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ท่ีพกัอำศยั 

 

เน่ืองจำกผม/ดิฉันลืมจ่ำยค่ำเช่ำ เจ้ำของท่ีพกัจึงบอกให้ผม/ดิฉันย้ำยออกจำกท่ีพกั 
ผม/ดิฉันต้องย้ำยออกไปหรือไม่ 

 กำรทีคุ่ณจะตอ้งยำ้ยออกจำกทีพ่กัหรอืไม่จะขึน้อยู่กบัว่ำคุณไดจ้่ำยค่ำเช่ำหรอืไม่ 
กำรไม่จ่ำยค่ำเช่ำจะท ำลำยควำมสมัพนัธท์ีไ่วว้ำงใจกนัระหว่ำงผูใ้หเ้ช่ำและผูเ้ช่ำ โดยทัว่ไปแลว้ 
จะเป็นทีย่อมรบักนัว่ำควำมสมัพนัธท์ีไ่วว้ำงใจกนัจะถูกท ำลำยลงกต็่อเมื่อไมไ่ดจ้่ำยค่ำเช่ำนำนสำมเดอืนขึน้ไป 
 ดงันัน้ คุณยงัไมจ่ ำเป็นตอ้งยำ้ยออกจำกทีพ่กัแค่เพรำะไม่จ่ำยค่ำเช่ำเพยีงเดอืนเดยีว 
แมว้่ำคุณจะมสีญัญำพเิศษทีว่่ำคณุตอ้งยำ้ยออกไปทนัททีี ่
ไม่สำมำรถจ่ำยค่ำเช่ำได ้1 เดอืนกต็ำม แต่กส็ำมำรถเดนิเรื่องใหส้ญัญำดงักล่ำวเป็นโมฆะ 
 ส ำหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดปรกึษำผูเ้ชีย่วชำญ เช่น ทนำยควำมหรอือำลกัษณ์ศำล 

 

เม่ือผม/ดิฉันย้ำยออกจำกอพำรท์เมนท์ 
วอลเปเปอรด้์ำนหลงัตู้เยน็เป็นรอยด ำเลก็น้อยเน่ืองจำกไอควำมร้อนจำกไฟฟ้ำ 
เจ้ำของบ้ำนพบปัญหำดงักล่ำวและเรียกเกบ็ค่ำใช้จ่ำยในกำรเปล่ียนวอลเปเปอร ์ผม/ดิฉันต้องจ่ำยหรือไม่ 

เมื่อยำ้ยออกจำกทรพัยส์นิทีเ่ช่ำ ผูเ้ช่ำมภีำระหน้ำทีท่ีจ่ะตอ้งท ำใหท้รพัยส์นิกลบัคนืสู่สภำพเดมิเหมอืนก่อนทีจ่ะยำ้ยเขำ้ 
 โดยทัว่ไป ภำระหน้ำทีใ่นกำรท ำใหท้รพัยส์นิกลบัคนืสู่สภำพเดมิ จะหมำยถงึ กำรท ำใหค้วำมเสยีหำย 
รอยเป้ือนและกำรสกึหรออนัเกดิจำกเจตนำหรอืควำมประมำทเลนิเล่อของผูเ้ช่ำกลบัคนืสู่สภำพเดมิ 
กำรละเวน้หน้ำทีใ่นกำรดแูลรกัษำซึง่ตำมปกตเิป็นหน้ำทีท่ีผู่เ้ช่ำตอ้งท ำ หรอืกำรใชง้ำนอื่นนอกเหนือจำกระดบัปกต ิทัง้นี้ 
ไม่ไดห้มำยควำมว่ำจะตอ้ง “คนืสู่สภำพเดมิใหเ้ป็นสภำพใหม่” ดงันัน้ ผูเ้ช่ำจงึไมต่อ้งรบัภำระค่ำใชจ้่ำยในกำรซ่อมแซมควำมเสยีหำย 
ครำบสกปรกและกำรสกึหรอทีเ่กดิจำกควำมเก่ำ และกำรใชง้ำนตำมปกตเิน่ืองจำกรวมไวอ้ยู่ในคำ่เช่ำแลว้ 
 ดงันัน้ เน่ืองจำกรอยด ำไหมจ้ำกไฟฟ้ำบนวอลเปเปอรด์ำ้นหลงัเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ เช่น ตูเ้ยน็ จะเกดิขึน้ตำมวถิชีวีติปกตขิองผูเ้ช่ำ 
โดยทัว่ไป หน้ำทีซ่่อมแซมตอ้งเป็นของผูใ้หเ้ช่ำ ไมใ่ชผู่เ้ช่ำ อย่ำงไรกต็ำม 
จะถอืว่ำเรื่องนี้เป็นกำรละเวน้ภำระหน้ำทีใ่นกำรคนืสภำพทรพัยส์นิใหก้ลบัสู่สภำพเดมิหรอืไม่นัน้จะขึน้อยู่กบัสภำพของทรพัยส์นิทีเ่ช่ำแล
ะกำรใชง้ำนของผูเ้ช่ำ ดงันัน้ เรำจงึขอแนะน ำใหป้รกึษำทนำยควำมหรอือำลกัษณ์ศำลเพื่อขอขอ้มลูเพิม่เตมิ และน ำสญัญำเช่ำ 
ใบแจง้กำรเปิดเผยขอ้มลู ภำพถำ่ยทีถ่่ำยไวต้อนยำ้ยเขำ้และยำ้ยออก และประมำณกำรค่ำซ่อมอปุกรณ์และค่ำท ำควำมสะอำดมำดว้ย 
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กำรยืมเงินและกำรให้ยืมเงิน 

 

ผม/ดิฉันให้เพื่อนร่วมงำนท่ีท ำงำนยืมเงิน แต่เพื่อนร่วมงำนบอกว่ำพวกเขำไม่จ ำเป็นต้องจ่ำยเงินคืนผม/ดิฉัน 
เพรำะพวกเขำไม่มีเอกสำรกำรรบัสภำพหน้ี ผม/ดิฉันควรท ำอย่ำงไรดี 

