
１ ประเภทใบรับรอง 
 ประเภทและค่าธรรมเนียมใบรับรอง เนื�อหาหลกั สิ�งที�ตอ้งใชใ้นการยื�นขอ สาํนกังานที�ออกเอกสาร 
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ใบรับรองการชาํระภาษี (200 เยน 
หมายเหตุ : 1) (ภาษีพลเมือง/ภาษีจงัหวดั 
ภาษีพลเมืองสาํหรับนิติบุคคล 
ภาษีรถยนตข์นาดเลก็ 
ภาษีโรงเรือน/ภาษีการวางผงัเมือง 
ภาษีถือครองที�ดินพิเศษ) 

รายการภาษี 
มูลค่าภาษีที�ควรชาํระ 
มูลค่าที�ชาํระแลว้ 
มูลค่าภาษีที�ยงัไม่ถึงกาํหนด 
ฯลฯ 

เอกสารยนืยนัตวัตน 
(ในกรณียื�นขอโดยตวัแทน 
“ใบมอบอาํนาจ”) 

• เคาน์เตอร์งานภาษีทั�วไป 
(อาคารสาํนกังานใหญ่ชั�น 2) 

• แผนกชาวเมืองหรือชิมิงกะ 
(อาคารสาํหนงังานใหญ่ชั�น 
1) 

• แผนกภาษีพลเมือง 
สาขายอ่ยฮิซะอิ 

• สาขาทั�วไปแต่ละแห่ง 
• UST Plaza Office 
• (สาขาทั�วไปฮิซะอิ 

แผนกชาวเมืองหรือชิมิงกะ) 
เคาน์เตอร์ออกใบรับรองนอ
กเวลาทาํการ 

• สาํนกังานยอ่ยแต่ละแห่ง 

ใบรับรองการชาํระภาษีครบจาํนวน (200 
เยน) 

รับรองวา่ไม่มีการคา้งชาํระ 
(หมายเหตุ : 3) 

ใบรับรองการชาํระภาษีสาํหรับการตรวจสภ
าพรถยนตข์นาดเลก็ (ฟรี) 

เลขทะเบียนรถยนต ์วนัที�ชาํระ 
วนัหมดอายขุองใบรับรอง 
ฯลฯ 

เอกสารยนืยนัตวัตน 
(ในกรณียื�นขอโดยตวัแท
น จะใช ้“ใบมอบอาํนาจ” 
หรือ 
“ใบรับรองการตรวจสภา
พรถยนต ์(สาํเนากไ็ด)้”) 
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 ใบรับรองรายได ้(200 เยน) ยอดรายได ้

เอกสารยนืยนัตวัตน 
(ในกรณียื�นขอโดยตวัแท
น)ใบมอบอาํนาจ 

ใบรับรองการจดัเก็บภาษี (200 เยน) มูลค่าภาษีพลเมือง/ภาษีจงัหวดั 
ใบรับรองการจดัเก็บภาษีรายได ้(200 เยน) 
[ใบนี� ใชส้าํหรับขอรับเงินช่วยค่าเลี�ยงดูบุตร] 

ยอดรายได ้ค่าลดหยอ่นรายได ้
มูลค่าทางภาษีมาตรฐาน 
มูลค่าภาษีพลเมือง/ภาษีจงัหวดั 
ฯลฯ 
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ใบรับรองมูลค่าประเมิน 
 (200 เยน หมายเหตุ : 2) 

เลขที�ตั�งของโรงเรือนและที�ดิน 
เนื�อที� มูลค่าประเมิน ฯลฯ 

• เคาน์เตอร์งานภาษีทั�วไป 
 (อาคารสาํนกังานใหญ่ชั�น 2) 
• แผนกชาวเมืองหรือชิมิงกะ 

(อาคารสาํนกังานใหญ่ชั�น 1) 
• แผนกภาษีทรัพยสิ์น 

สาขายอ่ยฮิซะอิ 
• สาขาทั�วไปแต่ละแห่ง 
• สาํนกังานยอ่ยแต่ละแห่ง 

ใบรับรองมูลค่าทางภาษีมาตรฐาน 
 (200 เยน หมายเหตุ : 2) 

เลขที�ตั�งของโรงเรือนและที�ดิน 
เนื�อที� 
มูลค่าทางภาษีมาตรฐานของโร
งเรือนและที�ดิน ฯลฯ 

ใบรับรองภาษีและค่าธรรมเนียมที�จ่ายใหรั้ฐ 
 (200 เยน หมายเหตุ : 2) 

เลขที�ตั�งของโรงเรือนและที�ดิน 
เนื�อที� 
มูลค่าภาษีโรงเรือน/ภาษีการวา
งผงัเมือง ฯลฯ 

