ii / いい)
ซึง่ แปลว่า “ดี” มีความหมายตรงข้ ามกับคําว่า “วะลุย” (Warui / 悪い) ที่แปลว่า “แย่ ไม่ดี”
ตามปกติแล้ วมักพบเห็นคําว่า “อี” (ii / いい) ในบทสนทนาบ่อยกว่าคํากว่า “โยะอิ” (Yoi / よい)
ตัวอย่ างการใช้
A: kondo, isshoni asobini ikimasenka? /คนโดะ, อิชโชะนิ อะโสะบินิ อิคิมะเซ็นคะ/
—คราวหน้ าไปเที่ยวกันไหม?
B: ii desu ne! / อี เดะสุเนะ!/ —ดีนะ!
A: itsu ga ii desuka? /อิทสึ กะ อี เดะสุคะ?/ —เมื่อไรดี (เมื่อไรสะดวก)?
B: itsu demo ii desuyo /อิทสึ เดะโมะ อี เดะสุโยะ/ —เมื่อไรก็ดีนะ (= เมื่อไรก็ได้ /สะดวก)
Tenki ga ii hi no hou ga ii desune. /เท็นคิ กะ อี ฮิ โนะ โฮ กะ อี เดะสุเนะ /
—วันที่อากาศดีน่าจะดีกว่ านะ
A: sore nara, tenkiyohou o mitekara renraku shitemo ii desuka? /โสะเระ นะระ, เท็นคิโยะโฮ โอะ
มิเทะคะระ เร็นระคุ ชิเทะโมะ อี เดะสุคะ? /—งัน้ ขอติดต่ อ(เธอ)หลังจากดูพยากรณ์อากาศได้ ไหม?
B: mochiron renraku o matteimasu. /โมะจิรน เร็ นระคุ โอะ มัทเทะอิมะสุโยะ/ —แน่นอน (อืม) รอนะ
—ณ วันนัน—
้
A: kyo wa tenki ga yokute nani yori! /เคียว วะ เท็นคิ กะ โยะคุเทะ นะนิโยะริ !/
— วันนีอ้ ากาศดีจัง ดีย่ งิ กว่ าสิ่งอื่น (ดีท่ สี ุด)!
B: anata no higoro no okonai ga ii kara desuyo. /อะนะทะ โนะ ฮิโกะโระ โนะ โอะโคะไน กะ อี
คะระ เดะสุโยะ/ —ก็เพราะว่าปกติแล้ วเธอเป็ นคนดี(ทําแต่ ส่ งิ ดีๆ)ไงล่ ะ
A: kyo wa totemo tanoshikatta desu. /เคียว วะ โทะเทะโมะ ทะโนะชิคทั ทะ เดะสุ/— วันนี ้สนุกจังเลย
B: watashi mo tanoshikatta desu. /วะทะชิ โมะ ทะโนะชิคทั ทะ เดะสุ /—ฉันเองก็สนุก(เหมือนกัน)
sasotte moraete yokatta. /สะโสทเทะ โมะระเอะเทะ โยคคัททะ/—ดีนะที่เธอชวน (ฉัน)
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รู้ไว้ อุ่นใจกว่า... “ระบบต่างๆ ของญี่ป่ ุน”
“มะรุ ฟุกุ” (ระบบช่ วยเหลือค่ าสวัสดิการการรักษา) 
“มะรุฟกุ ”ุ (Maru-fuku) เป็ นระบบช่วยเหลือค่าใช้ จ่ายบางส่วน ในกรณีที่มีการใช้
ประกันการรักษา (บัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ) และต้ องชําระเงินกับสถานพยาบาล
อนึง่ จําเป็ นต้ องสมัครก่อน จึงจะสามารถขอรับเงินช่วยเหลือนี ้ได้
อย่างไรก็ตาม รายการที่อยู่นอกเหนือการประกัน เช่น การฉีดวัคซีนป้องกัน, การ
ตรวจสุขภาพ, ค่าอาหาร, ค่าภาชนะบรรจุยา, ค่าผ้ าอ้ อม ฯลฯ จะไม่สามารถขอรับเงิน
ช่วยเหลือได้ นอกจากนี ้ ผู้มีรายได้ มากกว่าเกณฑ์ที่กําหนด จะไม่สามารถใช้ ระบบนี ้ได้
้
ยกเว้ น มะรุฟกุ ขุ องเด็กทารกและเด็กเล็ก (Nyuuyou-ji Maru-fuku) สําหรับเด็กตังแต่
อายุ 0 ปี จนถึงเด็กวัยก่อนเข้ าเรี ยน
กลุ่มเป้าหมายที่สามารถขอรับเงินช่ วยเหลือได้
1. เด็กเล็ก: ตังแต่
้ อายุ 0 ปี จนถึงนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3
2. สตรี มีครรภ์: ตังแต่
้ วนั แรกของเดือนที่ได้ รับคูม่ ือแม่และเด็ก (Boshi
Techou) จนถึงวันสุดท้ ายของเดือนถัดไปหลังจากคลอดบุตร


