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การย่ืนแบบแสดงภาษีเงนิได้และขอคืนภาษี 
บุคคลทัว่ไปทีม่รีายไดป้ระจ าปีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2022 จะตอ้งน าเงนิรายไดม้าค านวณภาษปีระจ าปี และน าไปยื่นแบบแสดงภาษี
เงนิได ้ ทัง้น้ีรวมถงึรายไดข้องผูป้ระกอบการอสิระ เกษตรกรรม อาชพีเสรมิและอื่นๆ จ าเป็นต้องน ามายื่นแบบแสดงภาษดีว้ยเช่นกนั ส าหรบัผูท้ีท่ีม่รีายได้
เป็นเงนิเดอืนจากบรษิทัไม่มคีวามจ าเป็นตอ้งยื่นแบบภาษดีว้ยตวัเอง  ยกเวน้บุคคลดงัต่อไปน้ีต้องมายื่นแบบแสดงภาษเีงนิได้  
 *ผูท้ีร่ายไดป้ระจ าปีเกนิ 20 ลา้นเยน     *ผูท้ีม่รีายไดจ้ากทีท่ างาน 2 แห่งขึน้ไป 
 *ผูท้ีช่ าระภาษบีา้นเกดิ(ยกเวน้ผูท้ีย่ ื่นขอช าระแบบเบด็เสรจ็ไปแลว้) ผูท้ี่ไดร้บัการหกัลดหย่อนเงนิกูซ้ื้อบา้นในปีแรก     
  ผูท้ีไ่ดร้บัการหกัลดหย่อนค่ารกัษาพยาบาล เป็นตน้                                                                                                               
 ในการขอเปลีย่นสถานะการพ านักหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มูลอาจมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้ลกัฐานการยื่นแบบภาษี                                                                       
ดงันัน้ขอใหท้่านเกบ็รกัษาส าเนาการยื่นแบบภาษไีวเ้พื่อเป็นหลกัฐานด้วย                                                                                                                           *
ในกรณีทีท่่านมผีูต้อ้งอุปการะเลีย้งดูทีป่ระเทศบา้นเกดิของท่าน  สามารถยื่นขอรบัการหกัค่าลดหย่อนภาษไีด ้ 
  หากท่านยงัไม่ไดร้บัการหกัค่าลดหย่อนภาษ ีสามารถยื่นแบบแสดงภาษรีายไดเ้พื่อขอรบัคนืภาษไีดเ้ช่นกนั 
ก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ: วนัพฤหสับดีท่ี 16 กมุภาพนัธ ์- วนัพธุท่ี 15  มีนาคม 2023    
เอกสารจ าเป็นส าหรบัการขอคืนภาษี:  
    1. แบบฟอรม์ขอคนืภาษรีายได้（มบีรกิารทีส่ านักงานเขตสรรพากร）* ตอ้งใชเ้ลขประจ าตวับุคคล (มายนัมเบอร)์ในการบนัทกึขอ้มูล  

2.หลกัฐานแสดงรายไดข้องปี2022 (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 านักงานสรรพากรคาวาซากิ:          ท่ีอยู่ติดต่อ    ผู้ท่ีพ านักอาศยัในเขต 

ส ำนักงำน คำวำซำกคิติะเซมุโช  2-4-3 ฮซิะโมโตะ เขตทำคะส ึเมอืงคำวำซำก ิ(044-852-3221) นำคำฮำระ・ทำคะส・ึมยิำมำเอะ 

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

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 
*คู่มอืการป้อนขอ้มลูเพื่อการยื่นแบบแสดงภาษสี าหรบัชาวต่างชาต ิ(ฉบบัย่อ) 2022 
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/foreigner/index.htm 
มคี าอธบิายเป็นภาษาองักฤษ จนี โปรตุเกส เวยีดนามและ เนปาล 

การฝึกซ้อมการป้องกนัภัยพบิัติกบัพลเมืองชาวต่างชาติ 

หน่วยดบัเพลิงนากาฮาระรว่มกับสมาคมต่างๆในพืน้ท่ี จะจัดใหม้ีการฝึกซอ้มรว่มของชาวต่างชาติและชาวญ่ีปุ่ นเพื่อการป้องกันภยัพิบตัิ  
ก ำหนดกำร   วนัองัคารท่ี  28 กมุภาพนัธ ์เวลา 10:15 – 11:50 น.   

