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************************************************************************************** 

การย่ืนแบบแสดงภาษีเงินได้และขอคืนภาษี โฮมเพจสภาทอ้งถิ่นเพ่ือความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ http://www.clair.or.jp/tagengo/ 

(ท่านสามารถตรวจสอบขอ้มูลต่างๆไดจ้ากโฮมเพจน้ีโดยมีหลากหลายภาษาไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ เยอรมนั จีน เกาหลี  ฝร่ังเศส สเปน โปรตุเกส ตากาลอ็ก 
เวียตนาม อินโดนีเซีย ไทย รัสเซียและพม่า) 
บุคคลทัว่ไปท่ีมีรายไดภ้ายใน 1ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคมถึง 31 ธนัวาคม 2019 ตอ้งน ามาค านวณภาษีประจ าปี 
และยื่นแบบภาษีเงินได ้ซ่ึงร่วมถึงผูท่ี้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกรรม ธุรกิจเสริมและอื่นๆ จะตอ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีเช่นกนั 
ส าหรับผูรั้บเงินเดือนจากบริษทัอาจไม่จ าเป็นตอ้งมายื่นเอง ยกเวน้บุคคลดงัต่อไปน้ีท่ีตอ้งมายื่นแบบแสดงรายการภาษ ี

・ผูท่ี้มีรายไดป้ระจ าปีเกิน 20 ลา้นเยน 
・ผูท่ี้ไดรั้บเงินเดือนตั้งแต่ 2แห่งขึ้นไป เป็นตน้ 

ท่านอาจจ าเป็นตอ้งใชส้ าเนาของการยื่นแบบแสดงภาษขีองท่านในกรณีต่ออายหุรือเปล่ียนสถานะการพกัอาศยัของท่าน ฉนั้นกรุณาเก็บรักษาไว้
เพื่อเป็นหลกัฐาน 
-กรณีท่านมีผูท่ี้ตอ้งอุปการะในประเทศบา้นเกิดของท่าน ทา่นสามารถขอรับการหกัค่าลดหยอ่นภาษีได ้ หากท่านยงัไม่ไดรั้บการหกัค่าลดหยอ่นภาษี ท่านก็
สามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อขอรับคืนภาษีไดเ้ช่นกนั 
ระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการ: วนัจนัทร์ท่ี17 กุมภาพนัธ์- วนัจนัทร์ท่ี16มีนาคม 2020  

เอกสารส าหรับการขอคืนภาษ:ี 
1. แบบฟอร์มขอคืนภาษีรายได ้ (มีให้ท่ีส านกังานสรรพากร) - ตอ้งมีหมายประจ าตวัแสดงดว้ย (มายนมัเบอร์)2. หลกัฐานแสดงรายไดข้องปีท่ีแลว้ (สลิปหกั
ภาษี ณ ท่ีจ่ายหรือบนัทึกการช าระเงิน) 3. บตัรประชาชนชาวต่างชาติ (ไซริวคาโดะ) 4. หลกัฐานของผูถู้กอุปการะ (เช่นสูติบตัรของผูถู้กอุปการะและหลกัฐาน
การโอนเงินในประเทศบา้นเกิดของท่าน) 5.หลกัฐานแสดงการหกัค่าประกนั(ใบรับรองการหกัค่าประกนั) 6.หลกัฐานค่าใชจ่้ายทางการแพทย ์(ใบเสร็จรับเงิน) 
7. ตราประทบัหรือลายเซ็นและอื่นๆ 

ส านักงานสรรพากรในเมืองคาวาซากิ: 

 ส านักงานสรรพากร      ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์    ส าหรับบุคคลในเขต 

ส านกังานภาษีคิตะเซมูโช 2-4-3 ฮิซาโมะโตะเขตทาคะทจึ เมืองคาวาซากิ  (044-852-3221) นะคะฮะระ・ทาคะทจึ・มิยะมะเอะ 

ส านกังานภาษีนิชิเซมูโช 1-3-14 คามิซาโอะ เขตอะซาโอะ เมืองคาวาซากิ (044-965-4911) ทามะ・อะซาโอะ 

ส านกังานภาษีมินะมิเซมูโช 3-18 เอะโนะคิโจะเขตคาวาซากิ เมืองคาวาซากิ (044-222-7531) คาวาซากิ・ไซไว 
-ท่านสามารถศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัภาษีเงินไดเ้ป็นภาษาองักฤษจากโฮมเพจของส านกังานภาษีแห่งชาติ    