 ตรำบเท่ำทีผู่ย้มืตกลงทีจ่ะคนืเงนิใหก้บัผูใ้หย้มื จะถอืว่ำเป็นสญัญำกำรกูย้มืเงนิ (สญัญำเงนิกู)้ 
แมว้่ำจะไม่มเีอกสำรกำรรบัสภำพหนี้กต็ำม 
 ดงันัน้ ผูใ้หย้มืสำมำรถขอใหผู้ย้มืช ำระเงนิคนืตำมก ำหนดเวลำคนืเงนิได ้แมว้่ำจะไมม่เีอกสำรกำรรบัสภำพหนี้กต็ำม 
หำกผูย้มืปฏเิสธทีจ่ะจ่ำยเงนิคนื ผูใ้หย้มืสำมำรถขอใหจ้่ำยเงนิผ่ำนทำงไปรษณียล์งทะเบยีน 
หรอืใชก้ำรไกล่เกลีย่ทำงแพ่งหรอืกระบวนกำรพจิำรณำของศำลแพ่ง 
 อย่ำงไรกต็ำม หำกใชก้ระบวนกำรทำงศำล เช่น กระบวนกำรทำงแพง่ ผูใ้หย้มืตอ้งพสิจูน์ว่ำผูย้มืตกลงทีจ่ะคนืเงนิ (ท ำสญัญำเงนิกู)้ 
เอกสำรกำรรบัสภำพหนี้ทีร่ะบคุูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำย จ ำนวนเงนิทีใ่หย้มื กำรรบัเงนิของผูย้มื วธิกีำรและก ำหนดเวลำในกำรช ำระคนื ฯลฯ 
เป็นหลกัฐำนกำรยมืเงนิทีแ่น่นหนำอย่ำงหนึ่ง 
 แมว้่ำคุณจะไมม่เีอกสำรกำรรบัสภำพหนี้ แต่คุณอำจสำมำรถพสิจูน์กำรท ำสญัญำเงนิกูพ้รอ้มหลกัฐำนอื่น ๆ เช่น 
ค ำใหก้ำรจำกคนรูจ้กัทีอ่ยูใ่นสถำนทีท่ีย่มืเงนิหรอือเีมล ดงันัน้ คณุควรปรกึษำทนำยควำมหรอือำลกัษณ์ศำล 

 

ผม/ดิฉันรู้สึกกงัวลเพรำะไม่สำมำรถช ำระหน้ีคืนได้ ผม/ดิฉันควรท ำอย่ำงไรดี 

หำกคุณไม่สำมำรถช ำระหนี้คนืได ้รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยของคุณไม่สมดุลกนั เรำขอแนะน ำใหจ้ดัระเบยีบหนี้ (กำรรวมหนี้) 
หำกคุณพบว่ำคุณท ำเองไดย้ำก ขอใหล้องปรกึษำผูเ้ชีย่วชำญเพือ่จดัระเบยีบหนี้ 
 ส ำหรบักำรรวมหนี้ คุณจะตอ้งยนืยนัจ ำนวนหนี้ทัง้หมดทีแ่น่ชดัก่อน โดยรวมถงึเงนิทีย่มืมำ (หนี้) 
และจ ำนวนเงนิทีย่งัไม่ไดช้ ำระหรอืผดินัดช ำระทัง้หลำย ฯลฯ 
 หำกคุณช ำระเงนิคนืในอตัรำดอกเบีย้ทีส่งูเป็นเวลำหลำยปี คณุอำจจ่ำยดอกเบีย้เกนิจ ำนวน (กำรจ่ำยเงนิเกนิ) 
หำกคุณค ำนวณใหมใ่นอตัรำดอกเบีย้ทีคุ่ณควรตอ้งจ่ำย หำกพบว่ำคุณช ำระเงนิเกนิ คุณอำจสำมำรถขอเงนิคนืและปิดบญัชไีด ้
 ในทำงกลบักนั หำกไมม่กีำรช ำระเงนิเกนิ หรอืยงัคงมหีนี้อยู่แมว้่ำจะหลงัจำกสะสำงเงนิทีจ่่ำยเกนิแลว้กต็ำม 
หนี้ทีเ่หลอือยู่สำมำรถจดัระเบยีบไดโ้ดยกำรจดักำรแบบสมคัรใจ กำรปิดบญัชหีนี้ หรอืกำรลม้ละลำยโดยสมคัรใจ เป็นตน้ 
 กำรจดักำรแบบสมคัรใจ หมำยควำมว่ำ 
ทนำยควำมหรอือำลกัษณ์ศำลจะเจรจำโดยตรงกบัสถำบนักำรเงนิและตดัสนิจ ำนวนเงนิและวธิกีำรช ำระเงนิในอนำคต 
ไม่ว่ำกระบวนกำรของศำลจะเป็นอย่ำงไรกต็ำม เน่ืองจำกเป็นเพยีงขัน้ตอนในกำรแกไ้ขปัญหำผ่ำนกำรหำรอื จงึอำจมกีรณี 
ต่ำง ๆ ทีไ่ม่สำมำรถบรรลุขอ้ตกลงกนัไดแ้ละไม่สำมำรถจดักำรไดโ้ดยสมคัรใจ 
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กำรปิดบญัชหีนี้เป็นกระบวนกำรของศำล 
จ ำนวนหนี้ทัง้หมดจะลดลงดว้ยวธิกีำรทีก่ ำหนดโดยพระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยกำรฟ้ืนฟูสถำนะทำงกำรเงนิของพลเมอืง หลงัจำกนัน้ 
ตำมหลกักำรแลว้ จะตอ้งช ำระจ ำนวนเงนิทีล่ดลงแลว้คนืเป็นงวด ๆ เป็นเวลำ 3 ปี นอกจำกนี้ 
ยงัมกีฎเกณฑพ์เิศษทีช่ว่ยใหค้ณุไม่ตอ้งสละสทิธจิำกทีอ่ยู่อำศยัทีคุ่ณจ ำนอง อย่ำงไรกต็ำม 
คุณจ ำเป็นตอ้งมรีำยไดป้ระจ ำจ ำนวนหนึ่งเพื่อใชใ้นกำรปิดบญัชหีนี้ 
 กำรลม้ละลำยโดยสมคัรใจเป็นกระบวนกำรของศำล จุดประสงคค์อืเพื่อใหคุ้ณอำ้งเหตผุล (ยกเวน้) กำรช ำระหนี้คนืหำกจ ำนวนหนี้ 
(เงนิกู ้กำรคำ้งช ำระ ฯลฯ) มจี ำนวนมำกต่อทรพัยส์นิหรอืรำยไดข้องคุณ และคุณไม่สำมำรถช ำระคนืได ้หำกคุณมทีรพัยส์นิทีม่มีลูค่ำสงู 
เช่น อสงัหำรมิทรพัย ์ควรแปลงสภำพทรพัยส์นิเหล่ำนี้เป็นเงนิสดและกระจำยจ่ำยคนืใหเ้จำ้หนี้แต่ละรำยก่อนขัน้ตอนกำรยกเวน้ใด ๆ 
ทัง้นี้ จะไมม่กีำรช ำระบญัชสี ำหรบัสิง่จ ำเป็นประจ ำวนัทีส่ ำคญัอยำ่งยิง่ต่อชวีติประจ ำวนั 
 กำรกูย้มืจำกผูป้ระกอบธุรกจิทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนเป็นธุรกจิใหกู้ย้มืเงนิหรอืผูป้ระกอบธุรกจิทีผ่ดิกฎหมำยซึง่ใหกู้ย้มืเงนิในอตัรำดอกเบีย้ 
ทีส่งูกว่ำทีก่ฎหมำยก ำหนดไวเ้ป็นเรื่องไม่ถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

