ทราบไหม?
ความช่ วยเหลือจากรั ฐบาล

こうとうがっこう とう しゅうがく しえんきん

高等学校等就学支援金 【タイ語翻訳版】

１．ระบบการให้ เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายและอื่น ๆ คืออะไร

คือ ระบบที่รัฐบาลให้ เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายและอื่น
ๆ แก่นกั เรี ยนเพื่อเป็ นค่าสอน และเบาบางภาระทางด้ านค่าเล่าเรี ยนของครอลครัว ระบบนี ้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างสังคมที่นกั เรี ยนที่ตงใจเรี
ั ้ ยนทุกคนสามารถเรี ยนหนังสือได้ ด้วยความ
สบายใจ เงินช่ วยเหลือเพื่อการศึกษานี ้ ท่ านไม่ จาเป็ นต้ องคืนเงิน
２． โรงเรี ยนที่ใช้ ระบบนี ้
・ โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรี ยนของรัฐบาล โรงเรี ยน
・ โรงเรี ยนมัธยมศึกษา (ภาคมัธยมปลาย)
ของรัฐบาลทัองถิ่น หรื อ
・ โรงเรี ยนอนุเคราะห์พเิ ศษ ภาคมัธยมปลาย
โรงเรี ยนของเอกชน ก็ได้
・ โรงเรี ยนวิชาชีพเฉาะด้ านชันสู
้ ง (นักเรี ยนชันปี
้ ที่ 1 ถึงปี ที่ 3)
・ โรงเรี ยนวิชาชีพเฉาะด้ าน หลักสูตรมัธยมปลาย
・โรงเรี ยนวิชาชีพเฉาะด้ าน หลักสูตรทัว่ ไปหรื อโรงเรี ยนวิชาชีพต่าง ๆ ที่ได้ รับการอนุมตั ิให้ เป็ นหลักสูตรพัฒนาผู้ที่มีคณ
ุ วุฒิของรัฐบาล
สาขาประเภท ①ผู้ช่วยพยาบาล ②ผู้ประกอบอาหาร ③ผู้รักษาสุขอนามัยในการทาขนม ④ช่างตัดผม ⑤ช่างเสริ มสวย
・ โรงเรี ยนคนต่างชาติที่ได้ รับการอนุมตั ิโดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศารตร์

４．

ขันตอนที
้
่จาเป็ นเพื่อได้ รับเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษา

ถ้ าไม่ ย่ ืนคาร้ อง ท่ านไม่ สามารถได้ รับเงินช่ วยเหลือเพื่อการศึกษาได้
（１）การยื่นคาร้ อง (ในขณะเข้ าโรงเรี ยนเมื่อเดือนเมษายน)
①ใบคาร้ อง (มีการแจกที่โรงเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมปลายที่ศกึ ษาต่อ)
②เอกสารที่ออกตามระเบียบของจังหวัด ที่รับรองจานวนเงินได้ ของผู้ปกครอง (เป็ นเอกสารที่แสดง

ภาษีผ้ อู ยู่อาศัยใน ซิ โจ ซน ส่วนภาษีเงินได้ ) ตัวอย่างเช่น ใบรับรองการจัดเก็บภาษี (สามารถขอได้ ที่ที่
ทาการเทศบาล) หรื อเอกสารอื่น ๆ
（２）การแจ้ งข้ อมูล (ราวเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคมของทุกปี )
①ใบแจ้ งข้ อมูล ที่เรี ยกว่า โตะโดะเคะเดะโจะ (มีการแจกที่โรงเรี ยนมัธยมปลายที่ศกึ ษาต่อ)
② ใบรับรองการจัดเก็บภาษี หรื อเอกสารอื่น ๆ

ยื่น ① และ ② ให้ ทางโรงเรี ยน หากได้ รับการอนุมตั ิ จะได้ รับเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษา
※สาหรับ ② ตามระเบียบแล้ ว ท่านต้ องยื่นเอกสารของผู้มีสิทธิปกครองบุตรทุกคน (ตัวอย่าง กรณีมีพ่อและแม่ ยื่น
เอกสารของทังพ่
้ อและแม่)

３． วิธีการให้ เงิน

เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายและอื่น ๆ นี ้ ผู้ก่อตังโรงเรี
้
ยน
(นิติบุคคลด้ านการศึกษาและอื่น ๆ) ได้ รับแทนนักเรี ยน และหักล้ างกันกับค่าสอน นักเรี ยน
และผู้ปกครองไม่สามารถได้ รับเงินโดยตรง (บางโรงเรี ยนให้ นกั เรี ยนจ่ายค่าสอนก่อน และ
โรงเรี ยนจะคืนเงินให้ นกั เรี ยนภายหลังก็มี)

