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เผยแพร่ โดย อุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริ วพลาซ่า (UIP) h
เรี ยบเรี ยงโดย สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ NPO (UCIA)
Tel. 028-616-1563 Fax. 028-616-1568
E-mail: u1820@city.utsunomiya.tochigi.jp

ตีพิมพ์
10 มิถุนายน 2560

การสมรส・・・
＜ขั้นตอนการดาเนินการและเอกสารที่จาเป็ น＞

ถ้าพูดถึงเดือนมิถนุ ายน ก็ตอ้ งนึกถึงเจ้าสาวแห่งเดือน
มิถุนายน (June Bride) นะคะ！ถ้าฉันได้แต่งงาน
เมื่อไหร่ ก็คงจะดีนะ แล้วถ้าจะแต่งงานจะต้อง
ดาเนินขัน้ ตอนยังไงบ้างคะ？

ผูด้ าเนินการ ว่าที่สามีภรรยา (ตามพื้นฐาน)
สถานที่
อาเภอ (ชั้น 1 แผนกทะเบียนราษฎร หน่วยงานทะเบียนครอบครัว)
ดาเนินการ
เอกสารที่
・แบบจดทะเบียนสมรส 1 ชุด (มีที่อาเภอ）
จาเป็ น
※ต้องการพยานผูบ
้ รรลุนิติภาวะแล้ว 2 คน
เป็ นชาวต่างชาติก็ได้

ครั้งนี้จะขอแนะนาขั้นตอนการสมรสทีญ
่ ี่ปุ่น ดูเพื่อ
เป็ นการอ้างอิงกันนะครับ
①

【ชาวญี่ปน
ุ่ 】
・ทะเบียนครอบครัวญี่ปน
ุ่

♡

1 ชุด
（กรณี ที่ไม่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตอุซึโนมิยะ）
・เอกสารระบุตวั ตน (เช่น ใบขับขี่รถยนต์ )

การจดทะเบียนสมรสทีญ
่ ปี่ ุ่ น
การสมรส จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของแต่ละ
ประเทศร่ วมกัน ก่อนการดาเนินขั้นตอนต้อง
ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนนะครับ
สาหรับชาวญี่ปนมี
ุ่ ดงั ต่อไปนี้

【ชาวต่างชาติ】
・พาสปอร์ ตพร้ อมคาแปลภาษาญี่ปน
ุ่
・บัตรประจาตัวชาวต่างชาติ (ไซริ วการ์ ด)
・เอกสารรับรองคุณสมบัติเพื่อการสมรสพร้ อมคาแปลภาษาญี่ปน
ุ่

～กรณีที่เป็ นชาวญีป
่ ุ่ น～

① ผูช้ ายจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี ผูห้ ญิงอายุมากกว่า 16 ปี
② กรณี ที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บรู ณ์ ต้องมีการยินยอมจากผูป
้ กครอง
③ เป็ นโสด
④ หากเป็ นการแต่งงานใหม่ของฝ่ ายหญิง จะต้องผ่านการหย่าหรื อสามี
เสี ยชีวติ มาแล้วมากกว่า 100วัน
※อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้ต้งั ครรภ์เมื่อหย่าหรื อตอนที่เสี ยชีวติ หรื อ
คลอดบุตรแล้วหลังจากนั้นไม่ถึง 100 วัน ก็สามารถสมรสได้
・・・・・เป็ นต้น

♡

เป็ นต้น เอกสารที่ตอ้ งการแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันไป กรุ ณา
ตรวจสอบเอกสารที่จาเป็ นที่อาเภอ แผนกทะเบียนราษฎร
หน่วยงานทะเบียนครอบครัว

กรณี ที่ชาวต่างชาติสมรสกับชาวต่างชาติก็ตอ้ งยืน่ การ
จดทะเบียนสมรส เอกสารที่จาเป็ นขึ้นอยู่กบั แต่ละ
ประเทศ ต้องเช็คดูให้ดีนะครับ
เมื่อยื่นจดทะเบียนสมรสแล้ว จะต้องไป
ดาเนินการต่อที่สถานทูตหรื อสถานกงสุ ลของ
แต่ละประเทศทีอ่ ยู่ในญี่ปนด้
ุ่ วยนะคะ
～ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมรส～
อาเภอชั้น 1 แผนกทะเบียนราษฎร
หน่วยงานทะเบียนครอบครัว ☎028-632-2268

