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ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี สเปน โปรตุเกส ตากาล็อก เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย เนปาลและภาษาญี่ปุ่ นแบบง่ายส าหรับชาวต่างชาต ิ
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************************************************************************************** 

การย่ืนแบบแสดงภาษีเงนิได้และขอคืนภาษี   
บุคคลทัว่ไปทีม่รีายไดป้ระจ าปีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2020 จะตอ้งน าเงนิรายไดม้าค านวณภาษปีระจ าปี  
และน าไปยื่นแบบแสดงภาษเีงนิได ้ทัง้น้ีรวมถงึรายไดข้องผูป้ระกอบการอสิระ เกษตรกรรม อาชพีเสรมิและอื่นๆ จ าเป็นตอ้งน ามายื่นแบบแสดงภาษี
ดว้ยเช่นกนั ส าหรบัผูท้ีท่ีม่รีายได้เป็นเงนิเดอืนจากบรษิทัไม่มคีวามจ าเป็นตอ้งยื่นแบบภาษดีว้ยตวัเอง  
ยกเวน้บุคคลดงัต่อไปน้ีตอ้งมายื่นแบบแสดงภาษเีงนิได้  

・ผูท้ีร่ายไดป้ระจ าปีเกนิ 20 ลา้นเยน 
・ผูท้ีม่รีายไดจ้ากทีท่ างาน 2 แห่งขึน้ไป เป็นตน้ 

ในการขอเปลีย่นสถานะการพ านักหรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มลูอาจมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้ลกัฐานการยื่นแบบภาษี 
ดงันัน้ขอใหท้่านเกบ็รกัษาส าเนาการยื่นแบบภาษไีวเ้พื่อเป็นหลกัฐานด้วย  
-ในกรณีทีท่่านมผีูต้อ้งอุปการะเลี้ยงดูทีป่ระเทศบา้นเกดิของท่าน สามารถยื่นขอรบัการหกัค่าลดหย่อนภาษไีด ้  

หากท่านยงัไม่ไดร้บัการหกัค่าลดหย่อนภาษ ีสามารถยื่นแบบแสดงภาษีรายไดเ้พื่อขอรบัคนืภาษไีดเ้ช่นกนั 
ก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ: วนัองัคารท่ี 16 กมุภาพนัธ ์- วนัจนัทรท่ี์ 15  มีนาคม    
เอกสารจ าเป็นส าหรบัการขอคืนภาษี:  

 1. แบบฟอรม์ขอคนืภาษรีายได้（มบีรกิารทีส่ านักงานเขตสรรพากร）- ตอ้งใชเ้ลขประจ าตวับุคคล (มายนัมเบอร)์ในการบนัทกึขอ้มูล  
2.หลกัฐานแสดงรายไดข้องปีก่อน (สลปิหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย หรอืหนังสอืช าระเงนิ) 3.บตัรประจ าตวัผูพ้ านัก (ไซรวิการด์) 
4.หลกัฐานเพื่อยื่นลดหย่อนภาษีของผูท้ีท่่านอุปการะ（สตูบิตัรของผูถู้กอุปการะและหลกัฐานการโอนเงนิไปยงัประเทศบา้นเกดิ） 
5.หลกัฐานการหกัค่าลดหย่อนเบีย้ประกนัชวีติ（หนังสอืรบัรองหกัลดหย่อนประกนัชวีติ） 6.หลกัฐานค่าใชจ้่ายทางการแพทย์(ใบเสรจ็รบัเงนิ)  
7.ตราประทบั (องิคงั) ลายมอืชื่อ หรอือื่นๆ  

ส ำนักงำนสรรพำกรคำวำซำกิ:          ท่ีอยู่ติดต่อ    ผู้ท่ีพ ำนักอำศยัในเขต 

ส ำนักงำน คำวำซำกคิตีะเซมุโช  2-4-3 ฮซิะโมโตะ เขตทาคะทจ ึเมอืงคำวำซำก ิ(044-852-3221) นำกำฮำระ・ทำคะทจ・ึมยิำมำเอะ 

ส ำนักงำน คำวำซำกนิิชเิซมุโช 1-3-14 คำมซิำโอะ เขตอะซำโอะ เมอืงคำวำซำก ิ(044-965-4911) ทำมะ・อะซำโอะ 

ส ำนักงำน คำวำซำกมินิำมเิซมุโช 3-18 เอโนะคโิจ เขตคำวำซำก ิเมอืงคำวำซำก ิ(044-222-7531） 
 

คำวำซำก・ิไซไว 
 

 

-สามารถตรวจสอบขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษไดท้ีโ่ฮมเพจของส านักงานสรรพากรแห่งชาต ิ
Information about Income Tax https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/12011.htm 

 ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชช้วีติหลากหลายภาษาของสมาคมการบรหิารทอ้งถิน่เพื่อความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 
http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/index.html（มคี าอธบิายเป็นภาษาองักฤษ เยอรมนั จนี เกาหล ีฝรัง่เศส สเปน โปรตุเกส ตากาลอ็ค 
เวยีดนาม อนิโดนีเซยี ไทย รสัเซยี และเมยีนมาร）์ 