 

เพื่อนขอให้ผม/ดิฉันเป็นผู้ค ำ้ประกนัหน้ีให้พวกเขำ ผม/ดิฉันยงัไมต่กลง 
แต่ผม/ดิฉันควระมดัระวงัเร่ืองอะไรบ้ำง 

คุณควรตรวจสอบสญัญำอย่ำงรอบคอบเกีย่วกบัเนื้อหำของสญัญำค ้ำประกนั เช่น จ ำนวนเงนิทีจ่ะค ้ำประกนั ระยะเวลำทีม่ผีลบงัคบั 
และประเภทกำรค ้ำประกนั 
และพจิำรณำอย่ำงรอบคอบว่ำคณุจะสำมำรถท ำหน้ำทีเ่ป็นผูค้ ้ำประกนัไดอ้ย่ำงแทจ้รงิหรอืไม่หำกเพื่อนของคุณ (ลูกหนี้หลกั) 
ไม่สำมำรถช ำระหนี้หลกัได ้
 นอกเหนือจำกกำรค ้ำประกนัโดยทัว่ไปแลว้ ยงัมกีำรค ้ำประกนัประเภทต่ำง ๆ เช่น กำรค ้ำประกนัร่วมทีร่บัภำระหนี้ร่วมกบัลูกหนี้หลกั 
และกำรค ้ำประกนัขัน้พืน้ฐำนทีร่บัประกนัหนี้ที่ไม่ระบุรำยละเอยีดอย่ำงต่อเนื่องภำยในชว่งทีก่ ำหนด (วงเงนิค ้ำประกนั) 
ซึง่มภีำระหน้ำทีใ่นกำรค ำ้ประกนัทีแ่ตกต่ำง 
 สญัญำค ้ำประกนัจะไม่มผีลบงัคบั เวน้แตจ่ะท ำเป็นเอกสำร (หรอืบนัทกึเน้ือหำนัน้ในรปูแบบแม่เหลก็ไฟฟ้ำ) โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ 
หำกบุคคลธรรมดำเป็นผูค้ ้ำประกนัหนี้หลกัของธุรกจิ จะตอ้งยนืยนัเจตนำในกำรค ้ำประกนัดว้ยหนังสอืรบัรองกำรยนิยอม 
ยกเวน้ในบำงกรณี เช่น หำกผูค้ ำ้ประกนัเป็นเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรหรอืกรรมกำรของลูกหนี้หลกั นอกจำกนี้ 
ลูกหนี้หลกัมหีน้ำทีต่อ้งใหข้อ้มลูเกีย่วกบัทรพัยส์นิและสถำนะรำยไดแ้ละรำยจ่ำยของตนเองแก่บคุคลทีข่อใหเ้ป็นผูค้ ้ำประกนั 
กำรม/ีจ ำนวนหนี้อื่น ๆ และกำรม/ีจ ำนวนหลกัประกนัอื่น ๆ จำกขอ้มลูนี้ 
คุณควรพจิำรณำอย่ำงรอบคอบถงึควำมเสีย่งสงูในกำรเป็นผูค้ ้ำประกนั 
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เรื่องเก่ียวกบัครอบครวั 
 

ผม/ดิฉันก ำลงัพิจำรณำกำรตกลงหย่ำร่วมกนักบัคู่สมรสชำวญี่ปุ่ น มีขัน้ตอนใดบ้ำงท่ีจ ำเป็น 

 หำกคู่สมรสคนใดคนหนึ่งเป็นคนญีปุ่่ นทีอ่ำศยัอยู่ในประเทศญีปุ่่ น 
ตอ้งใชป้ระมวลกฎหมำยแพ่งแหง่ประเทศญีปุ่่ นในกรณีทีคุ่ณสำมำรถตกลง 
กำรหย่ำร่วมกนัได ้จะตอ้งด ำเนินกำรตกลงหย่ำรว่มกนัโดยยื่นหนังสอืบอกกล่ำวกำรหย่ำและส ำเนำทะเบยีนครอบครวั 
(ไม่ตอ้งใชเ้อกสำรน้ีหำกคุณอำศยัอยู่ในเขตเทศบำลเดยีวกนักบัทีอ่ยู่อำศยัทีข่ ึน้ทะเบยีนไว)้ แกส่ ำนักงำนเทศบำล  
 อย่ำงไรกต็ำม มเีพยีงไม่กีป่ระเทศทีน่ ำระบบกำรหย่ำร่วมกนัมำใชซ้ึง่จะเกดิกำรหย่ำขึน้โดยกำรตกลงระหว่ำงคู่สมรสทัง้สองฝ่ำย ดงันัน้ 
หำกไม่อนุญำตใหม้กีำรหย่ำร่วมกนัภำยใตก้ฎหมำยของประเทศบำ้นเกดิของคู่สมรสชำวต่ำงชำต ิจะเกดิสถำนกำรณ์ทีเ่ป็น 
“กำรหย่ำในประเทศญีปุ่่ น แต่ไมม่กีำรหยำ่กนัในประเทศบำ้นเกดิของคู่สมรสชำวต่ำงชำต”ิ ดงันัน้ 
แมว้่ำคู่สมรสทัง้สองฝ่ำยไดต้กลงทีจ่ะหย่ำกนัแลว้กต็ำม แต่กจ็ ำเป็นทีจ่ะตอ้งใชข้ ัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งกบัศำล (กำรหย่ำแบบไกล่เกลีย่ 
กำรหย่ำโดยอนุญำโตตุลำกำรของศำลครอบครวั กำรหย่ำโดยกำรพจิำรณำคดใีนศำล) แทนกำรหย่ำร่วมกนั 
ส ำหรบัขอ้มลูเกีย่วกบักำรจดักำรและระบบกฎหมำยของประเทศบำ้นเกดิของคู่สมรสชำวต่ำงชำติ โปรดตดิต่อสถำนกงสุลทีเ่กีย่วขอ้ง 
ในประเทศญีปุ่่ น 
 นอกจำกนี้ จ ำเป็นตอ้งจดักำรในเรื่องอ ำนำจปกครองบุตร กำรเลีย้งดบูุตร กำรแบง่ทรพัยส์นิ กำรชดเชย ฯลฯ 
อย่ำงรอบคอบในกรณีทีม่กีำรหย่ำ ดงันัน้ โปรดปรกึษำทนำยควำม 