ใบรับรองมูลค่าประเมิน/มูลค่าทางภาษีมาตร
ฐาน (200 เยน หมายเหตุ : 2) 

เลขที�ตั�งของโรงเรือนและที�ดิน 
เนื�อที� มูลค่าประเมิน 
มูลค่าทางภาษีมาตรฐาน ฯลฯ 

สาํเนาทะเบียนการเกบ็ภาษีโรงเรือน 
 (สาํหรับตรวจดู) (200 เยน) 
[ทั�งนี�  
ฟรีเฉพาะผูมี้หนา้ที�เสียภาษีในช่วงเวลาที�ตร
วจความถูกตอ้งมูลค่าประเมิน] 

เลขที�ตั�งของโรงเรือนและที�ดิน 
เนื�อที� มูลค่าประเมิน 
มูลค่าภาษีโรงเรือน/ภาษีการวา
งผงัเมือง ฯลฯ 

• เคาน์เตอร์งานภาษีทั�วไป 
 (อาคารสาํนกังานใหญ่ชั�น 2) 
• แผนกชาวเมืองหรือชิมิงกะ 

(อาคารสาํนกังานใหญ่ชั�น 1) 
• แผนกภาษีทรัพยสิ์น 

สาขายอ่ยฮิซะอิ 
• สาขาทั�วไปแต่ละแห่ง 

タイ語 



ใบรับรองอาคารสาํหรับพกัอาศยั (1300 เยน) รับรองวา่เป็นอาคารสาํหรับพั
กอาศยั 

ใบรับรองทะเบียน 
(สาํเนาทะเบียน) 
ทะเบียนบา้น ฯลฯ 

• เคาน์เตอร์งานภาษีทั�วไป 
 (อาคารสาํนกังานใหญ่ชั�น 2) 
• แผนกภาษีทรัพยสิ์น 

สาขายอ่ยฮิซะอิ 
ใบรับรองอื�นๆ เกี�ยวกบัทรัพยสิ์น (200 เยน) ใบรับรองการจดัเก็บภาษี 

(เกี�ยวกบัภาษีโรงเรือน) ฯลฯ 
เอกสารยนืยนัตวัตน 
(ในกรณียื�นขอโดยตวัแท
น)ใบมอบอาํนาจ 

• เคาน์เตอร์งานภาษีทั�วไป 
 (อาคารสาํนกังานใหญ่ชั�น 2) 
• แผนกภาษีทรัพยสิ์น 

สาขายอ่ยฮิซะอิ 
หมายเหตุ : 1 ใบรับรองการชาํระภาษี…200 เยนต่อ 1 รายการภาษี 1 ปี 
หมายเหตุ : 2 ใบรับรองมูลค่าประเมิน ใบรับรองมูลค่าทางภาษีมาตรฐาน ใบรับรองภาษีและค่าธรรมเนียมที�จ่ายใหรั้ฐ 

ใบรับรองมูลค่าประเมิน/มูลค่าทางภาษีมาตรฐาน…ฉบบัละ 200 เยนโดยจะรวมที�ดินและอาคารไม่เกิน 10 รายการ 
หมายเหตุ : 3 ขอใหผู้ที้�ตอ้งการใหรั้บรองวา่ไม่มีการคา้งชาํระใน 2 ปีที�ผา่นมาติดต่อแผนกจดัเกบ็ภาษี อาคารสาํนกังานใหญ่ 

(หมายเลขโทรศพัท ์059-229-3135) 
 

 

２ เวลาทาํการของเคาน์เตอร์ 
 

เคาน์เตอร์งานภาษีทั�วไป (อาคารสาํนกังานใหญ่ชั�น 2) 

วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ 
8.30 น.- 17.15 น. 
 (ยกเวน้วนันกัขตัฤกษ/์วนัหยดุ และ 29 ธ.ค.ถึง 3 ม.ค.) 

แผนกชาวเมืองหรือชิมิงกะ (อาคารสาํนกังานใหญ่ชั�น 1) 
แผนกภาษีพลเมือง สาขายอ่ยฮิซะอิ (Porta Hisai ชั�น 3) 
แผนกภาษีทรัพยสิ์น สาขายอ่ยฮิซะอิ (Porta Hisai ชั�น 3) 
สาขาทั�วไปแต่ละแห่ง แผนกสวสัดิการพลเมือง 
 (สาขาทั�วไปฮิซะอิ แผนกชาวเมืองหรือชิมิงกะ) 

 
UST Plaza Office 
 (UST Tsu ชั�น 4) 
 

วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ 
8.30 น.- 20.00 น. วนัเสาร์ วนัอาทิตย ์วนันกัขตัฤกษ/์วนัหยดุ 8.30 น.- 
17.00 น. 
 (ยกเวน้ 29 ธ.ค.ถึง 2 ม.ค.) 