 

มิตรภำพสมัพนัธ ์ ～ อำหำรอินโดนีเซีย～ 
มาเรยีนรูอ้าหารยอดนิยมและสานสมัพนัธว์ฒันธรรมของอนิโดนีเซยีกนัเถอะ 

วนัเวลำ:  วนัเสำรท์ี ่27 กุมภำพนัธ ์2021   เวลำ 11:00 น.- 2 ชัว่โมงโดยประมาณ            

วิทยำกร: คุณเจนิ มอิุระ (ชำวอนิโดนีเซยี)    เมนู: นำซโิกเรงและอื่นๆ   ค่ำใช้จ่ำย: ไม่เสยีค่าใชจ้่าย (เพราะใชร้ะบบออนไลน์) 

วิธีกำรสมคัร: สมคัรทางแบบฟอร์มใบสมคัรในโฮมเพจหรอืไปรษณีย์บตัรธรรมดา ※หมดเขตวนัท่ี16 กมุภาพนัธ์＊ 

 

URLแบบฟอรม์ใบสมคัร https://www.kian.or.jp/wf/  
1. ระบุชื่อหลกัสตูร「อาหารอนิโดนีเซยี」2. ชื่อนามสกุล 3. ทีอ่ยู่    4.หมายเลขโทรศพัท ์    5. ทีอ่ยู่อเีมล 
※ วนัหมดเขตการสมคัรและขอ้มลูอื่นๆ สามารถตรวจสอบไดจ้ากแผ่นพบั, โฮมเพจ, เฟซบุค้ของสมาคมนานาชาตคิาวาซาก ิ
※ เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรสัสายพนัธุใ์หม่ เราจงึใช ้Zoom ออนไลน์กจิกรรมในครัง้น้ี 

โดยใช ้ZOOM 

 

https://www.kian.or.jp/
mailto:kiankawasaki@kian.or.jp
https://www.kian.or.jp/wf/


 

 กิจกรรมของศนูยน์ำนำชำติคำวำซำกิ 

หลกัสูตร・กิจกรรม วนัเวลา การเข้าร่วม รายละเอียด 

หลกัสตูรภาษาญีปุ่่ นส าหรบัชาวต่างชาต ิ

 

※เนื่องจากสถานการณ์ของโคโรน่าไวรสั 
จงึมคีวามเป็นไปไดใ้นการเปลีย่นแปลงวนัเวลาเรยีน 

หลกัสตูรช่วงเชำ้ (องัคำร, ศุกร)์ 
เริม่วนัองัคารที ่26  
เวลา9 : 50~ 11:50 น. 
กรุณาสอบถามรายละเอยีด 

8,250 เยน 
ไม่รวมต ำรำเรยีน 

หลกัสตูรเริม่จากระดบัต้นจนถงึระดบัสงูมจี ำนวน 
9-11 คลำส คอรส์ช่วงเชำ้มบีรกิำรดูแลเดก็เล็ก 
(1ปีขึน้ไป) 
ก ำลงัเปิดรบัสมคัร กรุณาน ำรูปขนำด (3X4cm) 
เพื่อใชใ้นกำรสมคัรดว้ย หลกัสตูรช่วงค ่ำ (พุธ) 

เริม่วนัพุธที่ 27 
เวลา18 : 30~ 20:00 น. 
กรุณาสอบถามรายละเอยีด 

3,708 เยน 
ไม่รวมต ำรำเรยีน 

การแขง่ขนักล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษา 
ญีปุ่่ นโดยชาวต่างชาต ิ
 

เสำรท์ี ่6 กุมภำพนัธ์ 
เวลำ 13:00∼15:30 น. 
จดักจิกรรมทำงออนไลน์ 

ไม่เสยีค่ำใชจ้่ำย 
สามารถเขา้ร่วมโดยใช้ QR Code นี้ 

 

ในกำรแขง่ขนัสุนทรพจน์นัน้บุคคลทัว่ไป 
สำมำรถรบัชมกจิกรรมผ่านทำงออนไลน์ได้ 

คลาสเรยีนเสรมิเทระโคยะ ส าหรบัเดก็
ชาวต่างชาต ิ

วนัที ่ 13, 20, 27 กุมภำพนัธ์ 
6, 13, 20?, 27 มนีำคม 
วนัเสำร ์ 10:00-11:00 น. 
(ก ำหนดกำรเบื้องตน้) 

ไม่เสยีค่ำใชจ้่ำย 
ตอ้งสมคัรเพื่อเขำ้ร่วมกจิกรรม 
ผูป้กครองตอ้งมารบั-ส่งเดก็ดว้ยตนเอง 

กจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพื่อช่วยเหลอืเดก็ชำวต่ำงชำติ
ทีไ่ม่เขำ้ใจภำษำญี่ปุ่ น 
เป็นกำรเสรมิควำมรูค้วามเขา้ใจภำษำญี่ปุ่ น 
และควำมรู้ต่างๆในหอ้งเรยีน 

