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タイ語

เผยแพร่ โดย อุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริ วพลาซ่า (UIP)
เรี ยบเรี ยงโดยสมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ NPO (UCIA)
Tel. 028-616-1563 Fax. 028-616-1568
E-mail: u1820@city.utsunomiya.tochigi.jp

อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5

ฉบับที่ 153
พิมพ์
10 มิถุนายน 2563

สารบัญ หน้ า 2 เรี ยนรู้เกี่ยวกับภาษี และการชาระภาษี
หน้ า 3 ภาษีรถยนต์ขนาดเล็ก , การยื่นชาระภาษี เนื่องจากผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า
ตารางที่ใชนิ้วชี้ คาพูดที่อยาก จะใช้ในเวลาที่เดือดร้อน☜
หน้ า 4 การรับปรึ กษาสาหรับผูถ้ ูกทาร้ายร่ างกาย・ DV Domestic Violence เป็ นต้น
หน้ า 4

〜ช่ องทางให้ คาปรึกษา เกีย
่ วกับความกังวล และการเจ็บป่ วยจากเชื้อไวรัสโคโรน่ า〜
ผูต้ อ้ งการคาปรึ กษา
ผูท้ ี่กงั วลเกี่ยวกับการป่ วย

รายละเอียด

สถานที่ติดต่อ

ผูท้ ี่มีอาการดังต่อไปนี้ กรุ ณาปรึ กษาโดยด่วน
■①การหายใจ（หายใจติดขัด）

เบอร์โทรศัพท์ เวลาติดต่อ

ศูนย์ให้คาปรึ กษา
 0570-052-092
ไวรัสโคโรน่าจังหวัด ติดต่อได้ตลอด 24 ช.ม.
โทจิกิ

②ความปวดเมื่อย（รู ้สึกเหนื่อยล้า）
③ไข้สูง

กรุ ณาโทรปรึ กษา
ล่วงหน้าก่อนมา
โรงพยาบาล

ผูม้ ีความกังวลเรื่ องการใช้ชีวิต

อาการรุ นแรง
■ผูท
้ ี่มีอาการแย่ลงได้ง่าย（ ※ ）เมื่อมีอาการหวัด
เล็กน้อย เช่น มีไข้ หรื อ ไอ
※ผูส้ ู งอายุ
หญิงตั้งครรภ์ ผูป้ ่ วยเบาหวาน
โรคหัวใจ โรคปอด เป็ นต้น ผูท้ ี่ได้รับการล้างไตผู ้
ที่ทานยาเพื่อลดภูมิคุม้ กัน เป็ นต้น
■อื่นๆ

หากมีอาการเป็ นหวัดเล็กน้อย เช่น มีไข้ ไอ เป็ น
ต้น ติดต่อกัน 4 วันขึ้นไป กรุ ณาปรึ กษาทันที

■กังวลเกี่ยวกับชีวิตในอนาคต
■อยากทราบเกี่ยวกับการสถานที่อานวยความ

สะดวกและการจัดกิจกรรม
■ต้องการปรึ กษาเกี่ยวกับการดาเนินชีวิต
■ไม่ทราบว่าจะปรึ กษาที่ไหนได้บา้ ง เป็ นต้น
ผูท้ ี่ตอ้ งการทราบเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือ ■ต้องการทราบวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับเงิน
สาหรับประชาชนในเขต
ช่วยเหลือพิเศษ จากรัฐบาล (1 แสนเยนต่อ คน)

ฮอตไลน์ปรึ กษา
ภาษาต่างประเทศ
（สมาคมนานาชาติ
โทจิกิ）



028-678-8282

รับปรึ กษาตลอด 24 ช.ม.
รองรับ 18 ภาษา, ปรึกษาผ่านล่ามได้
3คน

ศูนย์ให้คาปรึ กษาการ  028-632-5334
ดาเนินชีวิตจากวิกฤต จันทร์-ศุกร์ 9：00〜17：00
ไวรัสโคโรน่า เมือง
อุซึโนมิยะ