 

ผม/ดิฉันอำศยัอยู่ในญ่ีปุ่ นโดยมีสถำนภำพกำรพ ำนักอำศยัประเภท “คู่สมรสหรือบุตรของคนสญัชำติญ่ีปุ่ น” 
ผม/ดิฉันสำมำรถอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ นต่อหลงัหย่ำได้หรือไม่ 

 ก่อนอื่น หำกชำวต่ำงชำตทิีอ่ยู่อำศยัภำยใตส้ถำนะกำรพ ำนักอำศยัประเภท “คู่สมรสหรอืบุตรของคนสญัชำตญิีปุ่่ น” หรอื 
“คู่สมรสหรอืบุตรของผูม้ถีิน่ทีอ่ยูถ่ำวร” หย่ำขำดกบัคู่สมรสแลว้ 
จะตอ้งไปทีส่ ำนักงำนตรวจคนเขำ้เมอืงในทอ้งทีห่รอืแจง้ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงยุตธิรรมทรำบโดยจะส่งหนังสอืบอกกล่ำวทำงไปรษณีย์
ถงึส ำนักงำนตรวจคนเขำ้เมอืงประจ ำภูมภิำคโตเกยีวภำยใน 14 วนัหลงัหย่ำ หำกคุณไม่ปฏบิตัติำมขัน้ตอนน้ี 
จะมคีวำมเสีย่งทีจ่ะสญูเสยีสถำนะกำรพ ำนักอำศยัได ้
 จำกนัน้ ใหย้ื่นค ำรอ้งขอเปลีย่นสถำนะกำรพ ำนักอำศยัเป็นประเภทอื่นทีคุ่ณเชื่อว่ำคุณจะมคีุณสมบตัติรงตำมขอ้ก ำหนด  
 หำกยนืยนัว่ำชำวต่ำงชำตทิีต่อ้งกำรกำรพ ำนักถำวรมบีุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะและยงัไม่ไดแ้ต่งงำนกบัคู่สมรสชำวญีปุ่่ น 
รวมทัง้เลีย้งดแูละมอี ำนำจปกครองบุตรในฐำนะบดิำหรอืมำรดำ และจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งเลีย้งดบูุตรตอ่ไปในประเทศญีปุ่่ น 
อำจไดร้บัอนุมตัใิหเ้ปลีย่นสถำนะกำรพ ำนักอำศยัเป็นประเภท “ผูพ้ ำนักระยะยำว” 
 นอกจำกนี้ แมว้่ำคุณจะไม่มคีณุสมบตัติรงตำมเงือ่นไขขำ้งตน้ หำกคุณมรีะยะเวลำกำรพ ำนักเป็นเวลำนำนในฐำนะ “คู่สมรสหรอืบุตรของ 
คนสญัชำตญิีปุ่่ น” คุณอำจไดร้บัอนุญำตใหเ้ปลีย่นประเภทสถำนภำพกำรพ ำนักอำศยัของคุณ โดยรบัรองใหม้ ี“เหตุผลพเิศษ” 
ทีจ่ ำเป็นส ำหรบั “ผูพ้ ำนักระยะยำว” 
 หำกคุณกงัวลเกีย่วกบัสถำนะกำรพ ำนักอำศยัของตวัเอง ขอแนะน ำใหป้รกึษำทนำยควำมหรอืผูเ้ชีย่วชำญอื่น ๆ 
และรบัค ำแนะน ำทีเ่หมำะสม 
ตำมค ำพพิำกษำบรรทดัฐำนหรอืจำกส ำนักงำนตรวจคนเขำ้เมอืงแหง่ประเทศญีปุ่่ น 
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ผม/ดิฉันประสบปัญหำกำรใช้ควำมรนุแรงจำกคู่สมรสของตวัเอง ผม/ดิฉันควรท ำอย่ำงไรดี 