  สถำนที ่          ลานหนา้ทางเขา้ศนูยน์านาชาติคาวาซากิ  

     เนือ้หำกิจกรรม     ประสบการณเ์มื่อมีแผ่นดินไหวใหญ่โดยใช ้“รถจ าลองแผ่นดินไหว”  

     ค่ำใช้จ่ำย     ฟรี ไม่มีค่าใชจ้่าย    ไม่ตอ้งสมคัร 
     ติดต่อสอบถำม     สมาคมนานาชาติคาวาซากิ ทางโทรศพัท ์  044－435-7000 

    สามารถติดต่อดว้ยตวัเอง  หรือทางอีเมล ์kiankawasaki@kian.or.jp 
มีอาหารฉุกเฉิน 

แจกเป็นของขวญั！ 

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


จองใช้บริการได้จากโฮมเพจ 

 

กิจกรรมของศนูยน์านาชาติคาวาซากิระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2023 

หลกัสูตร・กิจกรรม วนัเวลา การเข้าร่วม รายละเอียด 

หลกัสตูรภาษาญี่ปุ่ นส าหรบัชาวต่างชาต ิ
 เรยีนดว้ยความสนุกและน าไปใชไ้ดจ้รงิ 
 

 

※อาจเปลีย่นเป็นการเรยีนแบบออนไลน์ผ่านZoom 

หลกัสตูรช่วงเชำ้ (องัคำร, ศกุร)์ 
เริม่วนัที ่10 ม.ค. - 7 ม.ีค. 
เวลำ9 : 50~ 11:50 น.  
กรุณำสอบถำมรำยละเอยีด 

9,350 เยน ( 17 ครัง้  ) 
ไม่รวมต ำรำเรยีน 

หลกัสตูรเริม่จำกระดบัตน้จนถงึระดบัสงู 
แบ่งเป็น 9-11 คลำส หลกัสตูรช่วงเชำ้มบีรกิำร
ดูแลเดก็เลก็(อำยุ1ปีขึน้ไปจนถงึก่อน
ประถมศกึษำ ) 
 
ก ำลงัเปิดรบัสมคัร  
กรุณำน ำรูปขนำด(3X4cm) เพื่อใชใ้นกำรสมคัร
มำดว้ย 

หลกัสตูรช่วงค ่ำ (พธุ) 
เริม่วนัที ่11 ม.ค. - 8 ม.ีค. 
เวลำ18 : 30~ 2 0 : 30 น. 
กรุณำสอบถำมรำยละเอยีด 

4,950 เยน  ( 9 ครัง้  ) 
ไม่รวมต ำรำเรยีน 

กจิกรรมของสมาคมรวมกลุ่มประชาชนเพื่อ
การแลกเปลีย่นนานาชาตคิาวาซาก ิ
 
ลานะ การปักผา้ควลิทแ์บบฮาวาย 

เสำรท์ี ่11 กมุภำพนัธ ์
เวลำ 13:00 - 15:00 น. 
 

ไม่เสยีค่ำใชจ้่ำย  รบัไมเ่กนิ 30 คน 
สมคัรทำงโฮมเพจ หรอืมำสมคัรที่
ศูนยฯ์ หรอื สมคัรทำงโทรศพัท ์ 
สมคัรในวนังำนไดห้ำกยงัมทีีเ่หลอื 

จดัแสดงประวตัศิำสตรข์องฮำวำย เรื่องรำว
ของผำ้ควลิทแ์ละตวัอย่ำงงำนปัก กำรโชวฮ์ู
ลำแดนซ์จำก “ทมีพลำลเิลยีชนิโจว” และกำร
ประดษิฐพ์วงมำลยัคลอ้งคอ(เลย)์ดว้ย
กระดำษโอรงิำม ิ 

คลาสเรยีนเสรมิเทระโคยะ ส าหรบัเดก็
ชาวต่างชาต ิ

วนัที ่ 4, 11, 25 กุมภำพนัธ ์
วนัที ่4, 11, 18 , 25 มนีำคม 
วนัเสำร ์ 10:00-11:00 น. 
(ก ำหนดกำรเบือ้งตน้) 

ไม่เสยีค่ำใชจ้่ำย 
ตอ้งสมคัรเพือ่เขำ้ร่วมกจิกรรม 
ผูป้กครองตอ้งมำรบั-ส่งเดก็ดว้ย
ตนเอง 

กจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพื่อช่วยเหลอืเดก็
ชำวต่ำงชำตทิีม่ปัีญหำทีโ่รงเรยีนเนื่องจำกไม่
เขำ้ใจภำษำญี่ปุ่ นเป็นกำรเสรมิควำมรูค้วำม
เขำ้ใจภำษำญี่ปุ่ นและควำมรูต่้ำงๆใน
หอ้งเรยีน 