   ข้อมูลเก่ียวกับภาษีเงินได้ https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/12011.htm 

 

ข้อบังคบัผู้ขับขีร่ถจักรยานทุกคนต้องท าประกนัรถจักรยาน 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2019 ตามกฎขอ้บงัคบัของจงัหวดั ผูข้บัขี่รถจกัรยานจะตอ้งท าประกนัเพื่อป้องกนักรณีท าให้ผูอ้ืน่ไดรั้บ
การบาดเจบ็ หากท่านหรือครอบครัวของท่านไดมี้ความคุม้ครองจากประกนัท่ีมีอยูแ่ลว้ท่านไมจ่ าเป็นตอ้งท าประกนัใหม่อีก  

ผูท้  าประกนั: ผูข้บัขี่รถจกัรยาน ผูป้กครองของเด็กท่ีขบัขี่รถจกัรยาน ผูป้ระกอบการท่ีมีพนกังานท่ีจ าเป็นตอ้งใชร้ถจกัรยานเป็นยานพาหนะ 
ข้อมูลเพิม่เติม (ภาษาญี่ปุ่ นเท่านั้น)：045-210-3552 

http://www.clair.or.jp/tagengo/


กจิกรรมภายในศูนย์นานาชาต ิ

หลักสูตรและกิจกรรม วันและเวลา การเข้าร่วม รายละเอียดกิจกรรม 
หลักสูตรภาษาญ่ีปุ่นส าหรับชาวต่างชาติ 
 

 

หลกัสูตรช่วงเชา้ (องัคาร, ศุกร์) 
14 มกราคม - 13 มีนาคม 

9,350 เยน 
และค่าหนงัสือ 

หลกัสูตรมีระดบัตั้งแต่ระดบัเร่ิมตน้ไปจนถึง
ระดบัสูง (9-11 คลาส)ส าหรับหลกัสูตรช่วง
เชา้มีบริการดูแลเด็กเลก็ (อาย ุ1 ปีขึ้นไป) 
ในการสมคัรกรุณาน ารูปถ่ายของท่านมาดว้ย(3X4ซม.) 

หลกัสูตรกลางคืน (พุธ) 
8 มกราคม - 4 มีนาคม 

4,950 เยน 
และค่าหนงัสือ 

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญ่ีปุ่น 
ของชาวต่างชาติ 
 

วนัเสาร์ท่ี15 กุมภาพนัธ์  
13:00 น. - 15:30 น 

ไม่เสียค่าใชจ่้าย 
(กรุณาแจง้ความจ านงใน
การเขา้ร่วมงานสังสรรค์
หลงัจากการประกวดสุนทร
พจน์) 

ผูป้ระกวดตอ้งเป็นชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยูใ่น
ญี่ปุ่นนอ้ยกว่า 5 ปี โดยตอ้งพูดเป็นภาษาญี่ปุ่ น 
ในงานมีการแสดงดนตรีและเตน้ร าของ
ประเทศเวียดนาม 

การฝึกซ้อมการป้องกันภัยพิบัติแก่ชาวต่างชาติ 
 

 

 

วนัองัคารท่ี18 กุมภาพนัธ์ 
 ตั้งแต่10:00 น 

 

ไม่เสียค่าใชจ่้าย 
ไม่จ าเป็นตอ้งสมคัร
ล่วงหนา้ 

การอบรมน้ีจดัข้ึนเพื่อชาวต่างชาติและชาวญ่ีปุ่น
ไดร้ับการฝึกร่วมกนั ผูเ้ขา้อบรมจะไดมี้ส่วน
ร่วมปฏิบติัในหลายกิจกรรมเช่นรถจ าลอง
แผ่นดินไหว ฝึกปฏิบติัโทรแจง้ศูนยภ์ยัพิบติั 
"171" การฝึกอบรมใชA้ED และอื่น ๆ 

ห้องเรียนภาษาญ่ีปุ่นเทะระโคยะส าหรับเด็ก
ต่างประเทศ 
 

 

วนัเสาร์ท่ี1,8,22 และ29กุมภาพนัธ์ 
วนัเสาร์ ท่ี7 และ 14 มีนาคม 
เวลา10:00น. - 11:30 น 