 กำรใชค้วำมรุนแรงจำกคู่สมรส (ควำมรุนแรงในครอบครวั) เป็นกำรละเมดิสทิธมินุษยชนทีร่ำ้ยแรง ซึง่อำจก่อใหเ้กดิอำชญำกรรม 
หำกคุณรูส้กึว่ำก ำลงัตกอยูใ่นอนัตรำย 
ขอใหป้รกึษำต ำรวจหรอืศูนยใ์หค้ ำปรกึษำและใหค้วำมช่วยเหลอืเกีย่วกบักำรใชค้วำมรุนแรงของคู่สมรสก่อน (ศูนยเ์หล่ำน้ีจะมหีลำยชื่อ 
เช่น ศูนยส์ตร ีและศูนยค์วำมเสมอภำคทำงเพศ) และขอควำมชว่ยเหลอื ทัง้นี้ 
ทีศู่นยใ์หค้ ำปรกึษำและควำมช่วยเหลอืเกีย่วกบักำรใชค้วำมรุนแรงของคู่สมรส 
คุณสำมำรถปรกึษำเกีย่วกบักำรยำ้ยไปอยูใ่นทีพ่กัพงิชัว่ครำว นอกจำกน้ี 
ขอแนะน ำใหร้ำยงำนไปยงัส ำนักงำนตรวจคนเขำ้เมอืงแห่งประเทศญีปุ่่ นว่ำคุณก ำลงัประสบปัญหำกำรใชค้วำมรุนแรงในครอบครวัในกรณีที่
คู่สมรสของคุณไมใ่หค้วำมร่วมมอืเกีย่วกบัขัน้ตอนต่ำง ๆ เกีย่วกบักำรพ ำนักอำศยั เช่น 
กำรด ำเนินเรื่องกำรขยำยระยะเวลำกำรพ ำนักอำศยั 
 ในบำงกรณี 
คุณสำมำรถยื่นค ำรอ้งต่อศำลแขวงเพื่อออกค ำสัง่หำ้มคู่สมรสของคุณไม่ใหเ้ดนิตำมคุณหรอืเดนิเตรด็เตร่ใกลท้ีอ่ยู่อำศยัหรอืสถำนทีท่ ำงำนข
องคุณ (ค ำสัง่หำ้มเขำ้ใกล)้ หรอืค ำสัง่ใหน้ ำคู่สมรสของคุณออกจำกทีอ่ยู่อำศยัของคุณชัว่ครำว (ค ำสัง่กำรขบัออกไป) 
ค ำสัง่หำ้มเขำ้ใกลบ้ตุรของคุณ ค ำสัง่หำ้มเขำ้ใกลญ้ำตขิองคุณ หรอืค ำสัง่หำ้มโทรศพัท์หำ อกีทัง้ 
คุณยงัสำมำรถฟ้องคดอีำญำไดห้ำกคู่สมรสของคุณใชค้วำมรุนแรงกบัคุณ หรอืหำกคุณไดร้บับำดเจบ็จำกกำรใชค้วำมรุนแรง 
เรำขอแนะน ำใหคุ้ณปรกึษำทนำยควำมเกีย่วกบัขัน้ตอนและสิง่ทีคุ่ณสำมำรถท ำไดต้ำมกฎหมำย 
 นอกจำกนี้ ศูนย ์Houterasu 
ยงัใหค้ ำปรกึษำทำงกฎหมำยเกีย่วกบักำรป้องกนัควำมเสยีหำยเพิม่เตมิใหก้บัผูท้ีต่กเป็นเหยื่อของควำมรุนแรงในครอบครวั 
ไม่ว่ำจะมรีำยไดห้รอืทรพัยส์นิเทำ่ไหร่กต็ำม (กำรใหค้ ำปรกึษำทำงกฎหมำยส ำหรบัเหยื่อของอำชญำกรรมเฉพำะ) 
หำกคุณตอ้งกำรใชบ้รกิำรนี้ โปรดโทรตดิต่อฝ่ำยบรกิำรขอ้มลูหลำยภำษำ (0570-078377) และสอบถำมส ำนักงำนศูนย ์Houterasu 
ในพืน้ทีท่ีใ่กลท้ีสุ่ด (หำกคุณพดูภำษำญีปุ่่ นได ้สำมำรถตดิต่อหมำยเลขโทรศพัทฝ่์ำยช่วยเหลอืเหยื่ออำชญำกรรม (0570-079714)) 
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ปัญหำในสถำนท่ีท ำงำน 
 

สถำนท่ีท ำงำนของผม/ดิฉันจะไม่จ่ำยเงินเดือนให้ ผม/ดิฉันควรท ำอย่ำงไรดี 

 คุณสำมำรถพจิำรณำมำตรกำรต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี้  
 
1) ขอใหน้ำยจำ้งจ่ำยเงนิเดอืนใหคุ้ณทำงไปรษณียล์งทะเบยีน 
2) รำยงำนเรื่องนี้ต่อส ำนักงำนตรวจสอบมำตรฐำนแรงงำน โดยขอรอ้งส ำนักงำนฯ ใหช้่วยใหค้ ำแนะน ำแกน่ำยจำ้งของคุณ 
3) ยื่นฟ้องรอ้งหรอืด ำเนินคดแีรงงำนต่อศำลเพื่อขอเงนิค่ำจำ้งทีค่ำ้งช ำระ 

 เน่ืองจำกนำยจำ้งมหีน้ำทีต่อ้งจ่ำยค่ำจำ้งใหค้นงำนเป็นค่ำชดเชยส ำหรบัแรงงำน หำกนำยจำ้งไม่จ่ำยค่ำจำ้ง 
จะถอืว่ำละเมดิสญัญำจำ้งแรงงำน 
 อย่ำงไรกต็ำม สทิธใินกำรเรยีกรอ้งค่ำจำ้งจะมอีำยุควำม โดยมอีำยุสองปี (*) นับจำกวนัทีต่อ้งจ่ำยค่ำจำ้ง 
อำยุควำมจะมผีลบงัคบัและคุณจะไม่สำมำรถเรยีกรอ้งสทิธใินค่ำจำ้งต่ำง ๆ ไดอ้กีต่อไปหำกหมดอำยุควำม 
 
* มกีำรแกไ้ขพระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยมำตรฐำนแรงงำนเกีย่วกบัอำยุควำมในเรื่องค่ำจำ้งทีค่วรจ่ำย หลงัวนัที ่1 เมษำยน 2020 
แมว้่ำบทบญัญตัดิงักล่ำวจะระบวุ่ำ “5 ปี” กต็ำม แต่กม็กีำรก ำหนดเป็น “3 ปี” ในขณะนี้ โดยเป็นมำตรกำรเปลีย่นผ่ำน 
 
ควรปรกึษำผูเ้ชีย่วชำญ เช่น ทนำยควำม เกีย่วกบัขัน้ตอนทีต่อ้งด ำเนินกำร จะเป็นกำรด ี

 

บริษทัของผม/ดิฉันถำมผม/ดิฉันว่ำ “คณุสมคัรใจลำออกได้ไหม” ผม/ดิฉันต้องท ำตำมนัน้หรือไม่ 

