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ภาษีท้องถิน่ คืออะไร？

Part ２

กรณีย้ายที่อยู่ หรื อออกนอกประเทศญี่ปุ่น
กรณี ยื่นชำระด้วยตนเอง （เรี ยกว่ำ「กำรเรี ยกเก็บแบบธรรมดำ 」）
หลังกำรย้ำย ชำระโดยใช้แบบฟอร์มกำรชำระที่ออกโดยเขตหรื อ
อำเภอที่เข้ำอำศัยอยูต่ ้ งั แต่วันที่ 1 มกรำคม

2

ครำวหน้ำ จะย้ำยไปอยูเ่ ขตอื่น ไม่รู้ว ่ำจะต้อง
ชำระภำษีท้องถิ่นที่ ไหนดีครั บ ？

I

③

ใช่คะ่ อยำกรู ้ ไ ว้เหมือนกันหำกมี กำรย้ำย
บ้ำนกลำงปี หรื อออกนอกประเทศญี่ ป่ ุ น
คาถาม 3 : กรณีย้ายออกนอกประเทศญี่ปนุ่
จะต้ องทาอย่ างไรบ้ าง ？

①

คาถาม1: หลังการย้ ายต้ องชาระภาษีท้องถิ่น

เดือนมิถุนายน กำรดำเนิ นขั้น ตอนจะขึ้นอยูก่ บั
กำรได้รับเอกสำรหรื อกำรรั บเอกสำรไม่ได้

ภำษีทอ้ งถิ่นเป็ นกำรชำระให้กบั ที่วำ่ กำร
I

P

「เอกสารแจ้ งชาระภาษี」จะเริ่ มส่งมำตั้งแต่ ต้ น

ทีอ่ าเภอของทีอ่ ยู่เดิม？ อาเภอของทีอ่ ยู่ใหม่ ？

อำเภอของเขตหรื อตำบลที่เข้ำอยูอ่ ำศัย ณ
วันที่ 1 มกรำคม

1

(ผูด้ ูแลภำษี) ผูอ้ อกนอกประเทศหรื อผู ้ดูแลภำษี ติดต่อดำเนิ น กำร
ที่ แผนกภำษีท้องถิ่น
2

หำกมีกำรแจ้งก่อนย้ำยออกและแจ้ง เข้ำ
หลังกำรย้ำย ก็จะไม่มีกำรเรี ยกเก็บ
ซ้ำซ้อนครั บ

U

แต่วำ่ จะไม่มีกำรแจ้งซ้ ำซ้อนจำกที่ ว ่ำกำร
อำเภอทั้งที่ อยูเ่ ดิมและที่ อยูใ่ หม่หรื อเปล่ำ
คะ？

กรณี ได้รับเอกสำรแจ้งชำระภำษีกอ่ นออกจำกประเทศ
กำหนดตัวแทนผูร้ ั บเอกสำรกำรแจ้งชำระภำษีและผูช้ ำระ

กรณี ได้รับเอกสำรแจ้งชำระภำษีหลังออกนอกประเทศ
① ชำระภำษีท้ งั หมดก่อนออกนอกประเทศ
② ผูท
้ ี่ ไม่สำมำรถชำระภำษีท้ งั หมดได้ กรุ ณำปรึ กษำที่ แผนก

ภำษี
I

กรุ ณำติ ดต่อสอบถำม หำกมีขอ้
สงสัย

คาถาม 2 : ชาระอย่ างไร？
1

กรณี ผทู ้ ี่ทำงำนบริ ษทั （เรี ยกว่ำ「เก็บแบบพิ เศษ 」）
กรณีผทู ้ ี่ ชำระภำษีท้องถิ่นโดยกำรหั กจำกเงิน เดือนย้ำยที่ ทำงำน
บริ ษทั เดิมจะเป็ นผูด้ ำเนิ นกำรต่อ

ติดต่อสอบถำม ：อำเภออุซึโนมิยะ กองภำษี แผนกภำษีท้องถิ่น
028-632-2226、028-632-2233
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สารบัญ หน้ า 2 「กำรรั บเงินบำนำญ」、「15 คำ่ ・กำรชมจันทร์ 」、หน้ า 3 กิจกรรมฉลองครบรอบ 20 ปี กำรก่อตั้ง UCIA 、กำรเดินป่ ำ＆BBQ เป็ นต้น 、
หน้ า 4 พิพธิ ภัณฑ์ศิลปะอุ ซึโนมิยะ 、บริ กำรล่ำมอำสำสมัคร เป็ นต้น