ศูนย์ให้คาปรึ กษา
 028-632-5049
เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือ จันทร์-ศุกร์ 9：00〜17：00
พิเศษ
ผูท้ ี่ตอ้ งการทราบเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือ ■ต้องการทราบเกี่ยวกับการช่วยเหลือเงิน เนื่องจาก ศูนย์ให้คาปรึ กษา
 028-632-5209
(บริ ษทั
หรื อห้างร้าน (สาหรับผู้
ผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า ที่ทาให้รายได้ลดลง เกี่ยวกับมาตรการ
จันทร์-ศุกร์ 9：00〜17：00
ประกอบธุรกิจในเขต))
ฉุกเฉินทางเศรษฐกิจ
จากวิกฤตไวรัสโคโร
น่า
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เรียนรู้เกีย่ วกับภาษีและการชาระ！

ข่าวสารในชีวิตประจาวัน

งานของอาเภออุซึโนมิยะคือ ดูแลความเป็ นอยูข่ องประชาชน เช่น การสร้างถนน สร้างสวนสาธารณะ กาจัดขยะ และปรับปรุ งคุณภาพความ
เป็ นอยูข่ องท่าน เป็ นต้น และงานจะดาเนินต่อไปได้ก็ตอ้ งอาศัยเงินที่มาจากการชาระ 「ภาษี」ของทุกท่าน ซึ่งจะทาให้ทุกท่านใช้ชีวิตได้อย่าง
สะดวกสบาย
ดังนั้นจึงอยากขอความร่ วมมือให้ชาวต่างชาติชาระภาษีให้ถูกต้อง เพื่อช่วยเหลือสังคม

ใบแจ้งเตือนการชาระภาษี
โQQR
โค้ดQRコ
ード

ใบแจ้ งเตือนการชาระภาษี
ในเดือนมิถุนายน จะมีการส่งใบแจ้งการชาระภาษีจากอาเภอและจังหวัด (จดหมายแจ้งจานวนเงินภาษีที่ตอ้ งชาระ และกาหนดระยะการ
ชาระ) เมื่อได้รับใบแจ้งการชาระภาษีแล้ว กรุ ณาไป (ชาระภายในเวลาที่กาหนด) ！โดยแบ่งการชาระเป็ น 4 ครั้ง ครั้งแรกชาระได้ไม่เกิน
วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน

คู่มือการชาระภาษีฉบับภาษาต่ างประเทศ
คุณสามารถตรวจสอบ ข้อมูลและวิธีการชาระภาษี จาก「คู่มือการชาระภาษีฉบับภาษาต่างประเทศ」ซึ่งจัดทาขึ้นเพื่อชาวต่างชาติ 8 ภาษา
โดยการอ่านโค้ดQR ที่ซองจดหมาย ซึ่งใน「คู่มือการชาระภาษีฉบับภาษาต่างประเทศ」จะมีการอธิบายวิธีการเขียนและวิธีชาระภาษี
รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม

การชาระภาษี
นอกจากนี้ เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ「การชาระภาษี」จึงมีการจัดอบรม「บรรยายการชาระภาษีทอ้ งถิ่น」ให้กบั ชาวต่างชาติ
ที่อาศัยอยูใ่ นอุซึโนมิยะที่บริ ษทั หรื อโรงเรี ยน ในการบรรยาย จะมีการอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติทุกท่าน
โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับภาษีทอ้ งถิ่น ภาษีจงั หวัด และภาษีประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็ นต้น มีท้งั ระบบของภาษี วิธีการชาระ และการยื่นภาษี
กรุ ณาติดต่อสอบถามกาหนดการ เนื่องจากสามารกาหนดวันเวลาและรายละเอียดได้ตามความต้องการ
■ติดต่อสอบถาม