3. ผู้ปกครองที่ต้องเลี ้ยงดูลกู ด้ วยตนเองเพียงคนเดียว: ได้ แก่ หญิงหรื อชายที่ไม่มี
คูส่ มรสแล้ ว และกําลังเลี ้ยงดูลกู ที่มีอายุไม่ถงึ 18 ปี นอกจากนี ้ยังรวมถึงลูกของ
ผู้ปกครองข้ างต้ นด้ วย
4. ผู้ทพุ พลภาพทางกายใจขันรุ
้ นแรง:
 ผู้ที่มีค่ม
ู ือผู้ทพุ พลภาพทางกาย (Shintai Shougai-sha Techou) ระดับ 1 - 2
หรื อผู้ทพุ พลภาพภายในกายระดับ 3
 ผู้ที่มีค่ม
ู ือดูแลความทุพพลภาพ (Ryouiku Techou) ขัน้ A หรื อขันมะรุ
้
A
 ผู้ที่มีค่ม
ู ือผู้ทพุ พลภาพทางกายระดับ 3 และมีคมู่ ือดูแลความทุพพลภาพขัน้ B
 ผู้ที่ได้ รับเงินบํานาญผู้ทพ
ุ พลภาพ (Shougai Nenkin) ระดับ 1
 ผู้ที่อยู่ในกลุม
่ เป้าหมายของเงินช่วยเหลือเลี ้ยงดูเด็กแบบพิเศษ (Tokubetsu
Jidou Fuyou Teate) ระดับ 1
สําหรับเรื่ องเกณฑ์รายได้ , เอกสารที่ต้องใช้ ในการสมัคร ฯลฯ โปรดสอบถาม
ติดต่ อสอบถาม ฝ่ ายจัดสรรประกันสุขภาพแห่งชาติ (Koku-ho Kyuufu-kakari)
แผนกประกันสุขภาพและเงินบํานาญแห่งชาติ  029-883-1111 ต่อ 1440

ให้คาํ ปรึกษา... เรื่องการยื่นใบคํานวณภาษี

ชําระภาษี... ด้ วยการโอนเงินทางบัญชีธนาคาร

ระยะเวลายื่นใบคํานวณภาษี วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคมนี ้
※ ยกเว้ นวันเสาร์ - อาทิตย์ อย่างไรก็ตาม จะทําการตามปกติในวันอาทิตย์ที่ 24
กุมภาพันธ์นี ้
เวลา 9:00 - 16:00 น. (กรณีมีคนมาลงทะเบียนหนาแน่น อาจปิ ดรับก่อนกําหนด)
※ วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ เปิ ดเวลา 9:00 - 11:00 น. และ 13:30 - 15:00 น.
สถานที่ จุดให้ คําปรึกษาเรื่ องการยื่นใบคํานวณภาษี (Shinkoku Soudan Kaijou)
ชัน้ 2 ที่วา่ การอําเภอทสึคบุ ะ
ติดต่ อสอบถาม แผนกภาษี พลเมือง (Shimin-zei-ka)  029-883-1111