ไม่เสียค่าใชจ่้าย 
ตอ้งสมคัรล่วงหน้า 
ผูป้กครองตอ้งมารับส่ง
ดว้ยตวัเอง 

ส าหรับเด็กท่ีไม่เขา้ใจภาษาญี่ปุ่นและมีปัญหาใน
การเรียนในโรงเรียน 
กิจกรรมน้ีจะช่วยพฒันาความสามารถดา้น
ภาษาญี่ปุ่นและดา้นวิชาการอื่น ๆของเด็กๆ 

ห้องสนทนาภาษาญ่ีปุ่น เพ่ือผู้ปกครองและเด็ก 
 

 

 

ช่วงฤดูหนาว: วนัศุกร์ท่ี 21 และ28 
กุมภาพนัธ์ วนัศุกร์ท่ี 6 มีนาคม  
เวลา10: 00น.-11: 30น. 

คร้ังละ100 เยน คุณพ่อคุณแม่ชาวต่างชาติและเด็กๆจะได้
พบปะพูดคุยในเร่ืองต่างๆ  
รวมทั้งเพลิดเพลินกบัสันทนาการต่างๆ เช่น 
อ่านหนงัสือภาพ ท าอาหาร และอื่น ๆ 

ห้องเรียนภาษาส าหรับเด็กช่วงหยุดฤดูใบไม้ผลิ
ภาษาอังกฤษและสเปน 
 

วนัพฤหสัท่ี26-วนัเสาร์ท่ี28 มีนาคม
2020 

3,300 เยน 
(รวมส่ือการเรียนแลว้) 
รับสมคัรตั้งแต่ตน้เดือน
กุมภาพนัธ์ 

เรียนภาษาองักฤษกบัครูเจา้ของภาษา     (ชั้น
ประถม 1 ถึง 4) และภาษาสเปน (ชั้นประถม 
1 ถึง 5) 

 

************************************************************************************* 
 
 

       [หน่วยบริการให้ค าปรึกษาส าหรับชาวต่างชาติ ศูนย์นานาชาติเมืองคาวาซาก]ิ 
   กรุณาติดต่อเราหากท่านต้องการสอบถามในเร่ืองต่าง ๆ หรือต้องการความช่วยเหลือ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ) 

         ★ โปรดทราบหลังจากเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเป็นต้นไป ทางศูนย์ขอยกเลิกการให้บริการแปลเอกสาร 

 ・เวลาท าการ(１０：００-１２：００น.และ１３：００-１６：００น.）  ・สายตรงถึงผูใ้ห้ค  าปรึกษา ０４４－４５５－８８１１ 
ภาษา วันท าการ   ภาษา วันท าการ 

ภาษาองักฤษ วนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์    ภาษาจีน วนัองัคาร,วนัพุธ,วนัศุกร์ 
ภาษาโปรตุเกส วนัองัคาร,วนัศุกร์    ภาษาสเปน วนัองัคาร,วนัพุธ 
ภาษาเกาหลี วนัองัคาร,วนัพฤหสั   ภาษาตากาลอ็ก วนัองัคาร,วนัพุธ 
ภาษาเวียดนาม วนัองัคาร,วนัศุกร์   ภาษาไทย วนัจนัทร์,วนัองัคาร 
ภาษาอินโดนีเซีย วนัองัคาร,วนัพุธ   ภาษาเนปาล วนัองัคาร,วนัเสาร์  

＊การบริการให้ค าปรึกษาส าหรับชาวต่างชาติในเร่ืองวีซ่าและอ่ืนๆโดยผู้เช่ียวชาญพเิศษ (สามารถรับค าปรึกษาเป็นภาษาญ่ีปุ่ นได้
เท่านั้น ถา้ตอ้งการล่ามจะตอ้งติดต่อล่วงหนา้และอาจมีค่าใชจ้่ายในส่วนน้ี) 
 ・วันและเวลา：วนัอาทิตยท่ี์16 กุมภาพนัธ์  และวนัอาทิตยท่ี์15 มีนาคม เวลา14:00น.-16:00 น 
 ・สถานที่: ห้องประชุมสมาคมชั้น 2 ศูนยน์านาชาติคาวาซากิ  

ภาษาญ่ีปุ่น 

แม้ฝนตก 

ก็จะยงัฝึกซ้อม 