แมว้่ำจะมกีำรแนะน ำใหคุ้ณลำออก แต่เรื่องนี้ขึน้อยู่กบัคุณว่ำจะยอมรบัหรอืไม่ และไมใ่ชภ่ำระหน้ำทีท่ีคุ่ณจะตอ้งท ำตำม 
หำกคุณไมต่อ้งกำรลำออก สิง่ส ำคญัคอืตอ้งท ำใหช้ดัเจน 
 หำกบรษิทัท ำใหคุ้ณเชื่ออย่ำงผดิ ๆ ว่ำ มเีหตุผลทำงวนิัยทีจ่ะใหคุ้ณออกจำกงำนได ้
หรอืหำกคุณถูกขงัอยูใ่นหอ้งส่วนตวัและถูกบงัคบัให้ลำออกอย่ำงไม่ลดละ คุณอำจยนืกรำนเจตนำทีจ่ะไม่ลำออก 
 นอกจำกนี้ หำกคุณถูกบงัคบัใหล้ำออกอย่ำงไม่ลดละ แมว้่ำคณุจะบอกว่ำคุณไม่ตอ้งกำรลำออกไปแลว้กต็ำม 
คุณอำจสำมำรถเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยจำกกำรล่วงละเมดิสทิธขิองผูอ้ื่นได ้
 ควรจดบนัทกึหรอืบนัทกึวธิกีำรทีคุ่ณถูกท ำใหล้ำออกเพื่อเกบ็หลกัฐำนไว ้
เรำขอแนะน ำใหคุ้ณปรกึษำทนำยควำมโดยเรว็ทีสุ่ดเท่ำทีจ่ะเป็นไปไดเ้กีย่วกบัวธิกีำรเกบ็รกัษำหลกัฐำนและวธิทีีจ่ะจดักำรกบับรษิทั ทัง้นี้ 
หำกคุณตอ้งกำรควำมรว่มมอืจำกบรษิทัเกีย่วกบัสถำนภำพกำรพ ำนักอำศยัของคุณ 
สิง่ส ำคญัคอืตอ้งรบัค ำแนะน ำโดยเรว็ทีสุ่ดในขณะทีคุ่ณยงัมรีะยะเวลำกำรพ ำนักอำศยัเหลอือยู่เพยีงพอ 
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ผม/ดิฉันถกูกลัน่แกล้งในสถำนท่ีท ำงำน (กำรล่วงละเมิด กำรข่มเหงรงัแกในกำรท ำงำน) 
ผม/ดิฉันควรท ำอย่ำงไรดี 

 “กำรกลัน่แกลง้และกำรล่วงละเมดิในสถำนทีท่ ำงำน” หมำยถงึ กำรกระท ำต่ำง ๆ 
ทีท่ ำใหส้ภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนแย่ลงหรอืละเมดิสทิธหิรอืสทิธพิเิศษในกำรท ำงำน เช่น เกยีรตยิศ ควำมเป็นส่วนตวั 
ควำมปลอดภยัทำงร่ำงกำย และเสรภีำพในกำรปฏบิตังิำนของคนงำน 
โดยก่อใหเ้กดิควำมทุกขท์รมำนทำงจติใจหรอืร่ำงกำยแก่คนงำนทีอ่ยู่ในฐำนะอ่อนแอ 
เน่ืองจำกสถำนะกำรท ำงำนหรอืควำมสมัพนัธข์องคนงำน 
 “กำรขม่เหงรงัแกในกำรท ำงำนในสถำนทีท่ ำงำน” หมำยถงึ กำรล่วงละเมดิทำงจติใจและร่ำงกำย 
หรอืท ำใหส้ภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนแย่ลงเกนิขอบเขตทีเ่หมำะสมของงำน โดยองิตำมล ำดบัชัน้ในสถำนทีท่ ำงำน เช่น สถำนะงำน 
และควำมสมัพนัธก์บัผูท้ีท่ ำงำนในสถำนทีท่ ำงำนเดยีวกนั ซึง่ไม่เพยีงแต่จะเป็นสิง่ทีเ่จำ้นำยกระท ำต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชำเท่ำนัน้ 
แต่ยงัรวมถงึสิง่ทีก่ระท ำระหว่ำงรุ่นพี/่รุ่นน้อง เพื่อนร่วมงำน และแมก้ระทัง่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำกระท ำต่อหวัหน้ำ 
 นำยจำ้งมหีน้ำทีต่อ้งดแูลรกัษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนทีส่ะดวกสบำยส ำหรบัคนงำน 
และหำกนำยจำ้งไม่ใชม้ำตรกำรทีเ่หมำะสมในกำรป้องกนักำรกลัน่แกลง้ 
นำยจำ้งจะตอ้งรบัผดิชอบต่อควำมเสยีหำยในฐำนะทีล่ะเวน้ภำระหน้ำทีน่ี้ ดงันัน้ เพื่อเป็นกำรรบัมอืต่อกำรกลัน่แกลง้ 
คุณสำมำรถใชม้ำตรกำรชัว่ครำวเพื่อขอใหผู้ก้ลัน่แกลง้ รวมถงึนำยจำ้ง หยุดกำรกระท ำเหล่ำนัน้ หรอืเรยีกรอ้งค่ำชดเชยควำมเสยีหำย 
ทัง้นี้ หำกคุณถูกกลัน่แกลง้ในทีท่ ำงำน ขอแนะน ำใหคุ้ณเกบ็บนัทกึหรอืท ำกำรบนัทกึไวเ้พื่อเป็นหลกัฐำน 
 นอกจำกนี้ เกีย่วกบักำรกลัน่แกลง้และกำรล่วงละเมดิประเภทต่ำง ๆ ในสถำนทีท่ ำงำน คุณควรปรกึษำผูเ้ชีย่วชำญ เช่น 
ทนำยควำมหรอืส ำนักงำนแรงงำนจงัหวดั 

 

ผม/ดิฉันประสบอบุติัเหตุในขณะขบัรถของบริษทัเพื่อท ำงำน บริษทัขอให้จ่ำยค่ำชดเชย 
ผม/ดิฉันต้องท ำตำมนัน้หรือไม่ 

เวน้แตจ่ะเป็นกำรกระท ำผดิทีร่ำ้ยแรงในส่วนของคนงำน เช่น กำรขบัรถดว้ยควำมมนึเมำ 
กำรเรยีกรอ้งของบรษิทัมโีอกำสสงูทีจ่ะไม่เป็นทีย่อมรบั แมว้่ำจะมกีำรก ำหนดค่ำปรบัหรอืบทลงโทษส ำหรบักำรท ำงำนผดิพลำดกต็ำม 
แต่ขอ้ก ำหนดนี้จะไมม่ผีลบงัคบัใชใ้นทีน่ี้ 
 แมว้่ำกำรเรยีกรอ้งของบรษิทัจะไดร้บักำรอนุมตั ิแต่กไ็มไ่ดห้มำยควำมวำ่คุณจะตอ้งจ่ำยค่ำเสยีหำยเตม็จ ำนวน 
ขอใหคุ้ณอย่ำเพิง่ยอมแพง้ำ่ย ๆ 
 นอกจำกนี้ บรษิทัไม่สำมำรถหกัค่ำชดเชยออกจำกเงนิเดอืนของคุณโดยไม่ไดร้บัอนุญำต หำกบรษิทัหกัค่ำชดเชยโดยไมไ่ดร้บัอนุญำต 
คุณสำมำรถเรยีกรอ้งส่วนต่ำงได ้
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ฝ่ำยบริกำรข้อมลูและควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยแพ่งของศนูย ์
Houterasu  