กรณีการสมรสระหว่ างชาวญี่ปนกั
ุ่ บชาวต่ างชาติ

การยื่นจดทะเบียนสมรสที่ญี่ปนของชาวญี
ุ่
่ปนกั
ุ่ บ
ชาวต่างชาติ จะต้องดาเนินขั้นตอนตามวิธีของญี่ปุ่น
นะคะ
การดาเนินขัน้ ตอนและเอกสารที่จาเป็ นมีดงั ต่อไปนี้
②
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เพื่อป้ องกันโรคลมแดด
สิ่งคัญในการป้ องกันโรคลมแดด
▼รับประทานอาหาร・นอนให้ เพียงพอ หมัน
่ ดื่มน ้า・เครื่ องดื่มเกลือแร่
▼ใช้ เครื่ องปรับอากาศ・พัดลม ให้ ลมพัดผ่านในห้ องได้ ดี
▼สวมเสื ้อผ้ าทีร่ ะบายความร้ อนได้ ดี ใช้ ร่มหรือหมวก
พักผ่อนในอาคาร・สถานที่ที่เย็น
▼การปฏิบต
ั ิให้ เหมาะสมกับสภาพร่ างกาย
ของตนเอง
หมัน่ วัดอุณหภูมิร่างกาย、
ทาให้ ร่างกายเย็นด้ วยผ้ าขนหนูเย็นๆ เป็ นต้ น

ทุกๆปี เมื่อถึงเดือนพฤษภาคมก่อนถึงฤดูร้อนจะ
มีผ้ ปู ่ วยเป็ นโรคลมแดด แล้ วจะเป็ นมากขึ ้นตังแต่
้
ปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงสิน้ เดือนสิงหาคม

4

โรคลมแดด เกิดจากความสมดุลของน ้าและเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติ
เนื่องจากความร้ อน อาการจะเกิดขึ ้นเมื่อไม่สามารถปรับอุณหภูมิใน
ร่างกายได้ เด็กและผู้สูงอายุจะเป็ นโรคลมแดดได้ ง่าย และอาจถึงขัน้
เสียชีวิตได้ หากมีอาการหนัก
▼อาการไม่หนัก

เวียนหัว・วิงเวียน・ปวดกล้ ามเนื ้อ・เหงื่อออกไม่หยุด
▼อาการปานกลาง ปวดหัว・คลื่นไส้ ・ร่างกายอ่อนเพลีย・ไม่มีแรง
▼อาการหนัก หมดสติ・กล้ ามเนื ้อกระตุก・อุณหภูมริ ่างกายสูง・เดิน
ไม่ตรง・วิ่งไม่ได้

ควรระมัดระวังวันที่มีลักษณะดังต่ อไปนี ้
▼
▼
▼
▼

มีอณ
ุ หภูมิมากกว่า 28 องศา
มีความชื ้น มากกว่า 70%
ลมพัดเบา
ร้ อนขึ ้นอย่างกระทันหัน

การปฐมพยาบาลผู้เป็ นไข้ แดด
▼พาไปในสถานทีท
่ ี่เย็น มีลมพัดผ่านได้ ดี
▼คลายเสื ้อผ้ าให้ หลวม เช็ดตัวด้ วยน ้า ใช้ พดั
▼ถ้าดื่มเองได้ให้ดื่มน้ าหรื อเครื่ องดื่มเกลือแร่
（ถ้าหมดสติ ห้ามเทน้ าใส่ ปาก）
▼ถ้ าหมดสติ มีอาการไม่ดีให้ นาตัวส่งโรงพยาบาล
ติดต่ อสอบถาม แผนกส่งเสริ มสุขภาพ

028-626-1126

การขอรับคาปรึกษาที่ศูนย์ บริ การผู้บริ โภค
③ การบิดเบือนความจริ ง
＊ราคาที่แสดงไว้ ในใบปลิวไม่ตรงกับราคาขายจริง

ปั ญหาการทาสัญญาหรื อการค้ าขายที่ไม่ ดี
＊การคะยันคะยอให้
้
ซื ้ออุปกรณ์การเรี ยนการสอน
＊การเรี ยกเก็บเงินจานวนมาก เมื่อลงทะเบียนสมัครในเว็บโป๊
＊ทาสัญญาการซื ้อขายเป็ นเงินจานวนมากกับการขายของตามบ้ าน
อยากยกเลิกสัญญา
＊ไม่คืนเงินค ้าประกันอพาร์ ทเมนท์
①

มีความลาบากในการคืนเงินกู้ยมื
อธิ บายวิธีการสะสางเงินกู้ยืม

④

มีการให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับปั ญหาระหว่างผู้บริ โภคและผู้ประกอบการที่
ศูนย์บริ การผู้บริ โภค