คลาสเรยีนภาษาช่วงปิดเทอมฤดูใบไมผ้ลิ 
ภาษาองักฤษส าหรบัเดก็ A 
ภาษาองักฤษส าหรบัเดก็ B 
ภาษาสเปนส าหรบัเดก็ 

วนัองัคำรที ่ 28 -  
วนัพฤหสัที ่30  มนีำคม  
ภำษำองักฤษA 13:00 - 14:00 
ภำษำองักฤษB 14:30 - 15:30 
ภำษำสเปน     10:30 - 11:30 

3,300 เยน (รวมต ำรำเรยีนแลว้) 
เปิดรบัสมคัรทำงโฮมเพจตัง้แต่เดอืน
กุมภำพนัธ ์เป็นตน้ไป  

มำเรยีนภำษำองักฤษกบัครเูจำ้ของภำษำ 
กนัเถอะ 
ภำษำองักฤษ A (ประถมปีที ่1  -  2) 
ภำษำองักฤษ B (ประถมปีที ่3  -  4) 
ภำษำสเปน (ประถมปีที ่1  - 5 ) 

การบรรยายพลเมอืงของโลก 

“เพราะเราแตกต่าง จงึเป็นเรื่องสนุก ： 
ขอ้คดิจากการอยู่ในสงัคมพหุวฒันธรรม” 

วนัเสำรท์ี ่18 มนีำคม 2023 
 
เวลำ 14:00-16:00 น. 
 

ไม่เสยีค่ำใชจ้่ำย ผูเ้ขำ้ร่วม 150 คน 
สมคัรทำงโฮมเพจหรอืทำงโทรศพัทไ์ด ้
ตัง้แต่วนัพุธที ่15 กุมภำพนัธ ์เวลำ 
10:00 น. เป็นตน้ไป  
สมคัรในวนังำนได ้หำกมทีีว่่ำงเหลอื 

วทิยำกร 
ดอิำรท์ โปรเจคท ์ 
ทมีงำนบรรยำยเกีย่วกบัพหุวฒันธรรม 
ตวัแทน : คุณ โนรโิกะ มซิำวะ 

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

หำกท่ำนตอ้งกำรสอบถำมเรื่องต่ำง ๆ หรอืตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืกรุณำตดิต่อเรำได ้(ไม่เสยีค่ำใชจ้่ำยใดๆ) 
บรกิำรใหค้ ำปรกึษำทำงออนไลน์ผ่ำน ZOOM  ! 

 
  

＊เวลำในกำรรบัค ำปรกึษำ 9:00 - 17:00 น. (ใหบ้รกิำรระหว่ำงช่วงพกักลำงวนัดว้ย) 
＊สำยตรงถงึผูใ้หค้ ำปรกึษำ  โทร.044-455-8811 
หากต้องการรบัค าปรึกษาในวนัท่ีเจ้าหน้าท่ีล่ามไม่ประจ าการ สามารถใช้บริการล่ามทางโทรศพัท์เพ่ือรบัค าปรึกษาได้                 

 

 

 

ภาษา วนั  ภาษา วนั 

ภาษาองักฤษ  วนัจนัทรถ์งึวนัเสาร ์  ภาษาจีน วนัจนัทรถ์งึวนัเสาร ์

ภาษาโปรตุเกส วนัองัคาร  วนัศกุร ์  ภาษาสเปน วนัองัคาร   วนัพธุ 

ภาษาเกาหลี・เกาหลีเหนือ วนัองัคาร   วนัพฤหสั  ภาษาตากาลอ็ก วนัองัคาร   วนัพธุ 

ภาษาเวยีดนาม วนัองัคาร   วนัศกุร ์  ภาษาไทย วนัจนัทร ์     วนัองัคาร 

ภาษาอินโดนีเซีย วนัองัคาร   วนัพธุ  ภาษาเนปาล วนัองัคาร      วนัเสาร ์

ภาษาญ่ีปุ่ น 

โฮมเพจสมำคมนำนำชำต ิ
คำวำซำก ิ

เพจสมคัรบรกิำรปรกึษำ 
ทำงออนไลน์  

＊บริการให้ค าปรึกษาฟรีโดยผู้เช่ียวชาญพิเศษ (ใหค้ ำปรกึษำเป็นภำษำญี่ปุ่ น แต่สำมำรถจองใชบ้รกิำรล่ำมได)้ 

วนัเวลำ : วนัอำทติยท์ี ่19 กุมภำพนัธ ์2022, วนัอำทติยท์ี ่19 มนีำคม 2022 เวลำ 14:00 - 16:00 น.                                                                                                             
สถำนที ่:  หอ้งประชุมสมำคม  ชัน้ 2 ศูนยน์ำนำชำตคิำวำซำก ิ