ระยะเวลำกำรชำระเงินบำนำญ (ระยะเวลำคุณสมบัติกำรรั บ) จำก 25 ปี
สั้นลงเป็ น 10 ปี ที่ จำเป็ นต่อกำรรั บเงินบำนำญ ผูท้ ี่ อยูใ่ นเป้ ำหมำยกำรรั บ
เงินบำนำญแบบใหม่ จะมีกำรส่ง เอกสำรกำรยื่นรั บเงินบำนำญจำกองค์กำร
บำนำญแห่งชำติญี่ป่ ุ นตำมวันเดือนปี เกิด กรุ ณำดำเนิ นกำรต่อโดยเร็ ว

◇ อื่นๆ

โปรดติดต่อสอบถำมรำยละเอียดที่ แผนกประกันเงินบำนำญหรื อ
สำนักงำนเงินบำนำญ เนื่ องจำกต้องมีกำรดำเนิ น ขั้นตอนต่อที่
สำนักงำนเงินบำนำญถึงแม้จะเป็ นผูเ้ ข้ำระบบบำนำญแห่งชำติ เพียง
เท่ำนั้น ผูท้ ี่ ทำเอกสำรที่ ได้รับสู ญหำย กรุ ณำติ ตต่อสอบถำมที่
สำนักงำนเงินบำนำญ

◇วิธีการสมัคร
∇ผู้ได้ รับเงินบานาญแห่ งชาติเท่านั้น

ยื่นใบสมัครที่ แผนกประกันเงินบ ำนำญ ☏028-632-2327
หรื อ สำนักงำนเงินบำนำญแต่ละที่
∇ผู้ได้ รับเงินบานาญสวัสดิการ
ยื่นใบสมัครที่ สำนักงำนเงินบำนำญแต่ละที่

ติดต่อสอบถำม แผนกประกันเงินบ ำนำญ ☏ 028-632-2327
สำนักงำนเงินบำนำญอุซึโนมิยะตะวัน ตก ☏ 028-622-4281

「15 ค่ำ 」และ「การชมจันทร์ 」คืออะไร？
（ปี นีต
้ รงกับวันที่ 4 ตุลาคม）
15คำ่ คือ กำรเต็มดวงของพระจันทร์ ในวันขึ้น 15 ค่ำ โดยสำมำรถมองเห็น
ดวงจันทร์ เต็มดวงได้ 12-13 ครั้ ง ภำยใน 1 ปี

ในวัน 15 คำ่ จะมีกำรประดับด้วยดังโงะ (โมจิสีขำวปั้ นเป็ นลูกกลมๆ)
15 ลูก เผือ ก และดอกหญ้ำซูซูคิ เป็ น ต้น

ซึ่งเดื อนที่ จะมองเห็นพระจันทร์ เต็มดวงได้สวยที่ สุดคือ ตั้งแต่เดือน
กันยำยนถึง ตุลำคม จึง เกิดเป็ นเทศกำล「ชมจันทร์」ขึ้น
เนื่ องจำกตั้งแต่กนั ยำยนถึงตุ ลำคมเป็ นช่วงที่ เก็บเกีย่ ว
ข้ำวและผักได้เป็ นจำนวนมำก
เทศกำล 「ชมจันทร์」จึงเริ่ มขึ้น เพื่อเป็ นกำร
ฉลองกำรเก็บเกี่ยวของปี นั้น และเพือ่ ควำม
อุดมสมบู ร ณ์ในกำรเก็บเกี่ยวข้ำวและผักในปี ต่อไป

ทำไมประดับด้วยดังโงะล่ะครั บ？

กำรทำดังโงะจำกข้ำวให้เหมือนกับพระจันทร์ เพื่ อเป็ นกำรขอบคุณที่
สำมำรถเก็บเกี่ยวข้ำวได้ และทำ 15 ลูกเนื่ องจำกพระจันทร์จะเต็มดวงกลมใน
วันที่ 15