สําหรับภาษี ของอําเภอ ขอแนะนําให้ ชําระด้ วยการโอนเงินทางบัญชีธนาคาร
ซึง่ เงินจะถูกหักออกโดยอัตโนมัติ จึงไม่ต้องกังวลว่าจะลืมชําระภาษี นอกจากนี ้
ยังสะดวกตรงที่ช่วยประหยัดแรงและเวลาในการเดินทางไปชําระภาษี ด้วย
วิธีสมัคร นําใบคําร้ องขอโอนเงินภาษี พลเมืองทางบัญชีธนาคาร (Shi-zei Kouza
Furikae Irai-sho) (ขอรับได้ ที่สถาบันการเงินภายในที่วา่ การอําเภอ), สมุดบัญชี
เงินฝาก, ตราประทับ (Todokede-in) มายื่นสมัครที่เคาน์เตอร์ สถาบันการเงิน
ค่ าธรรมเนียมการโอน ฟรี
สถาบันการเงินที่ให้ บริการโอนทางบัญชีธนาคาร
ธนาคารโจโย (Jouyou Ginkou), ธนาคารทสึคบุ ะ (Tsukuba Ginkou), ธนาคาร
มิตซึอิ ซึมิโตะโมะ (Mitsui Sumitomo Ginkou), ธนาคารอะชิคะงะ (Ashikaga
Ginkou), ธนาคารฮิงะชิ นิปปง (Higashi-nippon Ginkou), ธนาคารมิซโึ ฮะ
(Mizuho Ginkou), ธนาคารริ โซะนะ (Risona Ginkou), ธนาคารไซตะมะ ริ โซะนะ
(Saitama Risona Ginkou), ธนาคารมิตซึบิชิ โตเกียว ยูเอฟเจ (Mitsubishi Tokyo
UFJ Ginkou), ธนาคารมิโตะ ชินโย คิงโคะ (Mito Shinyou Kinko), ธนาคารยูคิ ชิน
โย คิงโคะ (Yuuki Shinyou Kinko), ธนาคารอิบะระกิเค็ง ชินโย คุมิไอ (Ibaraki-ken
Shinyou Kumiai), ธนาคารจูโอ โรโด คิงโคะ (Chuuou Roudou Kinko), สหกรณ์
การเกษตรยะตะเบะ (Yatabe Nougyou Kyoudou Kumiai), สหกรณ์การเกษตรทสึ
คุบะ (Tsukuba-shi Nougyou Kyoudou Kumiai), ธนาคารยูโจะ (Yuucho Ginkou)
กรณีประสงค์ จะเริ่มโอนตัง้ แต่ ปี 2013 โปรดยื่นคําร้ องขอสมัครแต่เนิ่นๆ
เพราะหากรอจนใบแจ้ งภาษี มาถึง จะไม่สามารถโอนเงินภาษี ระยะที่ 1 ได้ ทนั เวลา



ผู้ทาํ ประกันสุขภาพแห่ งชาติ โปรดอ่ าน 
หัวหน้ าครอบครัว รวมถึงผู้ทําประกันสุขภาพแห่งชาติทกุ คนในครัวเรื อนนันๆ
้ ต้ อง
ยื่นใบคํานวนภาษี ไม่ว่าจะมีรายได้ หรื อไม่ก็ตาม เนื่องจากภาษี ประกันสุขภาพแห่ง
ชาติจะคํานวณจากรายได้ ในส่วนปี ก่อนหน้ าของผู้ทําประกัน และจํานวนผู้ทําประกัน