ผม/ดิฉันสำมำรถขอรบับริกำรประเภทใดได้บ้ำงในกำรโทรติดต่อฝ่ำยบริกำรข้อมูลหลำยภำษำของศนูย ์
Houterasu 

ผูใ้ชบ้รกิำรทีพ่ดูภำษำต่ำงประเทศเป็นภำษำแม่สำมำรถใชบ้รกิำรเหล่ำนี้ไดห้ำกตอ้งกำรทรำบขอ้มลูเกีย่วกบัระบบกฎหมำยของประเทศญี่
ปุ่ นหรอืบรกิำรใหค้ ำปรกึษำต่ำง ๆ 
 บรกิำรนี้จะด ำเนินกำรผ่ำนกำรโทรสำมสำยระหว่ำงผูใ้ชบ้รกิำร ล่ำมและเจำ้หน้ำทีข่องศูนย ์Houterasu ในกำรโทรสำมสำยดงักล่ำว 
ผูใ้ชบ้รกิำรจะโทรตดิต่อหมำยเลขโทรศพัทข์องฝ่ำยบรกิำรขอ้มลูแบบหลำยภำษำ (0570-078377) 
ล่ำมจะโอนสำยไปยงัส ำนักงำนหรอืสำขำในพืน้ทีท่ีผู่ใ้ช้บรกิำรสะดวก จำกนัน้ ผูใ้ชบ้รกิำรและเจำ้หน้ำทีข่องศูนย ์Houterasu 
จะคุยกนัสำมสำยผ่ำนล่ำม 
 หำกคุณตอ้งกำรทรำบวธิกีำรเฉพำะในกำรแกปั้ญหำทำงกฎหมำย คุณตอ้งกำรค ำแนะน ำทำงกฎหมำยจำกผูเ้ชีย่วชำญ 
ในฝ่ำยบรกิำรขอ้มลูแบบหลำยภำษำ เรำจะแนะน ำใหคุ้ณรูจ้กัผูต้ดิต่อทีจ่ะช่วยคุณแกปั้ญหำต่ำง ๆ 
โดยรวมถงึบรกิำรใหค้ ำปรกึษำทำงกฎหมำยฟรขีองศูนย ์Houterasu 

ทุกคนสำมำรถขอค ำปรึกษำทำงกฎหมำยจำกศนูย ์Houterasu ได้ฟรีใช่ไหม 

ศูนย ์Houterasu จะใหค้ ำปรกึษำทำงกฎหมำยฟรแีก่ผูท้ีม่ปัีญหำเกีย่วกบัเรื่องส่วนตวัหรอืเรื่องครอบครวั 
แต่จะขอรบัควำมช่วยเหลอืทำงกฎหมำยจำกทนำยควำมและผูพ้จิำรณำคดเีน่ืองจำกไมม่เีงนิไมไ่ด ้
(ควำมชว่ยเหลอืทำงกฎหมำยแพ่ง/ควำมช่วยเหลอืในกำรใหค้ ำปรกึษำทำงกฎหมำย) ในกำรใชร้ะบบนี้ จะตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดต่ำง 
ๆ ดงัต่อไปนี้ 
 

 ・รำยไดแ้ละทรพัยส์นิจะตอ้งไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีก่ ำหนด 
 ・มทีีอ่ยูใ่นประเทศญีปุ่่ นและอำศยัอยู่อย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย (อย่ำงไรกต็ำม 
หำกสถำนภำพกำรพ ำนักอำศยัของคุณมปัีญหำและคุณยื่นฟ้องรอ้งเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยปกครองทีจ่ดักำรกบัสถำนภำพกำรพ ำนักอำศยัของคุณ 
ใหน้ ำเรื่องนี้ต่อศำลหำกยนืยนัไดว้่ำพวกเขำรบัรองสถำนภำพกำรพ ำนักอำศยัของคุณ จะถอืว่ำสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนด 
แมว้่ำจะไม่มสีถำนภำพกำรพ ำนกัอำศยักต็ำม โดยเป็นขอ้ยกเวน้) 
 
 นอกเหนือจำกส ำนักงำน Houterasu แลว้ ยงัมบีรกิำรช่วยเหลอืใหค้ ำปรกึษำทำงกฎหมำยทีศ่นูยใ์หค้ ำปรกึษำทีข่ ึน้ทะเบยีน 
ซึง่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลอืและใหค้ ำปรกึษำทำงกฎหมำยแพ่งได ้เช่น เนตบิณัฑติยสภำ และสมำคมอำลกัษณ์ศำล 
 ส ำหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดโทรตดิต่อฝ่ำยบรกิำรขอ้มลูหลำยภำษำ (0570-078377) ล่ำมจะประสำนงำนใหคุ้ณกบัส ำนักงำน 
Houterasu  
ในพืน้ทีข่องคุณและท ำงำนผ่ำนกำรโทรสำมสำย (ผูใ้ชบ้รกิำร ล่ำม เจำ้หน้ำทีข่องศูนย ์Houterasu) 
 หำกคุณมคีุณสมบตัไิมต่รงตำมขอ้ก ำหนดส ำหรบัควำมช่วยเหลอืทำงกฎหมำยแพ่ง เรำจะแนะน ำคุณใหรู้จ้กัศูนยใ์หค้ ำปรกึษำต่ำง ๆ 
ทีใ่หค้ ำแนะน ำทำงกฎหมำย เชน่ เนตบิณัฑติยสภำ สมำคมอำลกัษณ์ศำลและเทศบำลต่ำง ๆ 
กำรใหค้ ำปรกึษำทำงกฎหมำยอำจตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียมโดยขึน้อยู่กบัศูนยใ์หค้ ำปรกึษำ 
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*ตวัเลขในวงเลบ็คอืจ ำนวนเงนิตำมมำตรฐำนส ำหรบัเมอืงใหญ่ เช่น กรุงโตเกยีวและเมอืงโอซำกำ้ 
*ส ำหรบัครอบครวัตัง้แตห่ำ้คนขึน้ไป จะเพิม่ 30,000 เยน (33,000 เยน) ส ำหรบัแต่ละบุคคลทีเ่พิม่เตมิ  
*หำกมคี่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ เช่น ค่ำรกัษำพยำบำลและค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรศกึษำ จะหกัจ ำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งออก 
*หำกคุณจ่ำยค่ำเช่ำหรอืค่ำจ ำนอง เงนิเตม็จ ำนวนจะคดิเป็นสดัส่วนภำยในช่วงขดีจ ำกดัต่อไปนี้ของมำตรฐำนรำยไดข้ำ้งตน้ 
จ ำนวนเงนิในวงเลบ็คอืขดีจ ำกดัของจ ำนวนเงนิเพิม่เตมิส ำหรบัผูอ้ยู่อำศยัในแขวงพเิศษในกรุงโตเกยีว 