เกี่ยวกับใบแจ้งการชาระภาษีทอ้ งถิ่น ภาษีจงั หวัด

แผนกภาษีทอ้ งถิ่น ☎ 028-632-2230

เกี่ยวกับการอบรมให้กบั ชาวต่างชาติ

แผนกภาษี
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☎ 028-632-2204

การชาระภาษีรถยนต์ ขนาดเล็ก
หากคุณมีรถยนต์ขนาดเล็ก หรื อรถจักรยานยนต์ กรุ ณาแจ้ง (ดาเนินตามขั้นตอน ) ①～ ⑤ ต่อไปนี้
สถานที่ดาเนินการของรถยนต์ขนาดเล็ก กรุ ณาตรวจสอบจากโฮมเพจอุซึโนมิยะ
①

เมื่อย้ายเมืองหรื อย้ายไปต่างประเทศ
รถยนต์ขนาดเล็ก หรื อรถจักรยานยนต์

②

เมื่อทิง้ รถ

④

เมื่อขายรถ

③
⑤

เมื่อให้รถกับผูอ้ ื่น
เมื่อรถโดนขโมย

ต้องชาระภาษีรถยนต์ขนาดเล็ก จนกว่าจะดาเนินขั้นตอนดังต่อไปนี้
นอกจากนี้ หากไม่ชาระภาษี จะไม่สามารถต่ออายุสถานภาพการพานักได้
■ติดต่อสอบถาม

การชาระภาษี
รถยนต์
ขนาดเล็ก
軽自動車税
について
（โฮมเพจอุ
ซึโนมิยะ）
（宇都宮市
ホームページ）
け い じ ど う しゃぜい

う つ の み や し

แผนกการจัดเก็บภาษี เมืองอุซึโนมิยะ ☎ 028-632-2205

การยื่นชาระภาษี เนื่องจากผลกระทบจากไวรัสโคโรน่ า
ขณะนี้มีระบบการพักชาระภาษีทอ้ งถิ่น (ระบบผ่อนผันการชาระภาษีพิเศษ) ช่วยเหลือผูท้ ี่ไม่สามารถชาระภาษีได้ เนื่องจากผลกระทบจากไวรัสโค
โรน่า
【การยื่นผ่อนผันการชาระ (ขั้นตอนการดาเนินการ)】

ผูท้ ี่มีคุณสมบัติตาม ข้อ ①② ต่อไปนี้ กรุ ณาดาเนินการยื่นผ่อนผัน เพือ่ รับการพักชาระภาษีทอ้ งถิ่น
เนื่องจากผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า ① ผูท้ ี่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจลดลงมากกว่า 20 เมื่อเทียบกับปี ที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน
②ผูท
้ ี่ไม่สามารถชาระภาษีได้ชวั่ คราว
ผูท้ ี่ตอ้ งการยื่นผ่อนผันการชาระ กรุ ณาปรึ กษาที่แผนกภาษี
■ติดต่อสอบถาม แผนกภาษี ☎ 028-632-2226

ตารางที่ใชนิว้ ชี้ คาพูดที่อยาก จะใช้ ในเวลาที่เดือดร้ อน☜
แจกการ์ด 「ตารางที่ใชนิ้วชี้ คาพูดที่อยาก จะใช้ในเวลาที่เดือดร้อน」 ให้กบั ชาวต่างที่
อาศัยอยูใ่ นอุซึโนมิยะมีคาสนทนาเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ เมื่อมีปัญหา เกิดเหตุฉุกเฉิน
ร่ างกายเจ็บป่ วย หรื อวิธีการตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศหรื อแผ่นดินไหว , สถานการณ์ภยั
พิบตั ิ โรงพยาบาล และสถานีตารวจ เป็ นต้น
กรุ ณาใช้การ์ดเมื่อต้องการขอความช่วยเหลือจากผูท้ ี่อยูใ่ กล้เคียง
รองรับภาษาอังกฤษ , จีน, สเปน, โปรตุเกส , ไทย , เกาหลีใต้ และภาษาเวียดนาม

มีขอ้ มูลโฮมเพจอุซึโนมิยะ!