คลาสเรยีนภาษาช่วงปิดเทอมฤดูใบไมผ้ลิ 
ภาษาองักฤษส าหรบัเดก็ A 
ภาษาองักฤษส าหรบัเดก็ B 
ภาษาสเปนส าหรบัเดก็ 

วนัจนัทร์ที ่29 ∼ วนัพุธที ่31 
มนีำคม 2021 

 

3,300 เยน (รวมต าราเรยีนแล้ว) 
เปิดรบัสมคัรปลายเดอืนมกรำคม เป็น
ตน้ไป 

มำเรยีนภำษำองักฤษกบัครูเจำ้ของภำษำ 
กนัเถอะ  
ภาษาองักฤษ (ประถมปีที่ 1∼ ประถมปีที ่4) 
ภำษำสเปน (ประถมปีที ่1 ∼ประถมปีที่ 5 ) 

งานแสดงดนตรฉีลองครบรอบ 30 ปี
ความสมัพนัธข์องเมอืงพีเ่มอืงน้อง 
เมอืงคาวาซากแิละเมอืงเชฟฟิลดป์ระเทศองักฤษ  
「งานแสดงเปียโนโดยนักเปียโน คุณโอกาวะ 
โนรโิกะ」 

วนัเสำรท์ี ่13 มนีำคม 2021 
รอบที ่1  เริม่แสดง 14:30  
(เปิดใหเ้ขำ้งำน 14.00 น.) 
รอบที ่2 เริม่แสดง 19:00  
(เปิดใหเ้ขำ้งำน 18.30) 
(เปิดแสดง 2 รอบ) 
ศูนยน์ำนำชำตคิำวำซำกฮิอลล์ 

บตัรล่วงหน้ำราคา 2,000 เยน  
บตัรวนังำนราคา 2,500 เยน (หำกมทีี่
นัง่เหลอื) 
เปิดจองบตัรล่วงหน้ำเวลำวนัที1่2 
มกรำคม เวลำ 9.30 เป็นตน้ไป 
เปิดจองบตัรทีศู่นยน์า
นาชาตหิรอืโทรศพัท์ 
หรอืกรอกขอ้มลูบน 
แบบฟอรม์โฮมเพจ 
(ตามล าดบัก่อนหลงั) 

 

 

เป็นกำรแสดงเดีย่วเปียโนโดย คุณโอกำวะ 
โนรโิกะ ผูซ้ึง่เคยร่วมงานกบัวำทยำกร และวง
ออรเ์คสตรำ้ชัน้น ำของโลก  อกีทัง้ยงัมงีาน
แสดงประจ ำอยู่ทัง้ในประเทศญี่ปุ่ นและ
องักฤษ  

แลว้มำร่วมชมงำนแสดงกนั！ 

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

        หน่วยบริการให้ค าปรึกษาส าหรับชาวต่างชาติศูนย์นานาชาติเมืองคาวาซาก ิ
                          การบริการให้ค าปรึกษาหลากหลายภาษาวันสต๊อปเซ็นเตอร์            

กรุณาติดต่อเราหากท่านตอ้งการสอบถามในเร่ืองต่าง ๆ หรือตอ้งการความช่วยเหลือ (ไม่เสียค่าใชจ้่ายใด ๆ) 
・เวลำท ำกำร (10:00-12:00น.และ 13:00-16:00น.)                ・สำยตรงถึงผู้ให้ค ำปรึกษำ 044－455－8811 

 
      โฮมเพจศูนยน์านาชาติคาวาซากิ 
 

＊การบริการให้ค าปรึกษาส าหรับชาวต่างชาติใดยผู้เช่ียวชาญพิเศษ（ใหค้ ำปรกึษำเป็นภำษำญี่ปุ่ น แต่สำมำรถจองใชบ้รกิำรล่ำมได้โดยมคี่ำใชจ้่ำย） 

 ・วนัเวลา：วนัอาทติยท์ ี ่21 กุมภาพนัธ・์วนัอาทติยท์ ี ่21 มนีาคม เวลา 14:00～16:00น． 

    ・สถานที：่หอ้งประชุมสมาคมช ัน้ 2 ศนูยน์านาชาตคิาวาซาก ิ

ภำษำ วนัท ำกำร  ภำษำ วนัท ำกำร 
ภำษำองักฤษ  วันจันทร์ถึงวันเสาร์   ภำษำจีน วันจันทร์ถึงวันเสาร์  

ภำษำโปรตุเกส วันอังคาร วันศุกร์   ภำษำสเปน วันอังคาร วันพุธ 
ภำษำเกำหลี วันอังคาร วันพฤหัส  ภำษำตำกำลอ็ก วันอังคาร วันพุธ 
ภำษำเวยีดนำม วันอังคาร วันศุกร์  ภำษำไทย วันจันทร์ วันอังคาร 
ภำษำอินโดนีเซีย วันอังคาร วันพุธ  ภำษำเนปำล วันอังคาร วันเสาร์  

ภำษำญ่ีปุ่ น 


