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การยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ 

บุคคลทัว่ไปทีม่รีายไดป้ระจ าปีตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2021 จะตอ้งน าจ านวนรายไดด้งักล่าวมาค านวณภาษ ี
และยื่นแบบภาษเีงนิได ้ซึง่ผูป้ระกอบอาชพีอสิระ งานเกษตรกรรม ท าอาชพีเสรมิ ฯลฯ กจ็ าเป็นตอ้งยื่นแบบภาษดีว้ยเช่นกนั  
ส าหรบัผูท้ีม่รีายไดเ้ป็นเงนิเดอืนจากบรษิทัไม่จ าเป็นต้องยื่นแบบแสดงภาษดีว้ยตวัเอง  ยกเวน้บุคคลดงัต่อไปน้ีตอ้งยื่นแบบแสดงภาษเีงนิได้  

・ผูท้ีม่เีงนิดอืนทัง้ปีเกนิ 20 ลา้นเยน 
・ผูท้ีม่เีงนิเดอืน 2 แห่งขึน้ไป เป็นตน้                                                                                                                           ใน

การขอต่ออายุ หรอืขอเปลีย่นสถานะการพ านักอาจมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้ลกัฐานการยื่นแบบภาษ ี                                                                      
ดงันัน้ขอใหเ้กบ็รกัษาส าเนาการยื่นแบบภาษไีวเ้พื่อเป็นหลกัฐานดว้ย                                                                                                                           
*ในกรณีทีท่่านมผีูต้อ้งอุปการะเลี้ยงดูทีป่ระเทศบา้นเกดิของท่าน สามารถยื่นขอรบัการหกัค่าลดหย่อนภาษไีด ้                                                                                         
หากท่านยงัไม่ไดร้บัการหกัค่าลดหย่อนภาษ ีสามารถยื่นแบบแสดงภาษีรายไดเ้พื่อขอรบัคนืภาษไีดเ้ช่นกนั 
ก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงภาษี: วนัพธุท่ี 16 กมุภาพนัธ ์- วนัองัคารท่ี 15  มีนาคม 2022    
เอกสารท่ีจ าเป็นในการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ 
    1. แบบฟอรม์แสดงภาษเีงนิได ้(ขอรบัไดท้ีส่ านักงานเขตสรรพากร) * ในการยื่นแบบฯ ตอ้งกรอกหมายเลขมายนัมเบอร์  

2.หลกัฐานแสดงรายไดข้องปีก่อน (หนังสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย หรอืเอกสารรบัรองการจ่ายค่าจา้ง) 3. ไซรวิการด์ 
4.หลกัฐานทีจ่ าเป็นในการขอลดหย่อนค่าอุปการะคนในครอบครวั (สตูบิตัรของผูท้ีอ่ยู่ในอุปการะและหลกัฐานการโอนเงนิไปยงัประเทศบา้นเกดิ) 
5.หลกัฐานทีจ่ าเป็นในการขอลดหย่อนค่าเบีย้ประกนั (หนังสอืรบัรองหกัลดหย่อนเบีย้ประกนั) 6.ลดหย่อนค่ารกัษาพยาบาล (ใบเสรจ็รบัเงนิ)  
7.ตราประทบั (องิคงั) หรอืลายเซ็น 

ส านักงานสรรพากรคาวาซากิ :          สถานท่ีติดต่อ เขตท่ีพกัอาศยั 

คาวาซาก ิคติะเซมุโชะ 2-4-3 ฮซิะโมโตะ เขตทาคะส ึเมอืงคาวาซาก ิ(044-852-3221) นาคาฮาระ / ทาคะส ึ/ มยิามาเอะ 

คาวาซาก ินิชเิซมุโชะ 1-3-14 คามซิาโอะ เขตอาซาโอะ เมอืงคาวาซาก ิ(044-965-4911) ทามะ / อาซาโอะ 

คาวาซาก ิมนิามเิซมุโชะ 3-18 เอโนะคโิจ เขตคาวาซาก ิเมอืงคาวาซาก ิ(044-222-7531) คาวาซาก ิ/ ไซไว 
 