ในขณะเรี ยนในชัน้
ปี ที่ 1 (ยื่น 2 ครั ้ง)

นอกจากนี ้ บางจังหวัดกาหนดเอกสารที่จาเป็ นเพิม่ เติม
ครั ง้ ที่ 1

นักเรียน

โรงเรียน

ยื่นเอกสารที่
จาเป็ น

จังหวัด
หักล้ างกันระหว่างเงิน
ช่วยเหลือเพื่อการศึกษา
และค่าสอน

ได้ รับเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาแทน
นักเรี ยน และจ่ายเพื่อเป็ นค่าสอน

รัฐบาล
ให้ เงินสาหรับเงิน
ช่วยเหลือเพื่อการศึกษา
แก่จงั หวัด

ครั ง้ ที่ 2

＜กรกฎาคม＞
＜ เมษายน＞
ยื่นใบคาร้ อง + ใบรับรองการจัดเก็บภาษี
ยื่นใบแจ้ งข้ อมูล + ใบรับรองการจัดเก็บ
หรื อเอกสารอื่น ๆ ของปี ก่อน（※１）
ภาษีหรื อเอกสารอื่น ๆ ของปี นี（้ ※２）

ในขณะเรี ยนในชัน้
ปี ที่ 2 (ยื่น 1 ครัง้ )

＜มีนาคม＞

ครั ง้ ที่ 3
＜ เมษายน＞

ยื่นเอกสารที่
จาเป็ น

ご ほんやくばん

＜กรกฎาคม＞

ยื่นใบแจ้ งข้ อมูล + ใบรับรองการจัดเก็บ
ภาษีหรื อเอกสารอื่น ๆ ของปี นี ้

＜มีนาคม＞

ครั ง้ ที่ 4

ในขณะเรี ยนในชัน้
ปี ที่ 3 (ยื่น 1 ครั ้ง)

＜ เมษายน＞

＜กรกฎาคม＞

ยื่นใบแจ้ งข้ อมูล + ใบรับรองการจัดเก็บภาษีหรื อ
เอกสารอื่น ๆ ของปี นี ้

※１ กรณีที่ยื่นคาร้ องในปี เฮเซ 27 ยื่นใบรับรองการจัดเก็บภาษี หรื อเอกสารอื่น ๆ ของปี เฮเซ 26
※２ กรณีที่ยื่นคาร้ องในปี เฮเซ 27 ยืน่ ใบรับรองการจัดเก็บภาษี หรื อเอกสารอื่น ๆ ของปี เฮเซ 27

＜มีนาคม＞

“ภาษี ผ้ อู ยู่อาศัยใน ซิ โจ ซน ส่วนภาษี เงินได้ ”
หมายถึง หนึง่ ในจานวนเงินภาษี ของภาษี ผ้ อู ยู่
อาศัย มีการจัดเก็บภาษี ตามจานวนเงินได้
จำนวนเงินภำษีผ้อยู
ู อำศั
ยใน ซิ
่
(จำนวนรวมของผูปกครองทุ
กคน)
้

โจ

７． ใบรับรองการจัดเก็บภาษี คืออะไร?

５． เราสามารถได้ รับเงินเท่าไร?
ซน

ส่วนภำษีเงินได้

จำนวนเงินทีจ
่ ่ำยให้
จำนวนเงินตอ
่ 1 ปี )

ภาษี ผ้ อู ยู่
อาศัยในซิ

(ภำคปกติ

น้อยกว่ำ 304,200 เยน (รำยได้ตอ
่ 1 ปี ประมำณ
5,900,000 เยนขึน
้ ไป และน้อยกวำ่ 9,100,000 เยน)

118,800 เยน โรงเรี ยน
รัฐบาล

น้อยกวำ่ 154,500 เยน (รำยไดต
้ อ
่ 1 ปี ประมำณ
3,500,000 เยนขึน
้ ไป และน้อยกว่ำ 5,900,000 เยน)

178,200 เยน

น้อยกวำ่ 51,300 เยน (รำยไดต
้ อ
่ 1 ปี ประมำณ
2,500,000 เยนขึน
้ ไป และน้อยกวำ่ 3,500,000 เยน)
0 เยน (ยกเว้นภำษี)
(รำยได้ตอ
่ 1 ปี ประมำณ
น้อยกวำ่ 2,500,000 เยน)

237,600 เยน
297,000 เยน

６． ยื่นใบรับรองการจัดเก็บภาษี ของใคร?