สามารถยื่นใบคํานวณภาษีทางไปรษณีย์ได้ แล้ ว 
ผู้ที่สามารถกรอกใบยื่นคํานวณภาษี เงินได้ (Shotoku-zei Kakutei Shinkoku-sho)
จากที่บ้าน สามารถสร้ างแบบฟอร์ มจากเว็บไซต์ของสํานักงานภาษี แห่งชาติ
(Kokuzei-chou) หรื อขอรับได้ ที่สํานักงานภาษี ทสึจิอรุ ะ แล้ วกรอกด้ วยตนเอง
จากนันจึ
้ งแนบเอกสารที่จําเป็ น แล้ วส่งทางไปรษณีย์มายังจุดต่อไปนี ้
 สําหรับใบยื่นคํานวณภาษี เงินได้ โปรดส่งมาที่สํานักงานภาษี ทสึจิอรุ ะ
(Tsuchiura Zeimu-sho) ที่ตงั ้ 4-15 โจโฮะคุ มะจิ, ทสึจิอรุ ะ
(〒300-8601 Tsuchiura-shi, Jouhokumachi 4-15)
 สําหรับใบยื่นคํานวณภาษี พลเมืองและภาษี จงั หวัด
โปรดส่งมาที่แผนกภาษี พลเมือง ที่วา่ การอําเภอทสึคบุ ะ
※ ผู้ที่เดินทางมายังจุดให้ คําปรึ กษาเรื่ องการยื่นใบคํานวณภาษี ไม่สะดวก สามารถ
ฝากให้ ผ้ ทู ี่เข้ าใจรายละเอียดของการยื่นนันๆ
้ (เช่น บุคคลในครอบครัว เป็ นต้ น)
มาดําเนินยื่นใบคํานวณภาษี แทนได้ เช่นกัน




 ฟรี ! ให้ คาํ ปรึ กษาโดยสมาคมนักภาษีอากร 
สมาคมนักภาษี อากรคันโตชินเอ็ทสึ สาขาทสึจิอรุ ะ จะเปิ ดให้ คําปรึกษาฟรี
เรื่ องภาษี ของประชาชน ※ โปรดโทรศัพท์จองล่วงหน้ า เนื่องจากเป็ นระบบจอง
วันและเวลา วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์นี ้ เวลา 13:00 - 15:00 น. (40 นาทีต่อคน)
สถานที่ จุดให้ คําปรึกษา สมาคมนักภาษี อากรคันโตชินเอ็ทสึ สาขาทสึจิอรุ ะ
ที่ตงั ้ 2-5 ฮิงะชิมะนะเบะ มะจิ, ทสึจิอรุ ะ
(Tsuchiura-shi, Higashi-manabemachi 2-5)
ติดต่ อสอบถาม สมาคมนักภาษี อากรคันโตชินเอ็ทสึ สาขาทสึจิอรุ ะ
(Kantou Shinetsu Zeiri-shi-kai Tsuchiura-Shibu)  029-824-5055
(รับลงทะเบียนจองการให้ คําปรึกษา วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10:00 - 14:00 น.)

ประเภทภาษี
ภาษี ทรัพย์สินถาวร ภาษี ผงั เมือง
ภาษี รถยนต์เครื่ องยนต์
ความแรงตํ่า
ภาษี พลเมือง ภาษี จงั หวัด

หมดเขตรั บสมัคร
ธนาคารอื่นๆ
ธนาคาร
นอกจาก
ยูโจะ
ธนาคารยูโจะ
วันอังคารที่ 19
วันพุธที่ 20
มีนาคมนี ้
กุมภาพันธ์นี ้
วันศุกร์ ที่ 19
วันอังคารที่ 19
เมษายนนี ้
มีนาคมนี ้
วันจันทร์ ที่ 20
วันศุกร์ ที่ 19
พฤษภาคมนี ้
เมษายนนี ้

หมดเขต
ชําระภาษี
ระยะที่ 1
วันอังคารที่ 30
เมษายนนี ้
วันศุกร์ ที่ 31
พฤษภาคมนี ้
วันจันทร์ ที่ 1
กรกฎาคมนี ้

การเปลี่ยน - ยกเลิกการโอนทางบัญชีธนาคาร สําหรับผู้ที่โอนเงินภาษี ทางบัญชี
ธนาคารอยู่แล้ ว หากประสงค์จะเปลี่ยนบัญชีธนาคาร, รูปแบบการโอน (ได้ แก่ ชําระ
เต็มจํานวน, ชําระเป็ นระยะ) หรื อประสงค์จะยกเลิกการโอนทางบัญชีธนาคาร โปรด
ดําเนินการแต่เนิ่นๆ
ติดต่ อสอบถาม แผนกเก็บภาษี (Nouzei-ka)  029-883-1111 ต่อ 2911