ผลิตภัณฑ์ เกิดอุบตั ิเหตุ โปรดติดต่อที่ศนู ย์บริ การผู้บริ โภคหาก
เป็ นอุบตั เิ หตุร้ายแรง
＊เกิดไฟไหม้ ออกมากระทันหันจากปลัก๊ ไฟ
②

☏

028-616-1547

เวลาปรึกษาทางโทรศัพท์： 9:00～17:30
เวลาการเข้ าไปปรึกษา： 10:00～17:30
（วันเสาร์・อาทิตย์・วันหยุดราชการ ให้ บริ การถึง 16:30）
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การพูดคุยกัน

ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน
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การทัศนศึกษาโรงงาน สถานที่ในซึคุบะ
วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 7：00～17：30
ขอเชิญนักศึกษาต่างชาติและชาวต่างชาติเพลิดเพลินกับธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และขนบธรรมเนียมประเพณีของญี่ปนุ่

ค่ าใช้ จ่าย นักศึกษาต่างชาติ 2,500 เยน สมาชิกสมาคมนานาชาติอุซึ โนมิยะ（UCIA）4 ,000 เยน ผูใ้ หญ่ 4,500 เยน นักเรี ยนประถม 1,500 เยน
สมาชิก 40 ท่านแรก
การ
โทรศัพท์ ส่ งแฟกซ์ หรื อเมล มาที่ UCIA แจ้ง 「ชื่อ・ที่อยู・
่ เบอร์โทรศัพท์・วันเดือนปี เกิด」
สมัคร
กรุ ณาชาระค่าเข้าร่ วมกิจกรรมก่อนวันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน


＠
สิ่ งที่ต้อง
นาไป
☏

① ศูนย์อวกาศซึ คุบะ (อาหารกลางวัน) ② พระพุทธรู ปอุชิคุไดบุทสึ (ทัศนศึกษาตามอิสระ) ③โรงงานเบียร์ คิริน（ทดลองดื่ม）

ผูท้ ี่มีอายุมากกว่า 15 ปี เอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถ่าย 1 ใบ เช่น บัตรไซริ วการ์ดหรื อ ใบขับขี่ หรื อ
เอกสารยืนยันตัวตนที่ไม่มีรูปถ่าย 2 ใบ เช่นบัตรประกันสังคม
สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ 028-616-1870

เสน่ ห์ของดวงดาวบนท้ องฟ้ า

ห้ องเรียนทาอาหารต่ างประเทศ


วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน



วันเสาร์ ที่ 29 กรกฎาคม 19：00～21：00

10：00～12：30

10：00～12：30



เรี ยนรู ้กลุ่มดาวของฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนในท้องฟ้าจาลอง

อาหารพื้นบ้านฟิ ลิปปิ นส์
อาหารพื้นบ้านเกาหลี
ชิคิงอะพุริทาดะ
บิบิมบะ
เชิญแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งกับครู ชาวต่างชาติ
โดยมีอาหารต่างประเทศเป็ นสื่ อกลาง!
ค่ าใช้ จ่าย ค่าวัตถุดิบอาหาร
คามิคาวาจิโชไกกักคุชูเซ็นเตอร์ ห้องปฏิบตั ิการอาหาร
＠
(นาคาซาโตะโจ 181-3)


☏

คามิคาวาจิโชไกกักคุชูเซ็นเตอร์

การสังเกตพระจันทร์・ดาวพฤหัส・ดาวเสาร์ โดยกล้องโทรทรรศน์

การ
สมัคร

สมาชิก

ปิ ดรับถึงวันที่ 30 มิ.ย. ไปรษณี ยบัตรแบบตอบกลับ 1 ใบต่อ1
ครอบครัว (ชื่อ・ปี การศึกษาของผูร้ ่ วม)
50 ท่าน

＠

โรงเรี ยนมัธยมทาวาระ (ชิโมะทาวาระโจ 1722)

☏

ศูนย์การศึกษาสิ่ งแวดล้อมอุซึโนมิยะ
โมบาระโจ 777-1

028-674-3131

028-655-6030

เชิญร่ วมกันเต้ นราโยซาโคอิในงานเทศกาลมิยามัทซึริ ♪



วันอาทิตย์ ที่ 6 สิ งหาคม ช่วงเย็น （วันแสดงจริ ง）
การเต้นรา「มิยคั โคะโยซาโคอิ」 ชองชาวญี่ปนและชาวต่
ุ่
างชาติในงาน 『มิยามัทซึ ริ』
เชิญร่ วมกันซ้อมเต้น รวมทั้งผูร้ ่ วมเต้นครั้งแรกด้วย♪
กาหนดการซ้อม
วันเสาร์ ที่ 1 ก.ค. 19：00～21：00
วันอาทิตย์ ที่ 9 ก.ค. 14：00～16：00
วันเสาร์ ที่ 15 ก.ค. 14：00～16：00
วันเสาร์ ที่ 22 ก.ค. 14：00～16：00
วันอาทิตย์ ที่ 30 ก.ค. 14：00～16：00 วันเสาร์ ที่ 5 ส.ค. 14：00～16：00

