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คอื ระบบทีใ่หค้วำมชว่ยเหลอืดงัตอ่ไปนีแ้กบุ่คคลทีไ่ม่สำมำรถเชำ่ทีพ่กัอำศยั เน่ืองจำกไม่มผูีค้ ำ้ประกนั
และบุคคลทีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉิน ทัง้ ๆ ทีส่ำมำรถจำ่ยคำ่เชำ่หรอืเงนิทีต่อ้งช ำระอยำ่งอืน่ ในขณะก ำลงั
จะหำทีพ่กัอำศยัแบบเชำ่เอกชน เชน่ อพำรท์เมน้ทแ์ละทีพ่กัอำศยัแบบเชำ่เอกชนชนิดอืน่ ๆ  และมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่ใหม้โีอกำสแน่นอนในกำรไดท้ีพ่กัอำศยัและใหม้คีวำมมั่นคงดำ้นกำรมทีีพ่กัอำศยั  
・บรษิทัค ำ้ประกนัทีไ่ดร้บักำรแตง่ตัง้โดยคำวำซำกสิ ิค ำ้ประกนัใหโ้ดยช ำระเงนิในกรณีมกีำรคำ้งช ำระคำ่
เชำ่,  คำ่คนืสูส่ภำพเดมิและคำ่ก ำจดัสิง่ของทีท่ิง้ไวใ้นทีพ่กัอำศยัหลงัจำกยำ้ยออกจำกทีพ่กัอำศยั 

・ทีท่ ำกำรคำวำซำกสิ ิ องคก์รเพือ่ชว่ยเหลอืและกลุม่อืน่ ๆ  จดัสง่ลำ่ม  เฝ้ำดแูลผูพ้กัอำศยัและใหค้วำม
ชว่ยเหลอือืน่ ๆ ในขณะเกดิปัญหำจำกควำมแตกตำ่งของภำษำ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
① บุคคลทีส่ำมำรถยนืยนัวำ่มทีีอ่ยูภ่ำยในคำวำซำกสิดิว้ยใบทะเบยีนผูอ้ยูอ่ำศยั (จมูนิเฮยีว) 

บตัรพ ำนัก (ไซรวิกำรด์) หรอืใบรบัรองบุคคลพ ำนักถำวรเป็นกรณีพเิศษ (โทคเุบซ ึเอจฉูะ 
โชเมโชะ) 

② บุคคลทีก่ ำลงัท ำงำนอยูท่ีส่ถำนประกอบกำรในคำวำซำกสิ ิ
③ บุคคลทีก่ ำลงัไปเรยีนหนังสอืทีโ่รงเรยีนในคำวำซำกสิ ิ

นอกจำกนี ้ยงัมกีลุม่เป้ำหมำยอืน่ ๆ เชน่ ผูส้งูอำย ุ ผูพ้กิำร เป็นตน้ 
คณุสมบตัอิืน่ ๆ          

◎ บุคคลทีส่ำมำรถจำ่ยเงนิคำ่เชำ่และเงนิทีต่อ้งจำ่ยดำ้นทีพ่กัอำศยัอืน่ ๆ ดว้ยรำยไดม้ั่นคง เชน่  
คำ่ตอบแทน  เงนิบ ำนำญ หรอืสำมำรถจำ่ยเงนิดงักลำ่วดว้ยเงนิชว่ยเหลอืคำ่ครองชพีจำกรฐับำล 
และเงนิชว่ยเหลอือืน่ ๆ 

◎ บุคคลทีส่ำมำรถพึง่ตนเองไดใ้นกำรใชช้วีติ 
◎ บุคคลทีม่บีุคคลทีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉิน※ เชน่ ญำตทิีอ่ำศยัอยูใ่นญีปุ่่ น 
※ ไม่มกีำรรว่มรบัผดิชอบหนีส้นิซ ึง่ไม่เหมอืนผูค้ ำ้ประกนัรว่ม   อน่ึง บุคคลทีไ่ดพ้ยำยำมหำบุคคลทีต่ดิตอ่ 
ไดใ้นกรณีฉุกเฉิน แตห่ำมำยำกมำก  โปรดปรกึษำบรรษทัเคหสถำน เทศบำลคำวำซำกลิ่วงหนำ้ 