ทำไมประดับด้วยดอกหญ้ำซู ซูคิล่ะ
คะ？
ดอกหญ้ำซูซคู มิ ีพ ลังในกำรขับไล่สิ่งชั่วร้ ำย รวมทั้งมีควำมหมำยถึง
กำรมีควำมสุ ขและสุ ขภำพแข็งแรง
ที่ จริ งแล้ว ประดับด้วยรำกของต้นข้ำวก็ไ ด้ แต่กว่ำจะถึง เทศกำลชม
จันทร์ รำกหญ้ำก็เก็บไม่ได้แล้ว จึงใช้ดอกหญ้ำซูซูคปิ ระดับแทน
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ตั้งแต่เดือนสิงหาคมระยะเวลากาหนด
เพื่อรับเงินบานาญจะสั้นลง
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ข่ าวสารในชี วิตประจาวั น
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กิจกรรมฉลองครบรอบ 20 ปี การก่อตั้ง UCIA


วันเสำร์ ที่ 30 กันยำยน 10：00～15：00



・ซุ ้มนำนำชำติ , เวทีกำรกล่ำวสุ นทรพจน์ของชำวต่ำงชำติ และ กำรเต้นรำ・ เพลงนำนำชำติ เป็ นต้น
・กำรละเล่นของเด็กนำนำชำติ , กำรอ่ำนหนังสื อภำพนำนำชำติ
・กำรแข่งขันประทับตรำ , กำรทดลองใส่ชุดยูกำตะ เป็ นต้น

ค่ำใช่จ่ำย

ฟรี
บัมบะฮิ โรบะ ・อุ ซึโนมิยะชิ มินพลำซ่ำ ชั้น 5
สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ（UCIA）028-616-1870

＠
☏

ชวนเพื่อนๆ และครอบครั วมาด้ วยกัน
นะ！「โทจิโอโทเมะ２５」และ「ไร
ซามะเคนชิ ไดจิ」ก็มา

Let’s enjoy!

การเดินป่ า ＆ บาร์ บีคิว



ค่ำใช้จำ่ ย
สิ้ นสุ ดกำร
รับสมัคร
สถำนที่
รวมตัว
☏

วันอำทิ ตย์ ที่ 15 ตุ ลำคม 9：00～16：00 (จัดงำนแม้ฝนจะตก)
เพลิดเพลินกับกำรเดิ นป่ ำและบำร์ บีคิว กำรเล่นเกมส์ เป็ นต้น พร้ อมพบปะกับเพื่ อนใหม่ๆ!!
1,500 เยน (สมำชิ ก UCIA 1,000 เยน・ต่ ำกว่ำเด็กประถม 500 เยน) * รวมเงินค่าประกัน
วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุ ลำคม
*กรุ ณำแจ้ง ชื่ อ ที่ อยู ่ วันเดื อนปี เกิด กำรติ ดต่อ (หมำยเลขโทรศัพท์) และสัญชำติ
① โรตำรี่ สถำนี JR อุซโึ นมิ ยะประตูตะวันออก 9：00 รวมตัว・ออกเดิ นทำง
② อุซึโนมิยะโอโมเทะซันโดสแควร์ ชั้น 1 ประตู ฝั่งตะวันออก 9：15 รวมตัว・ออกเดิ นทำง
สมำคมนำนำชำติ อซุ ึ โนมิยะ

TEL 028-616-1870

เทศกาลโภชนาการศึกษา


ﾒｰﾙ ucia@ucia.or.jp

♪โคคุไซโคริ วซำลอน

วันอำทิ ตย์ ที่ 1 ตุลำคม 10:00～15:00


(ยกเลิ กถ้ำฝนตกหนั กและลมแรง )


FAX 028-616-1871

ก.ย.
28 ก.ย.
23

เวที กำรแสดงโภชนำกำรอำหำรโดยนักโภชนำกำรและไรซำมะ
เคนชิ ไดจิ กำรแข่ง ขันกำรทำอำหำรกล่องของนั กเรี ยนมัธยมต้น
เป็ นต้น