การสมัคร

☏

กรุ ณาโทรศัพท์มาที่ UCIA
สมาคมนานาชาติอซุ ึโนมิยะ（UCIA）
028-616-1870
－3－

สถานที่
จูโอโชไกกัคคุชูเซ็นเตอร์
ห้องแบบญี่ปนุ่ 302
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กิจกรรมที่น่าสนใจ♫♪
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◎ขอแนะนาจดหมายที่ UCIA ได้รับจากนักศึกษาชาวฝรั่งเศส

สวัสดีครับทุกท่าน ผมเลโอโพลด์ จดหมายฉบับนี้เป็ นฉบับที่ 2 ต่อจากเดือนทีแ่ ล้ว
ผมอยู่อซุ ึ โนมิยะผ่านมา 1 เดือนแล้ว ค่อย ๆ เข้าใจวัฒนธรรมที่แสนวิเศษของญี่ปนุ่ วัฒนธรรม 「การตรงต่อเวลา」ของคนญี่ปนยั
ุ่ งเป็ น
เรื่ องยากสาหรับผมซึ่ งเป็ นคนฝรั่งเศสที่หละหลวมเรื่ องเวลา
ด้วยความกรุ ณาจากครอบครัวอุปถัมภ์ ทาให้ผมได้ไปท่องเที่ยวหลายที่ เช่น อาชิกางะ นิกโก พิพิธภัณฑ์ เก็บสตอร์ เบอร์ รี่กินสดๆ
โรงงานผลิตรถยนต์นิสสัน และเข้าไปเทีย่ วโตเกียวช่วงที่มีคนอยู่นอ้ ยในช่วงโกลเด้นวีค
สาหรับเคนโด้ตอ้ งฝึ กหนักขึ้น เนื่องจากจะต้องสอบ ระดับ 1 ให้ได้ถา้ ครบ 3 เดือนแล้วในวันที่ 18 มิถุนายน
ไม่รู้วา่ ผลการทดสอบจะออกมาผ่านหรื อไม่…?
โปรดติดตามบทความในเดือนหน้า…
เรามาพูดถึงปารี สสักนิดหน่อย ที่ปารี ส มี「มาราธอน」ที่มีชื่อเสี ยง และมี「บาลาตง」ที่ออกไปดื่มตามบาร์ ต่าง ๆ กับเพื่อน ส่ วนที่อซุ ึ
โนมิยะนี้ม「
ี จัสซุซง」ที่สนุกสนาน
ขอบคุณครับ เลโอโพลด์

บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

การบริ การล่ามอาสาสมัคร
ผูท้ ี่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือใน
การติดต่อสื่อสารและในส่ วนของสถาบัน
(อาเภอ , ตม. เป็ นต้น) ที่ตอ้ งการให้ล่าม
ติดตามไปด้วย

การให้ คาปรึ กษาแก่ ชาวต่ างชาติ
ภาษาสเปน
ภาษาโปรตุเกส
ＵＩＰ
028-616-1564

ที่ว่าการอาเภอ

จันทร์

ภาษาจีน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

อังคาร

พุธ

ศุกร์

ปรึ กษาด้านกฎหมาย

2,000 เยน

►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง

ยืน่ คาร้องและชาระเงิน

ที่สมาคมนานาชาติ

15:00-18:00

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)
9:00-12:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

―

―
โอ้ย！มีการตีพิมพ์เป็ น ภาษาญี่ปนแบบง่
ุ่
ายๆ・

028-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)

►จันทร์ – เสาร์ 9:00-17:00

14:00-17:00

พฤหัสบดี

―

พฤหัสที่ 2

พฤหัสที่ 2

อังกฤษ・จี น・โปรตุเกส・ไทย

ในโฮมเพจ

ของ สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ (UCIA)
15:00-17:00

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

http://www.ucia.or.jp

และสามารถอ่าน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจากเวบไซต์

028-616-1564

ตกแต่งภาพประกอบในหน้า 1 โดย : อุซุอิ ยุริกะ , เนะโมโตะ นะซึคิ
－4－

นี้
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จดหมายจากชาวฝรั่งเศส