มี

ไม่มี
※ ผู้มีสท
ิ ธิปกครอง

บุตรทุกคน
มีหน้ าที่ในการ
เลี ้ยงดูครอบครัว

มีผ้ อู นุบาลของคน
ที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ

ผู้อนุบาลของคนที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ าวะ
มีคนที่ออกค่าครองชีพ
ส่วนใหญ่

0 เยน

โรงเรี ยน
เอกชน

※ กรณีที่จานวนเงินภาษี ผ้ อู ยู่อาศัยใน ซิ โจ ซน ส่วนภาษี เงินได้ เป็ น 304,200 เยนขึน้ ไป ท่านจะต้ องรับภาระค่าสอน
เต็มอัตรา
※ หากค่าสอนลบด้ วยเงินช่วยเหลือเพือ่ การศึกษาแล้ วยังมีจานวนเงินที่เหลือ ท่านจะต้ องชาระจานวนเงินนัน้
※กรณีโรงเรี ยนภาคพิเศษและโรงเรี ยนภาคไปรษณีย์ จานวนเงินที่ให้ จะไม่เหมือนกับกรณีโรงเรี ยนภาคปกติ

มีผ้ มู ีสทิ ธิ
ปกครองบุตร

ภาษี ส่วนภาษี เงินได้

(เทศบาลประเภท ซิ คุ โจ ซน มีรูปแบบแตกต่างกัน)

คนที่ออกค่าครองชีพที่
ส่วนใหญ่

ไม่รวมภาษีผ้ อู ยู่อาศัยใน โตะ โด ฟุ เค็ง ส่วนอัตราคงที่ ท่านที่
อยู่ในโตเกียว 23 เขตกรุณาตรวจสอบภาษีผ้ อู ยู่อาศัยใน คุ
◆ จานวนเงินภาษี ผ้ อู ยู่อาศัยใน ซิ โจ ซน ส่วนภาษี เงินได้ สามารถตรวจสอบได้ ด้วยเอกสารต่อไปนี ้
○ใบรับรองการจัดเก็บภาษี (ออกโดยที่ทาการเทศบาล ซิ คุ โจ ซน)
○ “ใบแจ้ งการตัดสินหรื อการแปลี่ยนแปงจานวนเงินภาษี หมวดพิเศษ” ของ ภาษี ผ้ อู ยู่อาศัยใน ซิ ภาษี ผ้ อู ยู่อาศัยใน

จังหวัด และภาษี อื่น ๆ

(ท่านได้ รับจากที่ทางาน มีการให้ เมื่อราวเดือนมิถนุ ายนของทุกปี กรุ ณาเก็บรักษาให้ ดี )

○ “ใบแจ้ งการเสียภาษี ผ้ อู ยู่อาศัย” (ส่งมาจากเทศบาล ซ โจ ซน ในกรณีผ้ ทู ี่ประกอบธุรกิจส่วนตัว)

◆ กรณี ที่ท่านไม่สามารถขอใบรับรองการจัดเก็บภาษี หรื อเอกสารอื่น ๆ เนื่องจากท่านยังไม่ได้ แจ้ ง

จานวนเงินภาษี กรณีนี ้ กรุณาแจ้ งจานวนเงินภาษีก่อนที่ที่ทาการเทศบาล ซิ คุ โจ ซน
■ ทางรัฐบาลระดับจังหวัดอาจมีระบบการยกเว้ นหรื อการลดค่าสอนตามรายได้ ของครอบครัวอีกต่างหากนอกจากเงิน

เจ้ าตัวนักเรี ยน

※ กรณี ที่ท่านไม่สามารถยื่นใบรับรองการจัดเก็บภาษี ของผู้มีสทิ ธิปกครองบุตรคนใดคนหนึ่ง เนื่องจาก

การกระทารุนแรงในครอบครัวหรื อเหตุผลอื่น ๆ ท่านไม่จาเป็ นต้ องยื่นยื่นใบรับรองของผู้นนั ้

ช่วยเหลือเพื่อการศึกษา สาหรับที่ติดต่อสอบถามของรัฐบาลระดับจังหวัด มีอยู่ในโฮมเพจของกระทรวงศึกษาธิการและ
วิทยาศาสตร์ ต่อไปนี ้
ที่ติดต่อสอบถาม：สายด่วนด้ านความช่วยเหลือเพือ่ การศีกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์
(วันธรรมดา 10.00น. ถึง 17.00น.) โทร 03-6734-3176
โฮมเพจ： http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm
ลิฟเลตนี ้ แปลให้ ตรงตามต้ นฉบับโดย NPO โฮจิน ทะบุงกะ เคียวเซเคียวอิคุ เน็ตเวิร์ค คานากาว่า โดยได้ รับการอนุญาตจาก
กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์
文部科学省 就学支援金