มีแจกฟรี ที่สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ
นอกจากนี้ กรุ ณาติดต่อสอบถามที่สมาคมนานาชาติอุซึโนะมิยะ
หากต้องการให้จดั ส่งทางไปรษณีย（
์ ☎028-616-1564）

สามารถพิมพ์ได้!
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การรับปรึกษาสาหรับผู้ถูกทาร้ ายร่ างกาย・

ข่าวประชาสัมพันธ์

D V Domestic Violence

เนื่องจากความวิตกกังวลและความเครี ยด จากการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทาให้มีผทู้ ี่ถูกทาร้าย
ร่ างกาย DV จากคู่สมรส (สามีหรื อภรรยา) หรื อคู่ครอง มาปรึ กษาเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็ นปัญหาที่กาลัง
น่าเป็ นห่วง
รัฐบาลได้มีการเพิ่มช่องทางการให้คาปรึ กษา 「สายด่วนปัญหาความรุ นแรงในครอบครัว พลัส」
โดยรองรับภาษาต่างประเทศ (10 ภาษา) ผูท้ ี่มีปัญหาต้องการปรึ กษากรุ ณาติดต่อต่อตามวิธีดงั ต่อไปนี้
（１）ปรึ กษาทางโทรศัพท์ ☏0120-279-889

ปรึ กษาได้คลอด 24 ขม. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
（２）ปรึ กษาทางเมล
ปรึ กษาทางโฮมเพจ（http://soudanplus.jp）
（３）ปรึ กษาทาง SNS ภาษาญี่ปนเวลา
ุ่
12：00～22：00

ภาษาต่างประเทศ24 ขม.

ปรึ กษาโดยการส่งข้อความ
กรุณาใช้ สมาร์ ทโฟนอ่านโค้ดQRนี้

（４）ปรึ กษาทาง WEB

ลักษณะการให้คาปรึ กษาขึ้นอยูก่ บั ความต้องการ
◎รองรับภาษาต่างประเทศ◎

ภาษาอังกฤษ・จีน・เกาหลี・สเปน・โปรตุเกส・ฟิ ลิปปิ นส์・
ภาษาไทย・เวียดนาม・อินโดนีเซีย・เนปาล

การบริการล่ามอาสาสมัคร

บริการของสมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะพลาซ่ า（UIP）

การให้ คาปรึกษาแก่ชาวต่ างชาติ
ภาษา

ภาษาสเปน

ภาษาโปรตุเกส เวียดนาม
ＵＩＰ
028-616-1564

ที่ว่าการอาเภอ

จันทร์

ปรึ กษาทางกฏหมาย
028-616-1564

อังคาร

1,3

15:00-18:00

พุธ

ภาษา
อังกฤษ

ศุกร์

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)
9:00-12:00

พฤหัสบดี

―

พฤหัสที่ 2

―

14:00-17:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

―

พฤหัสที่ 1

028-632-2834
（เฉพาะเวลาทาการ）

จันทร์ที่

ภาษาจีน ภาษาไทย

15:00-17:00

―

พฤหัสที่
3

ผูท้ ี่มีปัญหาและต้องการความ
ช่วยเหลือในการติดต่อสื่ อสารและใน
ส่วนของสถาบัน(อาเภอ , ตม. เป็ นต้น)
ที่ตอ้ งการให้ล่ามติดตามไปด้วย
►จันทร์ –อาทิตย์

8:30-19:00

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

2,000 เยน
►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง ยื่นคาร้องและ
ชาระเงินที่สมาคมนานาชาติ
โอ้ย！มีการตีพิมพ์เป็ น ภาษาญี่ปนแบบ
ุ่
ง่ายๆ・อังกฤษ・จีน・โปรตุเกส・ไทย・
เวียดนาม สามารถอ่านได้จากโฮมเพจ
สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ (UCIA)

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)
มีฉบับย้ อนหลัง！
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