 
คนเดยีว ครอบครวัจ ำนวนสองคน ครอบครวัจ ำนวนสำมคน ครอบครวัจ ำนวนสีค่นขึน้ไป 

41,000 เยน 
（53,000 เยน） 

53,000 เยน 
（68,000 เยน） 

66,000 เยน 
（85,000 เยน） 

71,000 เยน 
（92,000 เยน） 

 

เกณฑ์ B 

 ตอ้งมคีุณสมบตัติรงตำมเกณฑท์ัง้เกณฑ ์A และเกณฑ ์B 

 

 

<เงื่อนไขกำรช่วยเหลือด้ำนค ำปรึกษำทำงกฎหมำย> 

เป็นเจ้ำของทรพัยสิ์นต ำ่กวำ่จ ำนวนท่ีก ำหนด 

จ ำนวนเงนิสดและเงนิออมทัง้หมดตอ้งเป็นไปตำมเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

ยกเวน้ในกรณีทีม่ขีอ้พพิำทระหว่ำงสำมกีบัภรรยำ โดยหลกักำรแลว้ 
จะพจิำรณำใหค้วำมช่วยเหลอืโดยองิตำมรำยไดแ้ละทรพัยส์นิ 
ซึง่ครอบคลุมถงึของคู่สมรสดว้ย 
แนวทำงส ำหรบัรำยไดต้่อเดอืน (1/12 ของรำยไดจ้ำกเงนิเดอืนประจ ำปีซึง่รวมถงึโบนัสดว้ย) มดีงันี้ 

 

รำยได้ ฯลฯ ต ำ่กวำ่จ ำนวนท่ีก ำหนด 

คนเดยีว ครอบครวัจ ำนวนสองคน ครอบครวัจ ำนวนสำมคน ครอบครวัจ ำนวนสีค่น 

สงูสุด 182,000 เยน 
（สงูสุด 200,200 เยน） 

สงูสุด 251,000 เยน 
（สงูสุด 276,100 เยน） 

สงูสุด 272,000 เยน 
（สงูสุด 299,200 เยน） 

สงูสุด 299,000 เยน 
（สงูสุด 328,900 เยน） 

 

เกณฑ ์A 

คนเดยีว ครอบครวัจ ำนวนสองคน ครอบครวัจ ำนวนสำมคน ครอบครวัจ ำนวนสีค่นขึน้ไป 

สงูสุด 1.8 ลำ้นเยน สงูสุด 2.5 ลำ้นเยน สงูสุด 2.7 ลำ้นเยน สงูสุด 3 ลำ้นเยน 
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ผม/ดิฉันต้องกำรขอให้ทนำยควำม/อำลกัษณ์ศำลช่วยแก้ไขปัญหำ 
จะมีค่ำใช้จ่ำยประเภทใดบ้ำงและจ ำนวนเท่ำไร 

โดยทัว่ไปแลว้ ค่ำใชจ้่ำยประเภทต่ำง ๆ ทีจ่่ำยใหท้นำยควำมและอำลกัษณ์ศำล ไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมค ำแนะน ำทำงกฎหมำย 
ค่ำธรรมเนียมเริม่ด ำเนินกำร ค่ำตอบแทน คำ่ด ำเนินกำร ค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ค่ำจำ้งรำยวนัและค่ำทีป่รกึษำ 
 ค่ำใชจ้่ำยเหล่ำนี้จะไมม่รีำคำมำตรฐำน เน่ืองจำกทนำยควำมและอำลกัษณ์ศำลแต่ละคนจะเป็นผูก้ ำหนดมำตรฐำนเหล่ำนัน้ 
 นอกจำกนี้ ศูนย ์Houterasu 
ยงัมรีะบบชว่ยเหลอืทำงกฎหมำยแพ่งทีใ่หค้ ำปรกึษำทำงกฎหมำยฟรแีก่ผูท้ีม่ปัีญหำเกีย่วกบัเรื่องส่วนตวัหรอืเรื่องครอบครวั 
แต่จะขอรบัควำมช่วยเหลอืทำงกฎหมำยจำกทนำยควำมและอำลกัษณ์ศำลเน่ืองจำกไมม่เีงนิไม่ได ้
และจะตอ้งจ่ำยค่ำใชจ้่ำยของทนำยควำม อำลกัษณ์ศำล และกำรสอบสวนก่อนล่วงหน้ำซึง่จะจ่ำยคนืในภำยหลงั 
ผูท้ีต่อ้งกำรใชร้ะบบชว่ยเหลอืทำงกฎหมำยแพ่งจะตอ้งมคีุณสมบตัติรงตำมขอ้ก ำหนดว่ำจะตอ้งมรีำยไดแ้ละทรพัยส์นิอยูใ่นระดบัทีก่ ำหนด 
มโีอกำสทีจ่ะชนะคด ีและคดมีคีวำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรช่วยเหลอืทำงกฎหมำยแพ่ง 
หำกคุณใชร้ะบบเบกิคนืค่ำธรรมเนียมทนำยควำม/อำลกัษณ์ศำล จะมกีำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำ่ง ๆ ตำมมำตรฐำนของศูนย ์
Houterasu ทัง้นี้ ศูนย ์Houterasu จะเป็นผูจ้่ำยค่ำธรรมเนยีมทีก่ ำหนดไวใ้หล่้วงหน้ำและจ่ำยใหท้นำยควำมและอำลกัษณ์ศำลเป็นกอ้น 
ตำมกฎเกณฑท์ัว่ไป ผูใ้ชบ้รกิำรจะตอ้งจ่ำยเงนิคนืเตม็จ ำนวนใหแ้ก่ศูนย ์Houterasu เป็นงวด ๆ 
 ส ำหรบักำรสอบถำมเกีย่วกบัระบบกำรช ำระเงนิคนื โปรดโทรตดิต่อฝ่ำยบรกิำรขอ้มลูหลำยภำษำ (0570-078377) เจำ้หน้ำทีข่องศูนย ์
Houterasu จะอธบิำยเกีย่วกบัระบบผ่ำนล่ำม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