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

- เวบ็ไซต์ทีร่วบรวมแหล่งขอ้มูลเกีย่วกบัการใชช้วีติของหน่วยงานสนับสนุนการใชช้วีติของชาวต่างชาต ิ
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html (มคี าอธบิายเป็นภาษาองักฤษ จนี เกาหล ีฝรัง่เศส สเปน โปรตุเกส ตากาลอ็ก เวยีดนาม 
อนิโดนีเซยี ไทย เนปาล พม่า เขมร(กมัพชูา) มองโกล และภาษาญี่ปุ่ นแบบง่ายส าหรบัชาวต่างชาติ) 

การประกวดสนุทรพจน์ภาษาญ่ีปุ่ น โดยพลเมืองชาวต่างชาติ ครัง้ท่ี 27 
       วนัเสารท่ี์ 19 กมุภาพนัธ ์2022 เวลา 13:00 - 15:30 สถานท่ี : ศนูยน์านาชาติคาวาซากิ 
ส าหรบัชาวต่างชาตทิีเ่พิง่มาญี่ปุ่ นไดไ้ม่เกนิ 5 ปี อาศยัอยุ่ในเมอืงคาวาซากแิละก าลงัเรยีนภาษาญี่ปุ่ นอยู่ 
จะพดูในหวัขอ้ประสบการณ์ครัง้แรกและความรูส้กึในชว่งแรกทีม่าญี่ปุ่ น   

※ เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรน่าสายพนัธใ์หม่ จงึท าการถ่ายทอดสดออนไลน์บน YouTube เท่านัน้ 

ในวนัประกวด (19 ก.พ.) เวลา 12:30 น. กรุณาเขา้เวบ็ไซต์ <https://kian.or.jp/spa/> 
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จองใช้บริการได้จากโฮมเพจ 

 
 

 กิจกรรมของศนูยน์านาชาติคาวาซากิ 

หลกัสูตร / กิจกรรม วนัเวลา การเข้าร่วม รายละเอียด 

หลกัสตูรภาษาญี่ปุ่ นส าหรบัชาวต่างชาต ิ
 เรยีนดว้ยความสนุกและน าไปใชไ้ดจ้รงิ 
 

 

※อาจเปลีย่นเป็นการเรยีนแบบออนไลน์บน Zoom 

หลกัสตูรช่วงเชา้ (องัคาร, ศกุร)์ 
เริม่วนัที ่11 ม.ค. - 11 ม.ีค. 
เวลา 9:50 - 11:50 น.  
กรุณาสอบถามรายละเอยีด 

9,350 เยน (17 ครัง้) 
ไม่รวมต าราเรยีน 

หลกัสตูรเริม่จากระดบัตน้จนถงึระดบัสงู 
แบ่งเป็น 9-11 คลาส  
หลกัสตูรช่วงเชา้มบีรกิารดูแลเดก็เลก็ 
(อายุ 1 ปีขึน้ไปจนถงึก่อนประถมศกึษา) 
 
ก าลงัเปิดรบัสมคัร  
กรุณาน ารูปถ่ายขนาด (3X4cm) เพือ่ใชใ้นการ
สมคัรมาดว้ย 

หลกัสตูรช่วงค ่า (พธุ) 
เริม่วนัที ่12 ม.ค. - 16 ม.ีค. 
เวลา18:30 - 20:30 น. 
กรุณาสอบถามรายละเอยีด 

4,950 เยน  (9 ครัง้) 
ไม่รวมต าราเรยีน 

งานแสดงของสมาคมรวมกลุ่มประชาชนเพื่อ
การแลกเปลีย่นนานาชาตคิาวาซาก ิ
 
แนะน าชมรมตกีลองญี่ปุ่ น 2 คณะ ชมการ
แสดง ร่วมทดลองเล่นพรอ้มมนิิคอนเสริต์ 

เสารท์ี ่5 กุมภาพนัธ ์
เวลา 14:00∼16:00 น. 
 

ไม่เสยีค่าใชจ้่าย 
สมคัรทางโฮมเพจ หรอืทางโทรศพัท ์ 
สามารถเขา้ร่วมโดยใช ้ QR Code นี ้

 

รบัจ านวน 100 คน  
เรยีงตามล าดบัการสมคัรก่อนหลงั 

คลาสเรยีนเสรมิเทระโคยะ ส าหรบัเดก็
ชาวต่างชาต ิ

วนัที ่ 5, 12, 19, 26 กุมภาพนัธ ์
วนัที ่5, 12, 19, 26 มนีาคม 
วนัเสาร ์ 10:00-11:00 น. 
(ก าหนดการเบือ้งตน้) 