ภาระของผูใ้ชบ้รกิาร 
◎ โปรดจำ่ยเงนิ 35 เปอรเ์ซน็ตข์องเงนิคำ่เชำ่ของ 1 เดอืนบวกดว้ยคำ่ทรพัยส์นิสว่นกลำง (แตม่ ี
คำ่ธรรมเนียมกำรค ำ้ประกนัขัน้ต ่ำ)  เพือ่ค ำ้ประกนัของ 2 ปี ใหแ้กบ่รษิทัค ำ้ประกนัเป็นงวดเดยีว 
ในขณะเขำ้พกัอำศยัหรอืตอ่อำยรุะยะเวลำพกัอำศยั 

◎ โปรดท ำประกนัอคัคภียัทีม่สีญัญำเพิม่เตมิทีม่รีะยะเวลำประกนั 2 ปี 
”จ ำนวนเงนิคำ่สนิไหมทดแทนเพือ่รบัผดิชอบชดใชค้ำ่เสยีหำยโดยผูเ้ชำ่” เป็นเงนิ 10 ลำ้นเยนขึน้ไป 
”จ ำนวนเงนิคำ่สนิไหมทดแทนเพือ่รบัผดิชอบชดใชค้ำ่เสยีหำยสว่นบุคคล” เป็นเงนิ 10 ลำ้นเยน 

 

 

แนะน าระบบความชวยเหลอืดา้นการพกัอาศยั เทศบาลคาวาซาก ิ

ท่านทีไ่ม่สามารถเชา่ทีพ่กัอาศยัแบบเชา่เอกชน เชน่ อพารท์เมน้ท ์
และทีพ่กัอาศยัแบบเชา่เอกชนชนิดอืน่ ๆ  เพราะไม่มผูีค้ า้ประกนัและ
บุคคลทีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 

 



สิง่ทีบ่รษิทัค า้ประกนัจะท า 
 

ในกรณีมกีำรคำ้งช ำระคำ่เชำ่หรอืกรณีอืน่ ๆ  โดยหลกักำรแลว้ บรษิทัค ำ้ประกนัช ำระ ① และ ② ตอ่ไปนี้
แทน 
① เงนิคำ่เชำ่ทีค่ำ้งช ำระและคำ่เสยีหำยจำกกำรช ำระสำยทีเ่กดิขึน้ตำม 
 (เงนิคำ่เชำ่บวกดว้ยค่ำทรพัยส์นิสว่นกลำงของ 7 เดอืนเป็นจ ำนวนเงนิทีส่งูสดุ) 
② คำ่คนืสูส่ภำพเดมิและคำ่ก ำจดัสิง่ของทีท่ิง้ไวใ้นทีพ่กัอำศยัหลงัจำกยำ้ยออกจำกทีพ่กัอำศยั 
 เงนิคำ่เชำ่บวกดว้ยคำ่ทรพัยส์นิสว่นกลำงของ 3 เดอืน (จ ำนวนเงนิเหลอืหลงัจำกหกัลำ้งโดยใชเ้งนิ 
มดัจ ำ) เป็นจ ำนวนเงนิทีส่งูสดุ 

※ วนัหลงั ผูใ้ชบ้รกิำรและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งจ ำเป็นตอ้งจำ่ยเงนิคำ่เชำ่หรอืเงนิทีต่อ้งช ำระอยำ่งอืน่ทีบ่รษิทั
ค ำ้ประกนัไดจ้ำ่ยแทนใหแ้กบ่รษิทัค ำ้ประกนั 
 

วธิกีารหาทีพ่กัอาศยัแบบเชา่ 
  

 

 

 
 

ตดิตอ่สอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 
ชอ่งใหค้ าปรกึษาส าหรบัคนตา่งชาตทิีอ่ ืน่ ๆ 