＠

อุซึโนมิยะ โจชิ โคเอน

☏

สำนักงำนกรรมกำรกำรจัดงำนโภชนำกำรศึกษำอุ ซึโนมิยะ

ทุกวันเสำร์ ที่ 4 ของเดือน16：00 ～18：00



กำรตกแต่งงำนวันฮำโลวีน
ฮำโลวีนสเปเชียล

กิจกรรมกำรพบปะพูดคุ ย กับเพื่อนนำนำชำติ

ค่ำใช้จำ่ ย ฟรี
＠
อุซึโนมิยะโคคุ ไซโคริ วพลำซ่ำ
☏

028-626-1128

－3－

028-616-1563

UIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIP UIPUIPUIPUIPUIPUIPUIP

กิจกรรมที่น่าสนใจ♫♪
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เวลา
วันหยุด
ค่าบริ การ
ที่ อยู่

9:30～17:00 ※ เข้ าได้ ก่อนเวลา 16:30

วันจันทร์

※เปิ ดทาการหากเป็ นวันหยุดราชการ และหยุดในวันถัดไป

วันหยุดราชการ

※หากเป็ นวันเสาร์ ・วันอาทิ ตย์และวันหยุดราชการ เปิ ดทาการ

310 เยน（นักศึกษามหาวิทยาลัย・ม.ปลาย 210 เยน , ม.ต้ น・ประถม100 เยน）

อุซึโนมิยะชิ นากาโอกะโจ 1077

โทรศัพท์

028-643-0100

โฮมเพจ

http://u-moa.jp

ผู ้ที่อำศัยอยูใ่ นอุ ซึโนมิยะ , เรี ยนอยูใ่ นเขต ที่ต่ ำกว่ำชั้นมัธยมปลำย สำมำรถ
ใช้บริ กำรได้ฟรี ！
วันที่ 1 เมษำยน「 วันพลเมือง」และวันที่ 3 พฤศจิ กำยน「วันแห่งวัฒนธรรม」
ชำวอุ ซึโนมิยะสำมำรถใช้บริ กำรได้ฟรี ！

บริ การของอุซึโนมิยะชิ โคคุไซโคริ วพลาซ่ า （ UIP）

กำรบริ กำรล่ำมอำสำสมัคร

การให้ คาปรึ กษาแก่ชาวต่ างชาติ
ภาษาสเปน
ภาษาโปรตุเกส
ＵＩＰ
028-616-1564

ที่ วำ่ กำรอำเภอ

จันทร์

ภาษาจี น

อังคำร

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

พุธ

ศุกร์

15:00-18:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

14:00-17:00

พฤหัสบดี

―

―

ปรึ กษำด้ำนกฎหมำย

15:00-17:00

028-616-1564

►1 ครั้ง (2 ชั่วโมง)

2,000 เยน
ยื่นคำร้องและชำระเงิ น

―

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ ที่ 3 ของเดื อน(ระบบจอง)

8:30-19:00

ที่สมำคมนำนำชำติ

028-632-2834

(เฉพำะเวลำทำกำร)

►จันทร์ – เสำร์

►กรุ ณำเขี ยนใบคำร้อง

วันอำทิ ตย์ที่ 4 ของเดื อน (ระบบจอง)
9:00-12:00

ผูท้ ี่มีปัญหำและต้องกำรควำมช่วยเหลื อ
ในกำรติ ดต่อสื่ อสำรและในส่วนของสถำบัน
(อำเภอ , ตม. เป็ นต้น) ที่ต้องกำรให้ล่ำม
ติ ดตำมไปด้วย

โอ้ย！มี กำรตีพิมพ์เป็ น ภำษำญี่ป่ นุ แบบ
ง่ำยๆ・อังกฤษ・จี น・โปรตุเกส・ไทย
ในโฮมเพจของ สมำคมนำนำชำติอุซึโนมิ ยะ
(UCIA)
http://www.ucia.or.jp

และสำมำรถอ่ำน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจำกเวบ

ตกแต่งภำพประกอบในหน้ำ 1 โดย : อุซุอิ ยุริกะ , เนะโมโตะ นะซึ คิ
－4－

ไซต์น้ ี
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กำรแสดงผลงำนศิลปะต่ำงๆของญี่ปนุ่ , ภำพวำดจำกต่ำงประเทศ เช่น Chagall, Magritte , Mucha , กำรออกแบบ , รู ป ปั้ นประติ มำกรรม เป็ นต้น