ไม่เสยีค่าใชจ้่าย 
ตอ้งสมคัรเพือ่เขา้ร่วมกจิกรรม 
ผูป้กครองตอ้งมารบัส่งเดก็ดว้ยตนเอง 

กจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพื่อช่วยเหลอืเดก็
ชาวต่างชาตทิีม่ปัีญหาทีโ่รงเรยีนเนื่องจากไม่
เขา้ใจภาษาญี่ปุ่ น  เป็นการเสรมิความรูค้วาม
เขา้ใจภาษาญี่ปุ่ น  และความรูต่้าง ๆ ใน
หอ้งเรยีน 

คลาสเรยีนภาษาช่วงปิดเทอมฤดูใบไมผ้ล ิ
ภาษาองักฤษส าหรบัเดก็ A 
ภาษาองักฤษส าหรบัเดก็ B 
ภาษาสเปนส าหรบัเดก็ 

วนัองัคารที ่29 เป็นตน้ไป 
วนัพฤหสัที ่31 มนีาคม  
ภาษาองักฤษA 13:00 - 14:00 
ภาษาองักฤษB 14:30 - 15:30 
ภาษาสเปน     10:30 - 11:30 

3,300 เยน (รวมต าราเรยีนแลว้) 
เปิดรบัสมคัรทางโฮมเพจตัง้แต่เดอืน
กุมภาพนัธ ์เป็นตน้ไป  

มาเรยีนภาษาองักฤษกบัครเูจา้ของภาษา 
กนัเถอะ 
ภาษาองักฤษ (ประถมปีที ่1 - ประถมปีที ่4) 
ภาษาสเปน (ประถมปีที ่1 -  ประถมปีที ่5) 

การบรรยายพลเมอืงของโลก 
“คาวาซากเิมอืงอุตสาหกรรมกบั
ประวตัศิาสตรก์ารสมาคมกบัชาวต่างชาต”ิ 

วนัเสารท์ี ่12 มนีาคม 2022 
 

ไม่เสยีค่าใชจ้่าย 
สมคัรทางโฮมเพจหรอืทางโทรศพัท ์

รบัสมคัร : 100 คน  
กรณมีจี านวนผูส้มคัรเกนิ จะใชว้ธิจีบัฉลาก 
ผูส้อน : 平尾光司 (ฮริาโอะ โคอุจ)ิ 
ประธานสมาคมนานาชาตคิาวาซาก ิ

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

หากท่านตอ้งการสอบถามเรื่องต่าง ๆ หรอืตอ้งการความช่วยเหลอืกรุณาตดิต่อเราได ้(ไม่เสยีค่าใชจ้่ายใดๆ) 

ตัง้แต่วนัที ่1 ก.ค. 2021 เริม่บรกิารใหค้ าปรกึษาทางออนไลน์ผา่น ZOOM แลว้ ! 
 

  
＊เวลาในการรบัค าปรกึษา 9:00 - 17:00 น. (ให้บริการระหวา่งช่วงพกักลางวนัด้วย) 
＊สายตรงถงึผูใ้หค้ าปรกึษา  โทร.044-455-8811 
          

หากต้องการรบัค าปรึกษาในวนัท่ีเจ้าหน้าท่ีประจ าภาษานัน้ไม่ประจ าการ สามารถใช้บริการล่ามทางโทรศพัท์ได้                 
ภาษา วนั ภาษา วนั 

องักฤษ 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 ์

 

 

 
              

โฮมเพจสมำคมนำนำชำต ิ
คำวำซำก ิ

ภาษาญ่ีปุ่ น 

เพจสมคัรบรกิำรปรกึษำ 
ทำงออนไลน์  

＊บริการให้ค าปรึกษาฟรีโดยผู้เช่ียวชาญทางกฎหมาย (ใหค้ ำปรกึษำเป็นภำษำญี่ปุ่ น แต่สำมำรถจองใชบ้รกิำรล่ำมได)้ 
วนัเวลำ : วนัอำทติยท์ี ่21 กุมภำพนัธ ์2022, วนัอำทติยท์ี ่21 มนีำคม 2022 เวลำ 14:00 -16:00 น.                                                                                                             
สถำนที ่:  หอ้งประชุมสมำคม  ชัน้ 2 ศูนยน์ำนำชำตคิำวำซำก ิ