โคเอค ิไซดนั โฮจนิ  คำวำซำกสิ ิโคคไุซ โครวิ เคยีวไค (นิตบิุคคลรวมทรพัยเ์พือ่ 
สำธำรณประโยชนส์มำคมกำรนำนำชำต ิเทศบำลคำวำซำก)ิ 
ทีน่ี่รบัปรกึษำจำกประชำชนทเีป็นคนตำ่งชำตเิร ือ่งปัญหำหรอืเร ือ่งกงัวลใจในชวีติประจ ำวนั   
คำ่ปรกึษำฟร ี

โทร 044-435-7000 แฟ็กซ ์ 044-435-7010 

รหสัไปรษณีย ์211-0033  คำวำซำกสิ ิ นำคะฮำรำข ุ คซิกึ ิกอิอนโช 2-2 

คำนำงำวะ ไกโคคจุนิ ซไุม ซพัพอรต์ เซน็เตอร ์(องคก์รไม่แสวงหำผลก ำไร ศูนยว์ยเหลอื 
ดำ้นทีพ่กัอำศยัชำวต่ำงชำตคิำนำงำวะ) 
ทีน่ี่รบัปรกึษำดำ้นทีพ่กัอำศยั  เชน่  “ฉันไม่สำมำรถเชำ่อพำรท์เมน้ท ์ แมนช ัน่ หรอืทีพ่กัอำศยั 
แบบอืน่ ๆ  เพรำะเขำบอกวำ่เรำเป็นคนตำ่งชำต”ิ  “ฉันไม่มผูีค้ ำ้ประกนั” เป็นตน้ 

โทร 045-228-1752  แฟ็กซ ์045-228-1768 

รหสัไปรษณีย ์231-8458  โยโกฮำม่ำส ิ นำคะข ุ โทควิะโช 1-7   โยโกฮำม่ำ ไว.เอ็ม.ซ.ีเอ. ช ัน้ 2 

◎ คำวำซำกสิ ิจทูำค ุเคยีวควิ โดฉะ  
(บรรษทัเคหสถำน  เทศบำลคำวำซำก)ิ 
 โทร  044-244-7590   
  แฟ็กซ ์  044-244-7509 

รหสัไปรษณีย ์210-0006  
คำวำซำกสิ ิ คำวำซำกขิ ุ อสีะโกะ 1-2-4    
คำวำซำก ิอสีะโกะ บลิ ุช ัน้ 2 

◎ คำวำซำกสิ ิ มำชซิคึรูคิโิยค ุ จทูำคเุซบซิยุซนิคะ 
(แผนกสง่เสรมิกำรพฒันำทีพ่กัอำศยั กองสรำ้งเมอืง 
เทศบำลคำวำซำกสิ)ิ 

 โทร  044-200-2997 
  แฟ็กซ ์044-200-3970 

รหสัไปรษณีย ์210-8577 คำวำซำกสิ ิคำวำซำกขิ ุ
มยีะโมโทะโช 1 บนัฉิ   เมจ ิ ยำสดุะเซเม บลิ ุช ัน้ 6       

รำยกำรอสงัหำรมิทรพัยท์ีส่ำมำรถใชบ้รกิำรกำรค ำ้ประกนัได ้คอื  ทีพ่กัอำศยัแบบเชำ่ทีจ่ดักำรโดยทีร่ำ้น 
นำยหนำ้จดัหำบำ้นทีข่ึน้ทะเบยีนเป็น  “รำ้นนำยหนำ้จดัหำบำ้นทีใ่หค้วำมรว่มมอื”   ทีบ่รรษทัเคหสถำน 
คำวำซำกสิ ิและ แผนกสง่เสรมิจดัสรรทีพ่กัอำศยั กองสรำ้งเมอืง คำวำซำกสิ ิมแีจกรำยชือ่รำ้นนำยหนำ้
จดัหำบำ้นโปรดไปรำ้นนำยหนำ้จดัหำบำ้นทีใ่หค้วำมรว่มมอืหลำยทีด่ว้ยตนเองและหำทีพ่กัอำศยัแบบเชำ่ 