 
 (สาขาทั�วไปฮิซะอิ แผนกชาวเมืองหรือชิมิงกะ) 
เคาน์เตอร์ออกใบรับรองนอกเวลาทาํการ 
 (Porta Hisai ชั�น 1) 

วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ 
8.30 น.- 20.00 น. วนัเสาร์ วนัอาทิตย ์วนันกัขตัฤกษ/์วนัหยดุ 8.30 น.- 
17.00 น. 
 (ยกเวน้ 29 ธ.ค.ถึง 2 ม.ค.) 



３ สิ�งที�ตอ้งเตรียมเวลายื�นขอจากเคาน์เตอร์ 
 
1. ใบคาํร้อง (อยูต่ามเคาน์เตอร์ หรือดาวน์โหลดจากโฮมเพจได)้ 
2. เอกสารรับรองตนของผูที้�มาเคาน์เตอร์ (กรุณาดูรายละเอียดในขอ้ 4 การยนืยนัตวัตน) 
3. ค่าธรรมเนียม 
4. ใบมอบอาํนาจ (ในกรณียื�นขอโดยตวัแทน) 

หากเขา้ข่ายขอ้ใดขอ้หนึ�งต่อไปนี�  จะตอ้งยื�นใบมอบอาํนาจ 
• ในกรณีผูที้�มายื�นขอเป็นผูที้�อาศยัอยูใ่นเมืองทสึในปัจจุบนั แต่ไม่ใช่เจา้ตวัหรือไม่ใช่ญาติที�มีที�อยูเ่ดียวกนั 
• ในกรณีผูที้�มายื�นขอเป็นผูที้�อาศยัอยูใ่นเมืองอื�นนอกเหนือจากเมืองทสึในปัจจุบนั และไม่ใช่เจา้ตวั 

(ใบรับรองจะออกใหเ้ป็นรายบุคคล) 
 

 

４ การยนืยนัตวัตน 
 

เพื�อเป็นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ที�เมืองทสึจะมีการขอดูหลกัฐานแสดงตวัของผูย้ื�นคาํร้องตอนรับใบคาํร้อง 
จึงขอใหท่้านเขา้ใจและร่วมมือในการแสดงเอกสารรับรองตนดงัในตารางต่อไปนี� 
 

 (ก) 1 รายการจากต่อไปนี�  [เอกสารรับรองตนที�มีรูปถ่ายหนา้ตรงและออกโดยหน่วยงานราชการ (1 รายการจากขา้งล่างนี� )] 
ใบขบัขี� หนงัสือเดินทาง บตัรมายนมัเบอร์ บตัรประจาํตวัผูพ้าํนกั สมุดบนัทึกผูพ้ิการ 
ฯลฯ…ซึ�งเป็นเอกสารรับรองตนที�ออกโดยรัฐบาลกลางหรือสถาบนัของรัฐทอ้งถิ�น 
(ตอ้งมีรูปถ่ายหนา้ตรง) 

 (ข) 2 รายการจากต่อไปนี�  [เอกสารรับรองตนที�ไม่มีรูปถ่ายหนา้ตรงและออกโดยหน่วยงานราชการ (2 รายการจากขา้งล่างนี� )] 
บตัรประกนัสุขภาพประชาชน (รวมการประกนัสุขภาพของภาคเอกชน ฯลฯ) 
ใบรับรองบาํเหน็จบาํนาญ สมุดบนัทึกบาํเหน็จบาํนาญ บตัรการดูแลระยะยาว 
ฯลฯ…ซึ�งเป็นเอกสารที�มีชื�อ-สกลุ และขอ้ความอื�นที�สามารถจะระบุตวัตนของผูย้ื�นคาํร้อง 
หรือเอกสารที�เห็นวา่เทียบเท่ากบัเอกสารเหล่านี�  

 (ค) 1 รายการจากต่อไปนี�กบั 1 
รายการจาก (ข) รวม 2 รายการ 

[เอกสารรับรองตน (1 รายการจากขา้งล่างนี� )＋ (1 รายการจาก (ข) ขอ้ก่อนหนา้นี� )] 
เอกสารรับรองตน (ตอ้งมีรูปถ่ายหนา้ตรง) ที�ออกโดยนิติบุคคล 
(ไม่รวมรัฐบาลกลางหรือสถาบนัของรัฐทอ้งถิ�น), เอกสารอื�นๆ ที�มีชื�อ-สกลุ 
และขอ้ความอื�นที�สามารถจะระบุตวัตนของผูย้ื�นคาํร้อง 
หรือเอกสารที�เห็นวา่เทียบเท่ากบัเอกสารเหล่านี�  

 


